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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

  

Datum 14 april 2021 

Betreft Inspectiebrief Waterinjectie Twente 

  

 
Geachte heer  

 

Op 22 en 23 maart 2021 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties 

gedaan in het kader van Waterinjectie Twente. Op 22 maart 2021 is een inspectie 

uitgevoerd op de locatie SCHOONEBEEK WKC/OBI/CTF. Op 23 maart 2021 hebben 

inspecties plaatsgevonden op de locaties  ROSSUM WEERSELO, ROSSUM 

WEERSELO 2, ROSSUM WEERSELO 3, ROSSUM WEERSELO 5, ROSSUM WEERSELO 

6,  TUBBERGEN 5, TUBBERGEN 7, TUBBERGEN MANDER 1, TUBBERGEN MANDER 

2.  

 

Mijn inspecteur heeft de betreffende Waterinjectie Twente locaties op 28 punten 

gecontroleerd. Tijdens deze inspecties is één overtreding vastgesteld. Op de 

locatie Rossum-Weerseloo 5 is een niet-gekeurd ademluchtmasker aangetroffen. 

Dit is een overtreding van artikel 3.5f onder f van het 

Arbeidsomstandighedenbesluit. Het betreffende ademluchtmasker is inmiddels 

door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. vervangen.  

  

In de bijlage vindt u de details van de inspectie en de bevindingen. 

Een afschrift van deze brief, inclusief het inspectierapport, is verstuurd aan het 

medezeggenschapsorgaan van uw onderneming, de provincie Overijssel en de 

gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Een afschrift van deze brief is tevens 

gestuurd naar de Officier van Justitie.  

 

Ik verzoek u bij een eventuele schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van 

deze brief te vermelden. U kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen 

met de in de brief genoemde behandelaar. Ik hoop u hiermee voldoende te 

hebben geïnformeerd. 

  

 Met vriendelijke groet, 

    

Inspecteur-generaal der Mijnen, 

namens deze: 

  

  

   

Hoofd afdeling Operaties   



 

 

 

 

Inspectie Schoonebeek WKC/OBI/CTF en 
waterinjectielocaties Twente 

14 april 2021 
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1 Samenvatting 

Op 22 en 23 maart 2021 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) inspecties gedaan in het 

kader van Waterinjectie Twente. Op 22 maart 2021 is een inspectie uitgevoerd op de locatie 

SCHOONEBEEK WKC/OBI/CTF. Op 23 maart 2021 hebben inspecties plaatsgevonden op de 

locaties  ROSSUM WEERSELO, ROSSUM WEERSELO 2, ROSSUM WEERSELO 3, ROSSUM 

WEERSELO 5, ROSSUM WEERSELO 6,  TUBBERGEN 5, TUBBERGEN 7, TUBBERGEN MANDER 1, 

TUBBERGEN MANDER 2 uitgevoerd. Tijdens de inspecties is één overtreding vastgesteld. Op de 

locatie Rossum-Weerseloo 5 is een niet gekeurd ademluchtmasker aangetroffen. Dit is een 

overtreding van artikel 3.5f onder f van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het betreffende 

vluchtmiddel is inmiddels door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. vervangen. 

 

  

 

 

  

2 Algemene gegevens 

Onderneming Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.  

Functionaris  

Geïnspecteerde objecten ROSSUM WEERSELO 

ROSSUM WEERSELO 2 

ROSSUM WEERSELO 3 

ROSSUM WEERSELO 5 

ROSSUM WEERSELO 6 

SCHOONEBEEK WKC/OBI/CTF 

TUBBERGEN 5 

TUBBERGEN 7 

TUBBERGEN MANDER 1 

TUBBERGEN MANDER 2 

Doel inspectie Nagaan of NAM werkt overeenkomstig de wettelijke 

verplichtingen  

Wettelijk kader Wabo- vergunningen, Waterinjectievergunningen, 

Waterinjectiemanagementplan, Waterinjectierapport Twente, 

Arbobesluit  

Uitgevoerd 22 en 23 maart 2021 

Inspecteur(s) SodM  

Inspectienummer INS-7561  
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3 Inspectieonderwerpen 

Voor de inspectie is door SodM een inspectieagenda opgesteld en aan uw onderneming gestuurd. 

