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Geachte heer , 
 
Op 14 december ontving ik uw brief met het verzoek om u uitstel te verlenen voor 
het indienen van het aanvullende onderzoek naar de scheur in ROW-2. In de brief 
van SodM van 21 juni 2021 (INS-7466/21153770) heeft de NAM tot 21 december 
de tijd gekregen om het eerder ingediende onderzoek aan te vullen met de punten 
die genoemd staan in de bijlage bij deze brief. 
 
U heeft verzocht om uitstel tot uiterlijk 31 maart 2022 en wel om de volgende 
redenen:  

1) voor de beantwoording van de geomechanische vragen zijn 3D 
modelstudies nodig die vanwege hun complexiteit een aanzienlijke 
doorlooptijd kennen; 

2) recent overleg met uw experts heeft geresulteerd in aanvullingen op dit 
onderzoek; en  

3) voor het uitvoeren van het geomechanische onderzoek en opstellen van 
de rapportages dient NAM specialistische consultants in te huren die niet 
direct beschikbaar zijn.  

 
Hoewel ik het betreur dat het onderzoek niet binnen de gevraagde termijn door 
NAM kan worden aangeleverd, vind ik het belangrijk dat het incident zo goed en 
volledig mogelijk wordt onderzocht. De redenen 1 en 3 geven mij aanleiding om 
het uitstel te verlenen, ik herken mij niet in de tweede reden die in uw brief wordt 
genoemd. 
 
Zodoende geef ik u uitstel tot uiterlijk 31 maart 2022 om het geomechanische 
deel van het onderzoek bij SodM aan te leveren. U dient het overige deel van het 
onderzoek wel zo spoedig mogelijk bij SodM in te dienen doch uiterlijk op 15 
januari 2022. 
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In Twente moet de NAM moet in opdracht van het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) elke zes jaar onderzoeken of injecteren in voormalige 
gasreservoirs nog steeds de beste methode is om het productiewater te 
verwerken. De alternatievenweging is in afwachting van het onderzoek van de 
NAM naar de scheur in de buitenbuis bij ROW-2 gepauzeerd, omdat SodM de 
resultaten van dit onderzoek van belang acht voor deze heroverweging. Gezien de 
maatschappelijke onrust die er heerst over de wenselijkheid van injectie van 
productiewater in Twente, acht ik verder uitstel van de alternatievenweging niet 
acceptabel. U bent en blijft verplicht de alternatievenweging komend jaar op te 
leveren. 
 
Wellicht ten overvloede deel ik mede dat, zoals in de brief van 21 juni 2021 is 
aangegeven, de stillegging van de injectie in ROW-7 van kracht blijft zolang SodM 
de resultaten van het aanvullende onderzoek naar ROW-2 niet heeft beoordeeld. 
 
Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 

Ing. P.A.M. van den Bergen 
Directeur Toezicht op Olie- en Gaswinning, Windenergie op Zee, Zoutwinning, 
voormalig Steenkoolwinning en Geothermie 
 
 




