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Bijlage(n)  

 
Geachte heer Mensink, 
 
Bij brief van 15 december 2021 heeft u namens de Stichting Stop Afvalwater 
Twente (hierna: de stichting) verzocht om handhaving ten aanzien van de 
waterinjectie in Twente door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: 
de NAM). 
 
U stelt dat de NAM de putten ROW-4, ROW-5 en ROW-7 niet meet conform de 
gestelde eisen van het Waterinjectie Management Plan (hierna: WMP). 
 
Ik heb uw verzoek om handhaving beoordeeld en wijs dit af. In deze brief kunt u 
lezen waarom. 

1 Feiten en procedure 
Op 4 maart 2010 hebben Gedeputeerde Staten van Overijssel drie 
omgevingsvergunningen voor milieu1 afgegeven, tevens ontheffing van artikel 25 
van het Lozingenbesluit bodembescherming ten behoeve van het injecteren via de 
putten ROW-2, ROW-3, ROW-4, ROW-5 en ROW-7 van injectiewater dat vrijkomt 
bij de winning en behandeling van aardolie, afkomstig uit het olieveld 
Schoonebeek (hierna: de vergunningen).  
 
Bij brief van 15 december 2021 aan de minister en staatssecretaris van 
Economische Zaken en Klimaat heeft de stichting verzocht om de waterinjectie in 
Twente op te schorten, niet toe te staan, dan wel direct volledig te stoppen 
(hierna: handhavingsverzoek). De stichting heeft daartoe aangegeven dat de NAM 
bij de putten ROW-4, ROW-5 en ROW-7 niet tijdig of op onjuiste wijze 
zogenoemde ‘calipermetingen’ verricht die op grond van het WMP dienen plaats te 
vinden. De stichting verwacht niet dat de NAM deze metingen in 2022 alsnog 
verricht. 
 
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het handhavingsverzoek in 
handen gesteld van het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM). De 
Inspecteur-generaal der Mijnen van SodM is gemandateerd om de naleving van de 

 
1 Milieuvergunningen met kenmerk 2010/0040956, 2010/0040951 en 2010/0040943 
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de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) te handhaven. 
SodM oefent deze bevoegdheid onafhankelijk uit, conform de onafhankelijke 
positie die SodM bekleedt op grond van de Mijnbouwwet. 

2 Norm 
Op grond van artikel 2.3 van de Wabo is het verboden om te handelen in strijd 
met een voorschrift van een omgevingsvergunning.  
 
Het WMP is verbonden aan de vergunning. Op grond van de voorschriften bij de 
vergunningen kan het WMP worden aangepast, mits dat de instemming krijgt van 
het bevoegd gezag. Het meest recente WMP is dat van oktober 2018 
(EP201810244166), waarmee de minister van Economische Zaken en Klimaat op 
4 oktober 2019 heeft ingestemd. 
 
In paragraaf 4 van het WMP staat aangegeven dat de NAM éénmaal per vijf jaar 
een calipermeting doet ten aanzien van de diepe verbuizing onder de ‘packer’. 

3 Beoordeling 
Het handhavingsverzoek is ingediend, omdat de NAM volgens de stichting het 
WMP niet naleeft. De stichting geeft aan dat de NAM de putten ROW-4 en ROW-5  
niet tijdig meet en dat de NAM de putten ROW-4, ROW-5 en ROW-7 op onjuiste 
wijze meet. 
 
Ik zal hieronder eerst ingaan op de tijdigheid van de metingen bij ROW-4 en 
ROW-5 en vervolgens de wijze van meten bij alle drie genoemde putten 
bespreken. 

3.1 Vijfjaarlijkse calipermeting 
De stichting geeft aan dat eenmaal per vijf jaar een caliper- of elektromagnetische 
meting van de putten ROW-4 en ROW-5 onder de packer gedaan moeten worden, 
maar dat na de meting in 2015 geen dergelijke meting heeft plaatsgevonden. 
 