Om verschillende redenen kan afgeweken zijn van de toegezonden agenda en kunnen 

inspectieonderwerpen zijn vervallen of toegevoegd. Hieronder zijn alle geïnspecteerde 

onderwerpen weergegeven. 

  

● Proces controle waterinjectie 

● Onderhoud en testen 

● Bepaling waterkwaliteit 

● Mijnbouwhulpstoffen 

● Operationele controlerondes 

● Rondgang locatie OBI 

● Rondgang waterinjectielocaties 

● Analyseresultaten grondwater OBI 

● Interne en externe audits 

  

  

4 Resultaten 

In "Bijlage - Resultaten" zijn de inspectieresultaten weergegeven. De inspectieresultaten zijn 

getoetst aan de wet- en regelgeving die op uw onderneming van toepassing is. Wanneer er 

sprake is van een overtreding, is door onze inspecteur tijdens de inspectie onderzocht wat de 

oorzaak is. Waar mogelijk is de oorzaak van de overtredingen bij de inspectieresultaten 

opgenomen. 

  

  

5 Overtredingen en bepaling interventiekeuze 

Tijdens deze inspectie is één overtreding vastgesteld, namelijk dat op de locatie Rossum-

Weerseloo 5 de herkeuringstermijn van een ademluchtmasker was overschreden. Hiermee 

overtreedt u Artikel 3.5f onder f van het Arbeidsomstandighedenbesluit, dat stelt dat 

vluchtmiddelen beschikbaar en gebruiksklaar worden gehouden, zodat werknemers de 

gevaarlijke gebieden snel en veilig kunnen verlaten. 

 

Hoe SodM op een overtreding reageert, wordt bepaald door de ernst van de (mogelijke) 

overtreding en het gedrag van de overtreder. De effecten van de (mogelijke) overtreding worden 

per overtreding vastgesteld. 

De ernst van deze overtreding wordt vastgesteld door de overtreding te beoordelen op de 

(mogelijke) gevolgen voor milieu, natuur, water, veiligheid, gezondheid en/of maatschappelijke 

relevantie. De (mogelijke) gevolgen worden beoordeeld als: 

1. vrijwel nihil 

2. beperkt 

3. van belang 
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4. aanzienlijk, dreigend en/of onomkeerbaar 

 

Naast de ernst van de overtreding kijkt SodM ook naar het gedrag van de overtreder zoals de 

veiligheidscultuur van de overtreder en de aard van de overtreding (technisch of administratief). 

Het gedrag van de overtreder wordt beoordeeld als: 

A. goedwillend, proactief en geneigd om de regels te volgen, de bevinding is het gevolg van 

onbedoeld handelen; of 

B. onverschillig/reactief, neemt het niet zo nauw met het algemeen belang, heeft een 

onverschillige houding, de bevinding en de gevolgen van zijn handelen laten hem koud; 

of 

C. opportunistisch en calculerend, er is sprake van het bewust belemmeren van 

controlerenden, er is sprake van mogelijkheidsbewustzijn, maar de gevolgen van het 

handelen worden op de koop toe genomen, bewust risiconemend; of 

D. bewust en structureel de regels overtredend en/of crimineel of deel uitmakend van een 

criminele organisatie, houdt zich bezig met fraude, oplichting of witwassen. 

 

Door deze aspecten (effect/gedrag) tegen elkaar af te wegen, komt SodM tot de volgende 

conclusie. 

Rondgang waterinjectielocaties: Vluchtmiddelen 

De ernst van de overtreding en het gedrag worden ingedeeld als A2, omdat  u heeft aangetoond 

dat het periodiek controleren van vluchtmiddelen plaatsvindt, maar dat dit specifieke 

ademluchtmasker onbedoeld is overgeslagen. De door de inspecteur van SodM gecontroleerde 

overige vluchtmiddelen voldeden wel aan de eisen. Tevens is de overtreding kort na het bezoek 

in orde heeft gemaakt. Aan de hand van het bovenstaande zal het gevolg in dit geval blijven bij 

een waarschuwing. Bij een herhaling van dezelfde overtreding kan ik overwegen om daarop 

bestuursrechtelijke maatregelen nemen.   

