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Ons kenmerk 
15176182 

Uw kenmerk 

Bi j lage(n) 
14 digitaal 

Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Op basis van uw verzoek zijn in 
totaal 14 documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een 
lijst, die als bijlage bij dit besluit is gevoegd. 

Algemene overweging: openbaarheid t.a.v. een ieder 
Alvorens ik besluit op uw verzoek wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge 
artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Voor de relevante Web
artikelen verwijs ik u naar de bijlage 1. 

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke 
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger 
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen 
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen 
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook 
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie 
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het 
specifieke belang van de verzoeker. 

Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek zijn 
deze in principe openbaar voor een ieder. In dat licht vindt de onderstaande 
belangenafweging dan ook plaats. 

Zienswijze 
Op grond van artikel 6, derde lid van de Wob juncto artikel 4:8 van de Awb ben ik 
verplicht belanghebbende partijen om een zienswijze te verzoeken. 
Daartoe heb ik diverse instanties en bedrijven een verzoek gezonden. De 
zienswijzen van de derde belanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen van dit besluit. 
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Overwegingen 
In de op 11 november 2015 verzonden ontvangstbevestiging heb ik uw verzoek 
als volgt samengevat: u vraagt om alle rapportages, geodetische metingen en 
evaluaties van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan Staatstoezicht op 
de Mijnen (SodM) met betrekking tot de injectie door de NAM van productiewater 
in de lege gasvelden in Twente, welke op grond van de Wm-vergunningen uit 
2010 zijn vereist. Daarnaast verzoekt u om het Waterinjectie management plan 
dat aan de vergunningvoorschriften is gekoppeld, een aantal bij de 
vergunningaanvraag verstrekte bijlagen en alle beschikbare informatie met 
betrekking tot de voorschriften 4.1.3 en 5.1.3 van de diverse vergunningen. Ook 
verzoekt u om toezending van alle eventuele andere vergunningen voor injectie 
van, zoals door u verwoord, afvalwater van de NAM, welke in de provincies 
Overijssel en Drenthe en eventuele andere provincies zijn verleend. 
Op 22 november 2015 hebt u uw verzoek per emailbericht nader aangevuld met 
een verzoek om alle bij de overheid aanwezige informatie over radioactieve 
stoffen in het afvalwater van NAM c.q. alle meetresultaten van stralingsniveaus 
van het afvalwater dat geïnjecteerd wordt. 

Besluit 
Ik heb besloten de geïnventariseerde documenten met de nummers 1 t/m 14 
openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel 
Overwegingen van dit besluit. 

Overwegingen 
De door u verzochte informatie is door mij geïnventariseerd en beoordeeld aan de 
hand van de wettelijke criteria van de Wob. Daarbij heb ik geen gronden gezien 
die zouden moeten leiden tot het niet verstrekken van de door u gevraagde 
informatie. Evenmin is door belanghebbende in haar zienswijze op mijn 
voornemen aangegeven bedenkingen tegen openbaarmaking te hebben. Ik heb 
dan ook besloten de door u gevraagde en door mij geïnventariseerde documenten 
openbaar te maken, waarbij ik conform uw verzoek de documenten digitaal aan u 
toezend. 

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
In de documenten met nummers 11, 13 en 14 staan persoonsgegevens. Ik ben 
van oordeel dat t.a.v. deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer 
wordt geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. 
Daarom heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. 

De documenten met nummers 13 en 14 zijn reeds openbaar en voor een ieder 
beschikbaar. De Wob is niet van toepassing op reeds openbare documenten. 
Om u ter wille te zijn, stuur ik u niettemin een kopie van deze documenten. 
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De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op de 
website van SodM (www.sodm.nl) worden geplaatst. 