Met betrekking tot het meetmoment ben ik van oordeel dat de NAM in 
overeenstemming met het WMP heeft gehandeld. Ik licht dat hieronder toe. 
 
Het WMP vermeldt ten aanzien van de vijfjaarlijkse caliper- of elektromagnetische 
meting het volgende. 

“4. De caliper van de injectiebuis en verbuizing wordt in het algemeen gemeten 
met een zg. “multi-finger caliper tool”. Dit instrument meet eventuele 
afwijkingen in de interne diameter van de buis door de uitslag/positie van een 
groot aantal uitgeklapte “meetvingers” (24-40 stuks) te registreren terwijl het 
instrument door de buis omhoog getrokken wordt. (…) In het geval dat de 
multi-finger caliper tool geen zinvolle meting kan doen, b.v. vanwege een te 
groot verschil in interne diameter tussen de injectiebuis en de diepe verbuizing 
(zoals in put ROW-7), is in het verleden ook gebruik gemaakt van een 
electromagnetisch meetinstrument voor het bepalen van de caliper van de 
diepe verbuizing. (…) De laatste meting van de caliper van de diepe verbuizing 
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in de actieve waterinjectieputten is uitgevoerd in 2015. Het eerstvolgende 
meetmoment zal daarom in 2020 zijn.” 

 
Uit de mij ter beschikking staande gegevens blijkt dat de NAM bij put ROW-4 in 
2015 en in 2020 een calipermeting onder de packer heeft gedaan. De NAM 
voldoet hiermee aan het WMP. 
Bij put ROW-5 heeft de NAM in 2016 een calipermeting onder de packer gedaan. 
De vijfjaarlijkse calipermeting heeft daarna in 2021 plaatsgevonden, conform het 
WMP. 
 
Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat de NAM tijdig de vereiste 
metingen onder de packer heeft verricht. 

3.2 Juiste wijze van meting 
De stichting geeft aan dat de NAM in 2015 niet op de juiste wijze heeft gemeten. 
Zij stelt dat de NAM bij put ROW-4 halverwege het relevante traject is gestopt 
met meten. Bij ROW-5 en ROW-7 stopt de meting al boven de voormalige 
gasvelden. 
 
Ik ben van oordeel dat de NAM op dit moment ten aanzien van de wijze van 
meten niet in strijd handelt met de vergunningen. Ik baseer dat op het volgende. 
 
Allereerst constateer ik dat de stichting in het handhavingsverzoek verwijst naar 
metingen die in 2015 zijn gedaan, omdat zij meent dat dat de meest recente 
metingen zijn. Er zijn echter recentere metingen gedaan, in 2020 en in 2021. Ik 
begrijp de vraag daarom zo, dat beoordeeld moet worden of de meest recente 
metingen voldoen aan de eisen die het WMP (van 2018) daaraan stelt. 
 
Om de integriteit van de verbuizing op een juiste wijze te controleren, dient de 
meting plaats te vinden op die delen van de verbuizing waar de integriteit van 
belang is. Een gat in de verbuizing ter hoogte van bewust aangebrachte 
perforaties zal immers in beginsel geen integriteitsprobleem opleveren. 
 
Van belang is dat de verbuizing in de hier relevante putten op twee verschillende 
dieptes is geperforeerd. Tussen die perforatiezones bevindt zich een zoutlaag. Om 
te voorkomen dat deze zoutlaag wordt aangetast als gevolg van 
integriteitsproblemen van de verbuizing, dient de NAM ook het deel van de 
verbuizing tussen de perforatiezones te meten. 
 
Bij de calipermeting van put ROW-4 in 2020 is het deel tussen de perforatiezones 
niet gemeten. Gelet op het voorgaande is die meting dus niet conform het WMP 
verricht. In 2021 is deze put, als gevolg van het door mij ingestelde verscherpt 
toezicht, opnieuw gemeten onder de packer. Daarbij is wél het deel van de 
verbuizing tussen de perforatiezones gemeten, waardoor de strijd met het WMP is 
opgeheven. 
 