  

   

 

Wat wordt van de onderneming verwacht? 

Van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. wordt verwacht dat zij borgt dat de overtreding in 

de toekomst niet meer zal plaatsvinden. NAM heeft het betreffende ademluchtmasker kort na de 

inspectie al vervangen.  

 

 

6 Afkortingen 

Voor een uitleg van termen en afkortingen wordt verwezen naar de website van SodM: 

https://www.sodm.nl/over-ons/inspecteren. 
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Norm 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

3 Proces 

controle 

waterinjectie 

Injectie hulpstoffen - In orde 

Waarneming(en) 

Op de locatie Schoonebeek WKC/OBI/CTF worden hulpstoffen 

toegevoegd. De door NAM toegevoegde hulpstoffen komen overeen 

met de aangevraagde hulpstoffen in de vergunning. Een deel van de 

hulpstoffen wordt toegevoegd in het demi water dat gebruikt wordt 

voor de productie van stoom. Tijdens de behandeling van het 

geproduceerde olie/watermengsel wordt emulsiebreker en 

zwavelwaterstofbinder toegevoegd. In de productiewaterstroom 

wordt anti-corrosievloeistof toegevoegd.  

De anti-corrosievloeistof in het productiewater wordt automatisch 

toegevoegd in de leiding voor de transportpomp, waarbij de te 

injecteren hoeveelheid wordt bepaald op basis van het debiet van 

het productiewater. 

Een keer per maand wordt de transport leiding gereinigd met een 

“pig”. Achter deze “pig” wordt een hoeveelheid biocide toegevoegd 

om corrosie door bacteriën tegen te gaan.  

 

Norm 

Aanvraag Schoonebeek WKC/OBI/CTF d.d. 22 september  

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

4 Proces 

controle 

waterinjectie 

Annulaire drukken - In orde 

Waarneming(en) 

In het waterinjectiemanagementplan 2018 (WMP) is gesteld dat de 

annulaire ruimten van de waterinjectieputten worden gemonitord. 

Tijdens de inspectie op de locatie OBI heeft de NAM in de 

controlekamer aangetoond dat in het procesbesturingssysteem 

(DCS) o.a. de drukken van de annulaire ruimten van de actieve 

waterinjectieputten continue worden gemeten. Als putten niet 

worden gebruikt en indien de E&I nog is aangesloten, gebeurt dit 

automatisch via het DCS, als de E&I is afgesloten dan worden de 

annulaire drukken 1x per maand fysiek afgelezen tijdens 

operationele controlerondes en vervolgens ingevoerd in het WIMS. 

De alarmwaarden in DCS komen overeen met de Maximum Allowable 

Annular Surface Pressure (MAASP) van de verschillende 

waterinjectieputten. Het eerste alarm is ingesteld op 80% van de 

MAASP. Wanneer de druk in de put overschreden wordt, wordt een 

vervolgactie geactiveerd.  

Voor de waterinjectieputten wordt ook een minimum annulus 

pressure (MINAP) gehanteerd. Voor Twente operationele PWRI 

putten is sinds 2018 een minimum drukwaarde op de A en B -

annulus van 1 of 2 bar gehanteerd en in eWIMS ingevoerd. Ook voor 

deze MINAP is een alarmwaarde vastgelegd. De drukken van de 

annulaire ruimten van de injectieputten worden ook gecontroleerd 
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tijdens periodieke controlerondes door operators van NAM op de 

injectielocaties. De gegevens van de drukken in de annulaire ruimten 

worden vastgelegd in het Well integrity management system 

(WIMS). 

 

Aangetoond is dat NAM de annulaire drukken in de tubing/casing 

annulus en in de eerste casing/casing annulus controleert. 