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 

Hoogachtend, 
De Minister van Economische Zaken, 
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INVENTARISLIJST WOB-VERZOEK MOB 

1. Locatie Tubbe rgen -1 , Manderveenseweg 
Hoofdstuk 3, bijlage 1 van de aanvraag 

2. Locatie Tubbergen-2 , Langemaatsweg 17a 
Hoofdstuk 3, bijlage 1 van de aanvraag 

3. Locatie Tubbergen-7 , Boor to renweg 
Hoofdstuk 3, bijlage 1 van de aanvraag 

4. Locatie Rossum-Weerselo-2, T ramweg 7 
Hoofdstuk 3, bijlage 1 van de aanvraag 

5. Locatie Rossum-Weerse lo-3, Bentersteeg 9 
Hoofdstuk 3, bijlage 1 van de aanvraag 

6. Locatie Rossum-Weerselo-5, Schipweg 3 

Hoofdstuk 3, bijlage 1 van de aanvraag 

7. Water in jec t iemanagement p lan 3 1 j u l i 2009 ( + aanpassingen) 

8. Geodetische met ingen 
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10. Jaarrappor tage in jec t ieparameters 2014 
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Middenmeer 
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Bijlage 1, hoofdstuk 3, aanvraag Tubbergen-1 

(Manderveenseweg) 
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Q Bijlage i 
OC De waterinjectieput en de waterinjectie-installatie zijn onderling verbonden door kabels en 

leidingen die op leidingbanen liggen. De leidingbanen zijn laag bij de grond geplaatst. De 
waterinjectie-installatie bestaat uit een regel- en een pompskid. 
Het terrein Is voorzien van afwateringsgoten die in verbinding staan met 2 wateropvangbakken. 
Deze wateropvangbakken staan via een waterslot in verbinding met het oppervlaktewater. 

Voor een overzicht van de indeling wordt verwezen naar de plattegrondtekening in bijlage 3A. 

2.3 Ligging van de inrichting 
De inrichting is gelegen in het gebied van de winningsvergunning 'Tubbergen', in de gemeente 
Tubbergen, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Tubbergen, sectie B, nummer 4210. 
In bijlage 4 is de situering van de inrichting weergegeven. 

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving in de gemeente Tubbergen, circa 1300 meter 
ten noorden van het dorp Tubbergen aan de Manderveenseweg. De dichtstbijzijnde 
woonbebouwing ligt ten westen van de locatie op een afstand van circa 165 meter gemeten vanaf 
het hek. De inrichting is bereikbaar via een openbare weg en is ontsloten door middel van een 
toegangsweg. 

3 PROCES- EN INSTALLATIEBESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van het aangevoerde injectiewater 

3.1.1 Herkomst van het injectiewater 
Het scheiden van de geproduceerde olie, het water en het meegeproduceerde gas vindt plaats in 
de OBI, gesitueerd op locatie WKC/OBI. Het in de OBI afgescheiden water (verder injectiewater 
genoemd) bestaat hoofdzakelijk uit formatiewater, gecondenseerd stoom (beiden afkomstig van 
de oliewinlocaties) en een aantal kleinere deelstromen. 

Bij de winning van olie op de oliewinlocaties en het behandelen c.q. scheiden van de 
hoofdstromen op de OBI kunnen stoffen in het injectiewater terecht komen die niet van nature 
aanwezig zijn in formatiewater. Deze kleine deelstromen bestaan uit: 

Teruggeproduceerde operationele vloeistoffen 
Voor het operationeel houden van de oliewinning wordt voor onderhoud bij de verschillende 
olieproductieputten gebruik gemaakt van doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water) en/of 
putstimulatievloeistof. Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande 
componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De doodpomp- en putstimulatievloeistof worden in de oliewinputten gebracht, na gebruik 
teruggeproduceerd en samen met het opgepompte vloeistofmengsel (olie, water en gas) naar de 
081 afgevoerd, waar de in water oplosbare componenten In het injectiewater terecht komen. 

Waswater 
Waswater is een combinatie van ketelspulwater en ultrapuur water en wordt in de OBI 
toegevoegd om het zoutgehalte van de olie te veriagen. 
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Spoel- en spuitwater 
Spoel- en spuitwater komen vrij bij het reinigen en afpersen/testen van installafieonderdelen en 
leidingen en bij het schoonspuiten van de locatie WKC/OBI. Het spoel- en spuitwater van de 
WKC/OBI wordt opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn Het 
verontreinigd water uit dit systeem wordt na behandeling, in verband met bacteriën en zuurstof 
door de OBI geleid. 

