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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

  

Datum 28 januari 2022 

Betreft Beoordelingsbrief geactualiseerde jaarrapportage waterinjectie 

Twente 2020 

  

 
  

Geachte heer , 

 

Op 11 oktober 2021 heb ik u onze beoordeling gestuurd van het 

Waterinjectierapport Twente 2020 van de NAM. Hierin hebben mijn inspecteurs  

twee overtredingen en één verbeterpunt geconstateerd. Ik heb u tot 1 januari 

2022 de tijd gegeven om maatregelen te nemen om de overtredingen ongedaan 

te maken. U heeft mij schriftelijk [kenmerk brief EP202112201483 d.d. 23 

december 2021] geïnformeerd over de maatregelen die de NAM heeft genomen 

om aan de vergunning te voldoen.  

 

Vergunde waarden  

Allereerst gaat het om het overschrijden van de maximale norm voor tolueen en 

koolstofdioxide zoals in de vergunning is opgelegd. U heeft mij in de betreffende 

brief geïnformeerd dat het gehalte koolstofdioxide inmiddels aan de norm voldoet, 

maar dat productiewater nog steeds een te hoog gehalte tolueen bevat. Als 

corrigerende maatregel heeft u besloten om de oliewinning in Schoonebeek 

(Drenthe) voorlopig stil te leggen. Daarmee stopt ook de injectie van 

productiewater in Twente. U voldoet met deze maatregel aan de eisen uit de 

vergunning. Mijn inspecteurs zullen erop toezien dat het productiewater voldoet 

aan de vergunde waarden, als de oliewinning weer wordt hervat. 

 

Vergelijking voorgaande jaren  

In de jaarrapportage Waterinjectie Twente 2020 had de NAM geen vergelijking 

gemaakt met voorgaande jaren met betrekking tot de kwaliteit van het 

injectiewater. Het niet rapporteren van deze informatie was ook een overtreding 

van voorschriften van de waterinjectievergunningen.  

Op 23 december 2021 heb ik van u de geactualiseerde jaarrapportage 2020 

waterinjectie Twente [kenmerk EP 202111205078, d.d. 30 november 2021, versie 

2] ontvangen. Vervolgens heb ik op 26 januari 2022 van u de geactualiseerde 

jaarrapportage 2020 waterinjectie Twente [kenmerk EP 202201201711,d.d. 26 

juni 2022, versie 2.1] ontvangen, waarin nog enkele correcties zijn doorgevoerd.  

De geactualiseerde jaarrapportage heb ik vervolgens beoordeeld.  

Uit deze beoordeling blijkt dat u in tabel 9 een vergelijking van de waterkwaliteit 

met voorgaande jaren hebt opgenomen. In deze tabel zijn de gemiddelde 

jaarwaarden van de afgelopen vijf jaar van de verschillende gemeten parameters 

opgenomen. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt of en zo ja, in welke mate het 
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productiewater in de tijd qua samenstelling verandert. Ook geeft het inzicht hoe 

het jaargemiddelde zich verhoudt tot de gestelde norm uit de vergunning.    

Tevens heeft u de jaarrapportage verduidelijkt met betrekking tot de opgave van 

de hoeveelheden gebruikte hulpstoffen. U heeft alleen de gebruikte hulpstoffen 

gerapporteerd en u heeft met betrekking tot deze stoffen aangegeven waar en 

met welk doel de stoffen worden gebruikt. Met het actualiseren van 

Waterinjectierapport Twente 2020 heeft u voldaan aan de hierboven genoemde 

aanschrijving en voldoet het rapport aan de voorschriften uit de 

waterinjectievergunningen1 van de verschillende waterinjectielocaties in Twente. 

  

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

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 [ ]. 

 

Een afschrift van deze brief 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 

 
1 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 