 

Norm 

Artikel 8.4.4 lid 1 & lid 2 Mijnbouwregeling 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

5 Proces 

controle 

waterinjectie 

actieve en inactieve waterinjectielocatie/putten - In orde 

Waarneming(en) 

In het waterinjectierapport Twente rapporteert NAM de geïnjecteerde 

hoeveelheden productiewater per locatie en waterinjectieput. Tijdens 

de inspectie op de OBI is in de controlekamer in DCS gecontroleerd 

welke waterinjectielocaties actief en welke locaties niet actief zijn. De 

niet actieve locaties zijn in het rood weergegeven in DCS en staat bij 

het aanklikken van de locatie de notitie “not in use” bijgevoegd. De 

weergegeven actieve locaties in DCS komen overeen met de actieve 

locaties in het waterinjectierapport Twente. 

 

Norm 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

6 Onderhoud en 

testen 

debietmeting - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de inspectie is gevraagd naar het onderhoud en de inspecties 

aan de flowmeters. NAM hanteert een 8 wekelijkse, jaarlijkse en 

vijfjaarlijkse controle frequentie.  

De kalibratie van flowmeter 708-FICA-011 op de locatie ROW-5 is 

opgevraagd. 

Na afloop van de inspectie is het kalibratierapport ontvangen. Hieruit 

blijkt dat flowmeter periodiek wordt gekalibreerd. 

 

Norm 

artikel 7.4a Arbobesluit 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

7 Onderhoud en 

testen 

spuitkruis injectieputten - In orde 

Waarneming(en) 

Voorafgaand aan de inspectie heeft NAM de rapportages van de put- 

testen van de actieve waterinjectie putten ROW 4, ROW-5 en ROW-7 

toegezonden. Uit de toegezonden rapportages blijkt dat NAM de 

deugdelijkheid van de beveiligingen periodiek test. 



 

 

INSPECTIERAPPORT | INSPECTIE SCHOONEBEEK WKC/OBI/CTF EN WATERINJECTIELOCATIES TWENTE | 14 APRIL 

2021 

Pagina 8 van 19 

 

Norm 

Artikel 8.3.2.6 mijnbouwregeling 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

8 Bepaling 

waterkwaliteit 

Procedure monstername injectiewater - In orde 

Waarneming(en) 

De wekelijkse en maandelijkse monstername van injectiewater wordt 

uitgevoerd door hiervoor opgeleide laboratoriummedewerkers van 

NAM. De wijze hoe bemonsterd moet worden, is beschreven in 

procedures. Het laboratorium waar de watermonsters worden 

geanalyseerd is geaccrediteerd door de raad van accreditatie. 

 

Norm 

NAM heeft aangetoond dat zij voldoet aan de werkwijze zoals 

weergegeven in tabel 2 van het WMP.  

 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

9 Bepaling 

waterkwaliteit 

Analyseresultaten injectiewater - In orde 

Waarneming(en) 

In het WMP is gesteld dat NAM wekelijks en maandelijks een 

watermonster neemt van het productiewater in dit productiewater 

analyseert. De watermonsters worden genomen uit het 

monstername op de OBI. Het monsterpunt is geplaatst na de 

olie/waterscheiding en voor de pompen die het water de leiding in 

pompen naar de waterinjectielocaties. Dit monsterpunt is zodanig 

geplaatst dat hier een representatief monster kan worden getrokken. 

Voorafgaand aan de inspectie zijn de analysegegevens van 2, 11 en 

17 februari 2021 opgestuurd. Uit de analyseresultaten blijkt dat 

voldaan wordt aan de analysefrequentie. Ook blijkt uit de gegevens 

dat de voorgeschreven parameters worden geanalyseerd. namelijk: 

•Oliegehalte 

•Zout, aromaten, zware metalen; 

•Indicatie samenstelling neerslagproducten; 

Droge stof gehalte.  

 

Aangetoond is dat NAM met betrekking tot het analyseren van het 

injectiewater werkt overeenkomstig het WMP. 

