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De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) heeft beschikkingen
met het kenmerk 2010/0040943 d.d. 4 maart 2010 voor locatie ROW-2,
2010/0040951 d.d. 4 maart 2010 voor locatie ROW-6, 2010/0022115 d.d. 4
februari 2010 voor locatie TUB-7, allen afgegeven door Gedeputeerde Staten van
de provincie Overijssel, verkregen tot het injecteren van productiewater uit het
Schoonebeek olieveld in een lege gasvelden in Twente. Volgens de voorschriften
3.1.1.a van 2010/0040943, 3.1.1 van 2010/0022115 en 3.1.1 van
2010/0040951) bent u verplicht tot een uitgebreide evaluatie van de waterinjectie
activiteiten en de effecten daarvan op de boven het reservoir gelegen afsluitende
lagen. Voor de putten TUB-7, TUB-10, ROW-7 en ROW-9 is 6 jaar verstreken na
de eerste evaluatie in 2014/2015, en heeft u op 8 januari 2021 een tweede
evaluatie (uw kenmerk: EP202012203362) ingediend bij Staatstoezicht op de
Mijnen (hierna: SodM). Dit was conform de verplichting.
Mijn inspecteurs hebben deze evaluatie op volledigheid en inhoud getoetst aan de
hand van de norm zoals gesteld in de beschikkingen van de Provincie Overijssel,
als mede de vereisten in het Waterinjectie Management Plan 2018 (uw kenmerk:
EP201810244166). Hierbij zijn met name de activiteiten getoetst die nodig zijn
voor het waarborgen van die integriteit.
Naar aanleiding van deze eerste evaluatie heeft SodM de NAM nog een aantal
vragen en aanmerkingen gedeeld op 29 April 2021. Voorde volledigheid nemen
wij deze vragen op in Bijlage 1. Op 29 mei ontvingen wij van u een
geactualiseerde versie (versie 2) van de 6-jaarlijkse evaluatie.
Hierbij deel ik u mee dat met versie 2, ontvangen op 29 mei 2021, is voldaan aan
de verplichting zoals beschreven in de beschikking, zowel op volledigheid als
inhoud.
Omdat het dossier Waterinjectie Twente sinds 20 juni 2021 onder verscherpt
toezicht staat, zijn wij voornemens deze inspectiebrief, als ook de door u
ingediende technische evaluatie, openbaar te maken op de website van SodM. Ik
stel u hierbij in de gelegenheid uw zienswijze te geven op het voornemen tot het
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openbaar maken. In artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kunt u de
beschermde belangen vinden waarop u een beroep kunt doen in uw zienswijze.
Uw zienswijze dient binnen twee weken na dagtekening van deze brief door SodM
te zijn ontvangen. Wij verzoeken u uw zienswijze schriftelijk of per mail in te
dienen, maar u kunt dit ook mondeling te doen.
Ik verzoek u bij een eventuele schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van
deze briefte vermelden. U kunt voor meer informatie telefonisch contact opnemen
met de boven aan deze brief genoemde behandelaar. Ik hoop u hiermee
voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

manager Toezicht 2
Staatstoezicht op de Mijnen
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Bijlage 1: aanvullende vragen en
aanmerkingen SodM.
Gedeeld per email op 29 April 2021
1.

2.

3.

4.

5.

De jaarlijks-gemeten statische reservoir druk word enkei
gepresenteerd in een plot, en vergeleken met de gemodelleerde druk
(uw figuur 4-1). Daar de uiteindelijke injectie achterblijft bij de
verwachte injectie nemen de gemeten punten slechts een zeer klein
gedeelte van het figuur in, en zijn de individuele jaarlijkse metingen
daardoor niet af te lezen. Ik vraag u deze jaarlijkse drukken ook in
tabelvorm, en sinds de start van de metingen in 2011, te rapporteren.
In tabel 2 van het WMP-2018 geeft u een overzicht van alle
surveillance activiteiten en testen die uitgevoerd worden tijdens
waterinjectie. Punt 4 uit tabel 2, "Meting van bodem put" is niet
gerapporteerd in deze 6-jaarlijkse technische evaluatie. Wij vragen u
deze metingen alsnog toe te voegen, daar zij een goede maat zijn
voor de hoeveelheid vaste stof die zich ophoopt onderaan het boorgat.
In Sectie 4.1 staat: "The static reservoir pressures determined from
static pressure and temperature gradients (SPTG's), the actuai surface
injection pressures (THPi) and the injectivity and step-rate/faii-off
tests are discussed section 4.2, 4.3 and 0 respectiveiy.". Ik vraag u
om deze onjuist interne documentverwijzing te corrigeren.
In Sectie 4.4.1: "[...] At the request of SodM, in 2015, NAM made an
update of the Water Injection Management Pian. The finai update was
submitted in Nov-2018, Reference [2] In this update the injectivityand faii-off tests have been removed.". Ik wijs u erop dat deze testen
niet verwijderd zijn, maar onder voorwaarde opgeschort. Dit bevestigd
u zelf ook, als u schrijft "In case unexpected changes in the injectivity
are noticed that cannot be expiained, an investigation wiii be carried
out for which an ad-hoc injectivity test couid be necessary. SodM has
agreed with this proposai, but mentions that based on advice of
external experts, the decision might be revisited if required". Wij
vragen u om een formulering die beter onderschrijft dat er sprake is
van "conditionaiiy suspended".
In bijlagen B.3 en C.2 van het rapport toont u voor put TUB-7
respectievelijke 'Temperature logging results' en 'Caliper surveys and
Cement Bond Logging'. Hierin schrijft u bij figuur B-5 over de TUB-7
PLT resultaten over 'a potential water loss over leak point'. In figuur
C.2 vermeldt u op deze zelfde diepte een 'squeezing salt effect' en in
een daaronder gegeven 3D-acliper image toont u afwijkingen over een
20 cm interval rond de casing joint op 1464 meter. Ik realiseer me
(tabel 3-1) dat in deze put na 2014 niet is geïnjecteerd. Kunt u me
evengoed, naar huidige kennis, een duiding geven van deze gegevens
uit put TUB-7? Dit rapport is de aangewezen plek om inzichten over de
integriteit eertijds op TUB-7 te adresseren.

Pagina 3 van 3

