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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

  

Datum 11 oktober 2021 

Betreft Beoordelingsbrief jaarrapportage waterinjectie Twente 2020 

  

 
  

Geachte , 

  

Op 31 maart 2021 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van de Nederlandse 

Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) de Jaarrapportage 2020 Waterinjectie Twente 

ontvangen. Het indienen van deze rapportage volgt uit voorschriften uit de 

waterinjectievergunningen van de verschillende waterinjectielocaties in 

Twente. De jaarrapportage heb ik inhoudelijk beoordeeld.  

 

Overschrijding CO2 en tolueen 

Uit de rapportage blijkt dat de gehaltes aan CO2 en tolueen in het injectiewater in 

het jaar 2020 de vergunde waarde een aantal keer te overschrijden. Het 

overschrijden van deze waarden is een overtreding van voorschriften van de 

waterinjectievergunningen1. U dient voor 1 januari 2022 corrigerende maatregelen 

te nemen om te voldoen aan de normen uit de vergunningen. U dient SodM tevens 

voor deze datum te informeren welke corrigerende maatregelen u heeft genomen. 

 

Verder dient u vanaf heden tot nader orde de resultaten van de wekelijkse en 

maandelijkse analyses van het injectiewater Twente met SodM te delen. 

 

Vergelijking waterkwaliteit met voorgaande jaren  

Uit de rapportage blijkt verder dat er geen vergelijking met voorgaande jaren met 

betrekking tot de kwaliteit van het injectiewater wordt gerapporteerd. Het niet 

rapporteren van deze informatie is een overtreding van voorschriften van de 

waterinjectievergunningen2. U dient voor 31 december 2021 de jaarrapportage op 

dit punt aan te vullen en in te dienen bij SodM. 

 

Opgave van de hoeveelheden gebruikte hulpstoffen 

In het waterinjectierapport staan naast de hulpstoffen de gebruikt zijn ook een 

aantal hulpstoffen die niet zijn gebruikt. Voor de duidelijkheid wordt geadviseerd 

alleen de gebruikte hulpstoffen in tabel 8 op te nemen. Verder kan in de 

 
1 Voorschrift 4.1.1 van vergunning 2010/0040943 d.d. 4 maart 2010, voorschrift 5.1.1 van 
vergunning 2010/0040956 d.d. 4 maart 2010 en vergunning 2010/0040956 d.d. 4 maart 
2010 
2   Voorschrift 2.2.1 onder e van vergunning 2010/0040943 d.d. 4 maart 2010, voorschrift 

3.2.1 onder e van vergunning 2010/0040956 d.d. 4 maart 2010 en vergunning 
2010/0040956 d.d. 4 maart 2010 
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toelichting bij de gebruikte hulpstoffen duidelijker worden beschreven op welke 

plek in het proces de stoffen worden toegevoegd en met welk doel. U wordt 

verzocht om deze informatie voor 31 december 2021 in de jaarrapportage te 

wijzigen en aan te vullen en in te dienen bij SodM. 

 

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

 

In het kader van het verscherpte toezicht op waterinjectie Twente, zal deze brief 

en het rapport openbaar gemaakt worden op de website van SodM. Ik stel u 

hierbij in de gelegenheid uw zienswijze te geven op het voornemen tot het 

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 

Staatstoezicht op de Mijnen te zijn ontvangen. Wij verzoeken u uw zienswijze bij 

voorkeur schriftelijk of per mail in te dienen, maar het is u toegestaan dit 

mondeling te doen. 

 

Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Staatstoezicht op de Mijnen, t.a.v. 

 , Postbus 24037, 2490 AA  Den Haag 

 

Een zienswijze per mail kunt u sturen naar info@sodm.nl. 

 

Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met  via 

telefoonnummer [telefoonnummer ]. 

 

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

medezeggenschapsorgaan van uw onderneming. 

 

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: 

   

  

ing. P.A.M van den Bergen 

Directeur Toezicht op Olie- en Gaswinning, Windenergie op Zee, Zoutwinning, 

voormalig Steenkoolwinning en Geothermie 

  

  