 

Norm 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 
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10 Mijnbouw-

hulpstoffen 

WIK/VIB mijnbouwhulpstoffen - In orde 

Waarneming(en) 

Voorafgaand aan de inspectie zijn door NAM de werkplek 

instructiekaarten (WIK) dan wel de veiligheidsinformatiebladen (VIB) 

van de gebruikte mijnbouwhulpstoffen die in injectiewater terecht 

kunnen komen opgestuurd. Het betreft 8 hulpstoffen die in met 

name het proces op de OBI worden gebruikt. Door SodM zijn de 

betreffende documenten getoetst, waaruit bleek dat ze voldoen aan 

de hiervoor geldende eisen. De NAM beschikt tevens over de app 

ProSteward (op laptop en/of telefoon) waarin de actuele versie van 

de stof te vinden is. 

 

Norm 

REACH verordening 1907/2006 artikel 31 lid 5 en lid 6 en artikel 36 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

11 Mijnbouw-

hulpstoffen 

Persoonlijke beschermingsmiddelen hulpstoffen - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de inspectie op OBI en op de waterinjectielocaties zijn 

meerdere medewerkers van NAM geïnterviewd over de risico’s van  

de verschillende mijnbouwhulpstoffen. De medewerkers kunnen 

informatie vinden over de mijnbouwhulpstoffen via het systeem 

Prosteward (op telefoon of I-pad) of via WIK’s op locatie. Tijdens 

deze interviews konden de medewerkers aangeven welke PBM’s er 

nodig waren om veilig te werken en wat de risico’s van de stoffen 

zijn. Ook gaven zij aan dat gebruikte handschoenen en eventuele 

adembeschermende filters na gebruik weggegooid worden. 

 

Aangetoond is dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van de 

risico’s van de stoffen en de te gebruiken PBM’s. 

 

Norm 

Artikel 4.10d arbobesluit 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

12 Mijnbouw-

hulpstoffen 

Opslag mijnbouwhulpstoffen - In orde 

Waarneming(en) 

Opslag mijnbouwhulpstoffen 

Op de locatie OBI worden de te gebruiken mijnbouwhulpstoffen zijn 

opgeslagen in injectieskids. Deze skids zijn voorzien van een 

niveaumeting, zodat het niveau af te lezen is in de controlekamer. 

Naast de injectieskids wordt een voorraad mijnbouwhulpstoffen 

opgeslagen in kuubscontainers in de PGS 15 opslag. Tijdens de 

controleronde op de OBI zijn de skids gecontroleerd. Deze skids 

verkeerden in goede staat van onderhoud. 

 

Norm 

Voorschrift A2 vergunningnr ET/EM/8194472 d.d. 3 feb 2009 

 

Toelichting op het oordeel 
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Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

13 Mijnbouw-

hulpstoffen 

Veiligheidsetikketering hulpstoffen - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang is geconstateerd dat in de chemicaliën-opslag 

de hulpstoffen voorzien waren van een opvallend en goed leesbare 

veiligheidetikettering. In de opslag stond wel 1 vat met een 

onduidelijke veiligheidsetikettering. In het vat bleek absorptiemiddel 

te zitten, dat in geval van een lekkage gebruikt kan worden om de 

lekkage op te ruimen. Door NAM is direct een duidelijk etiket op de 

verpakking aangebracht zodat dit voortaan herkenbaar was. 

 

Norm 

artikel 4.1d, lid 1 van het Arbobesluit 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

14 Operationele 

controlerondes 

Uitgevoerde operationele controlerondes 

waterinjectielocaties - In orde 

Waarneming(en) 

De actieve waterinjectielocaties worden dagelijks op een aantal 

punten en wekelijks uitgebreid gecontroleerd. Van deze controles 

zijn door NAM ingevulde lijsten opgestuurd (10 en 17 maart 2021) 

opgestuurd. De inactieve locaties worden maandelijks gecontroleerd. 

Op de inactieve locaties zijn de putten fysiek gescheiden van de 

leidingen en vindt geen waterinjectie meer plaats. 

NAM heeft aangetoond dat zij voldoet aan de controlefrequentie 

zoals weergegeven in tabel 2 van het WMP. 

 

Norm 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

15 Rondgang 

locatie OBI 

Rondgang OBI - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang over de locatie OBI is geconstateerd dat de 

locatie er ordelijk en netjes uit zag. 

 

Norm 

Voorschrift A2 vergunningnr ET/EM/8194472 d.d. 3 feb 2009 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

16 Rondgang 

locatie OBI 

Slang testinstallatie Wenau - In orde 

Waarneming(en) 

In de opslagplaats van hulpstoffen is een processlang aangetroffen, 

waarvan niet kon worden aangetoond dat deze in een inspectie of 

keuringsregime was opgenomen. NAM gebruikt hiervoor normaal 

gesproken een label op de slang die overeenkomt met een 
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inspectie/keuringsjaar. Dit label ontbrak bij deze slang. De 

betreffende installatie en bijbehorende slang zijn gehuurd van de 

firma Wenau.  

Na afloop van inspectie heeft NAM navraag gedaan bij de firma 

Wenau. De betreffende slang wordt gebruikt als dampretourslang en 

niet als persslang. De firma Wenau heeft het testcertificaat van deze 

slang opgestuurd.  

 

Aangetoond is dat de betreffende slang, zo dikwijls dit ter 

waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd dan wel 

beproeft. 

 

Norm 

Artikel 7.4a lid 3 Arbobesluit 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

17 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Algemene waarnemingen  

Waarneming(en) 

Op 23 maart 2021 is door SodM een inspectie uitgevoerd op de 

waterinjectielocaties TUB-7, TUM-1, TUM-2, ROW-2, ROW-3, ROW-5 

en ROW-6. Tevens is het doorvoerstation ROW-centraal 

geïnspecteerd. Op de locaties ROW-2 (in put ROW-7), ROW-3 (in put 

ROW-4) en ROW-5 (in put ROW-5) vindt waterinjectie plaats. Op de 

overige waterinjectielocaties vindt geen waterinjectie meer plaats. 

Op de locatie van ROW-2 was ten tijde van de inspectie een 

installatie aanwezig die bezig was met het afsluiten van de 

waterinjectieput ROW-2. 

Op de inactieve locaties is geconstateerd dat de leidingen fysiek zijn 

losgekoppeld van de injectieputten en dat de leidingen zijn voorzien 

van blindplaten. 

 

18 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Good housekeeping - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang over de waterinjectielocaties is geconstateerd 

dat de locaties er ordelijk en netjes uit zagen. Op de locatie ROW-3, 

waren de afsluiters voor de "pig-launcher" van isolatiemateriaal 

ontdaan, ter voorbereiding aan werkzaamheden aan de afsluiters.  

Op de inactieve waterinjectielocaties zijn de leidingen fysiek 

losgekoppeld van de injectieput. De locaties TUM 1 en TUM 2 zijn al 

voorbereid op het totaal verwijderen. Het grootste deel van de 

installaties en leidingen is verwijderd. 

 

Norm 

Voorschrift A2 wabovergunning 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

19 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Aanwezigheid noodstop - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang op de waterinjectielocaties is geconstateerd dat 

op alle gecontroleerde locaties een noodstop aanwezig was. 
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Norm 

Voorschrift A8 wabovergunning 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

20 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Bodembeschermende voorzieningen - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang over de waterinjectielocaties is geconstateerd 

dat onder de skids  een opvangbak is geplaatst. Op de locaties TUM1 

en TUM 2 zijn de oude naden op de gehele locatie schoon geborsteld 

en voorzien van een teervulling vooruitlopend op de abandonnering. 

Aangetoond is dat het terrein van de locaties zodanig is ingericht dat 

verontreiniging van de bodem wordt voorkomen. Op de locatie ROW-

6 is de asfaltverharding hersteld, wat een verbeterpunt was van de 

inspectie op 16 januari 2020 (INS-893). 

 

Norm 

Voorschrift B5 wabovergunning 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

21 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Aanwezigheid flowmeters - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang op de locaties ROW-2, ROW-4 en Row-5 is 

geconstateerd dat de afzonderlijke waterinjectieputten zijn voorzien 

van een flowmeter. Deze gemeten waarde van deze flowmeters is 

tevens af te lezen in de controlekamer op de OBI. 

NAM heeft aangetoond dat zij voldoet aan de verplichtingen met 

betrekking tot het meten van het injectiedebiet zoals weergegeven in 

tabel 2 van het WMP. 

 

Norm 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

22 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Annulaire drukken - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang over de waterinjectielocaties is geconstateerd 

dat de drukken in de annulaire ruimten van de putten door middel 

van een drukmeter af te lezen zijn. De afgelezen drukken vielen ver 

binnen de hiervoor gestelde maximumwaarden. Tijdens de 

wekelijkse controleronde op de waterinjectielocaties registreren 

operators van NAM deze drukken. Deze geregistreerde drukken 

worden samen met de automatisch geregistreerde drukken uit het 

besturingssysteem vergeleken en vastgelegd in het WIMS. 

Aangetoond is dat bij de injecterende en ingesloten putten de 

drukken in de annulaire ruimten worden gecontroleerd. 
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Norm 

Artikel 8.4.4. mijnbouwregeling 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

23 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Drukbeveiliging actieve waterinjectielocaties - In orde 

Waarneming(en) 

Op de injectieskids op de actieve waterinjectielocaties zijn 

overdrukbeveiligingen aangebracht. 

 

Norm 

Vergunningsaanvraag: De injectiedruk wordt gelimiteerd door een 

hogedrukbeveiliging (HPSD) en een 

Drukbeveiligingsklep 

Voorschrift F4 wabovergunning 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

24 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Opslag hulpstoffen - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang op de waterinjectielocaties is geconstateerd dat 

hier geen hulpstoffen worden opgeslagen die in het injectiewater 

worden gebracht.  

Volgens NAM vindt een keer per maand een "pigging operatie" 

plaats, waarbij de transportleiding van het productiewater inwendig 

wordt gereinigd. Hierbij wordt een mobiele “pig launcher” 

gemonteerd op de betreffende locatie. De volgorde is als volgt vanuit 

ROW-C naar ROW-3 en van ROW-3 naar ROW-2 en vanaf ROW-3 

naar ROW-5. Bij deze operatie wordt achter de "pig" een hoeveelheid 

biocide in de leiding gebracht ter voorkoming van micro-biologische 

corrosie. De betreffende biocide wordt voor de operatie mee naar de 

locatie genomen en na afloop wordt het niet gebruikte biocide direct 

weer afgevoerd. Tijdens de controle op de waterinjectielocaties 

werden geen “pigging” activiteiten uitgevoerd. 

 

Norm 

Voorschrift B8 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

25 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Vluchtmiddelen - Overtreding 

Waarneming(en) 

Op de locaties ROW-3, ROW-5 en ROW-6 is gecontroleerd of de 

vluchtmiddelen periodiek onderhouden en gekeurd worden. Hierbij is 

geconstateerd dat van het ademluchtmasker op de locatie ROW-5 de 

herkeuringstermijn was overschreden.  

Na afloop van de inspectie is door NAM aangegeven dat het 

betreffende masker is vervangen. 

 

Norm 
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Artikel 3.5f onder f van het Arbobesluit stelt dat vluchtmiddelen 

beschikbaar en gebruiksklaar worden gehouden zodat werknemers 

de gevaarlijke gebieden snel en veilig kunnen verlaten.  

 

Toelichting op het oordeel 

Geconstateerd is dat het betreffende vluchtmiddel op de locatie 

ROW-5 niet gebruiksklaar wordt gehouden.  

 

26 Rondgang 

waterinjectie-

locaties 

Keuring slangen – In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de rondgang op de locatie ROW-5 is geconstateerd dat twee 

verlaadslangen zijn voorzien van een rood keuringslabel. Dit rode 

label refereert naar het keuringsjaar 2019.  

Na afloop van de inspectie zijn de certificaten van de betreffende 

slangen opgestuurd. Hieruit blijkt dat de slangen gekeurd en 

beproefd waren tot 8 mei 2021. Waarschijnlijk is bij het keuren van 

de slangen vergeten het label te vervangen. 

Aangetoond is dat de betreffende slangen periodiek gekeurd dan wel 

beproeft worden.  

 

Norm 

Artikel 7.4a lid 3 Arbobesluit 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

27 Analyse-

resultaten 

grondwater 

OBI 

monitoringsrapport 2020 - In orde 

Waarneming(en) 

Na afloop van de inspectie is de grondwatermonitoringsrapportage 

2020 van de OBI ontvangen. In het rapport is beschreven dat er 

geen verontreiniging van het grondwater is vastgesteld. 

Aangetoond is dat jaarlijks het grondwater wordt bemonsterd en 

geanalyseerd. 

 

Norm 

Voorschrift b4 vergunning ET/EM/8194472 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 

 

28 Interne en 

externe audits 

Interne en externe audits - In orde 

Waarneming(en) 

Tijdens de inspectie is gevraagd naar de interne en externe audits 

die worden uitgevoerd op het bedrijfsvoering systeem. 

Na afloop van de inspectie is de ISO 14001 auditrapportage van 7 

december 2020 toegestuurd. Tijdens deze externe audit door BSI is 

het milieumanagementsysteem getoetst en zijn een aantal NAM 

locaties uitgelicht. Bij deze audit zijn geen "non conformities" 

geconstateerd. In 2020 is OBI niet behandeld.  

Ook blijkt uit het rapport dat in december 2021 de OBI op de 

planning staat. 

Verder is aangegeven dat de eerstvolgende interne audit, uitgevoerd 

door Shell, op 3 april 2021 op Schoonebeek OBI zal plaatsvinden. 
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NAM heeft aangetoond dat audits op het bedrijfsvoeringsysteem 

plaatsvinden, zoals beschreven in hoofdstuk 6 het van het WMP. 

 

Norm 

Het WMP maakt onderdeel uit van de waterinjectievergunningen 

afgegeven door GS van de provincie Overijssel. 

 

Toelichting op het oordeel 

Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde norm. 
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● actieve en inactieve 

waterinjectielocatie/putten 

✔   

Onderhoud en testen   

● debietmeting ✔   

● spuitkruis injectieputten ✔   

Bepaling waterkwaliteit   

● Procedure monstername injectiewater ✔   

● Analyseresultaten injectiewater ✔   

Mijnbouwhulpstoffen   

● WIK/VIB mijnbouwhulpstoffen ✔   

● Persoonlijke beschermings middelen 

hulpstoffen 

✔   

● Opslag mijnbouwhulpstoffen ✔   

● Veiligheidsetikketering hulpstoffen ✔   

Operationele controlerondes   

● Uitgevoerde operationele controlerondes 

waterinjectielocaties 

✔   

Rondgang locatie OBI   

● Rondgang OBI ✔   

● Slang testinstallatie Wenau ✔   

Rondgang waterinjectielocaties   

● Algemene waarnemingen ✔   

● Good housekeeping ✔   

● Aanwezigheid noodstop ✔   

● Bodembeschermende voorzieningen ✔   

● Aanwezigheid flowmeters ✔   

● Annulaire drukken ✔   

● Drukbeveiliging actieve 

waterinjectielocaties 

✔   

● Opslag hulpstoffen ✔   

● Reddingsmiddelen   Ο 

● Keuring slangen ✔   

Analyseresultaten grondwater OBI   

● monitoringsrapport 2020 ✔   

Interne en externe audits   

● Interne en externe audits ✔   

  

  





 

 

 

SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de 
bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van 
de ondergrond, nu en in de toekomst. 
 

Henri Faasdreef 312 | Den Haag 

Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag 

T 070 379 84 00 

F 070 379 84 55 

 

info@sodm.nl 

www.sodm.nl 
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