Hemelwater 
Een geringe hoeveelheid hemelwater zal op de locatie WKC/OBI verontreinigd raken door 
contact met de pompen en installaties. Deze geringe hoeveelheid verontreinigd hemelwater wordt 
op de locatie WKC/OBI opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn De 
hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat in het afvoersysteem terecht komt is in verhouding met 
de ovenge waterstromen zo klein dat deze venwaarioosbaar is. 

Mijnbouwhulpstoffen 
Op de oliewinlocaties worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd om emulsievorming in de 
transportleidingen naar de OBI te beperken. Op de locatie WKC/OBI worden mijnbouwhulpstoffen # 
toegevoegd om de integriteit van de installaties en een goed scheidingsproces te waarborgen A 
Deze mijnbouwhulpstoffen worden hoofdzakelijk in de OBI toegevoegd en kunnen na ^ 
behandeling van de olie in het afgescheiden injectiewater terecht komen. Onderstaand volgt een 
beschnjving van de mijnbouwhulpstoffen die In het injectiewater terecht kunnen komen-

Emulsiebreker en anti-schuimmiddel 
Ter bevordering van het scheidingsproces van het aangevoerde olie/watermengsel wordt 
indien noodzakelijk emulsiebreker en/of anti-schuimmiddel aan het mengsel toegevoegd 
Hoewel het merendeel van deze stoffen in het productiewater terecht komt is gezien de 
hoeveelheid fomiatiewater en gecondenseerd stoom de concentratie in het injectiewater 
beperkt. 
Anti-corrosievloeistof 
Injectie van anti-corrosievloeistof voortkomt corrosie van leidingen en installatieonderdelen 
Deze corrosie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van CO2 en zwavelwaterstof De 
benodigde hoeveelheid anti-corrosievloeistof in productiewater is gering, waardoor de 
concentratie in het injectiewater laag is. 
Anti-aanslagvloeistof 
Injectie van antl-aanslagvloeistof voorkomt aanslagvorming in leidingen, 
installatieonderdelen en het resen/oir in de vonm van sulfaten en carbon'aten (zie 
paragraaf 3.3.4, Aanslagvorming). Door beperi<t gebruik van anti-aanslagvloeistof zal deze A 
voor een klein deel aanwezig zijn In het injectiewater. 
Zuurstofbinder/Biocide 
Een zuurstofbinder/biocide venwijdert vrije zuurstof uit het water en voorkomt de groei van 
bactenen in de OBI. Deze bacteriën worden voomamelijk aangetroffen in het verontreinigde 
hemelwater en spoel- en spuitwater afkomstig van de locatie WKC/OBI. Door de zeer kleine 
hoeveelheid hemelwater, de kleine hoeveelheid spoel- en spuitwater en de beperi<te 
toepassing van zuurstofbinder/biocide komt maar een zeer kleine hoeveelheid in het 
injectiewater terecht. 
Zwavelwaterstofbinder 
Zwavelwaterstofbinders worden mogelijk/indien nodig toegevoegd om zwavelwaterstof dat 
zich in de meegeproduceerde gasstroom bevindt te binden. Door beperi^te toepassing van 
zwavelwaterstofbinder komt maar een kleine hoeveelheid in het injectiewater terecht 
Zuurstofbinder 
Zuurstofbinder verwijdert vrije zuurstof uit water ter voori<oming van con-osievorming 
Zuurstofbinder wordt op de locatie WKC/OBI toegevoegd aan het ultrapuur water aan het 
ketelvoedingswater In de WKC en aan het injectiewater op de 081. De zuurstofbinder komt 
in lage concentraties voor in het injectiewater. 

28-07-2009 
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pH-regeMoeistof 
pH-regelvIoeistof wordt geïnjecteerd in het ketelvoedingswater om de zuurgraad te 
corrigeren. Hierdoor wordt corrosievorming in de injectieleiding bij condensatie van stoom 
voorkomen. Slechts een kleine hoeveelheid pH-regelvloeistof komt via het waswater in het 
injectiewater terecht. 
Waterreiniger 
Waten'einiger wordt toegepast om, nadat de olie van het water is gescheiden, de zeer kleine 
oliedruppels (< 10 pm) die zich mogelijk in het water bevinden te laten coaguleren. Hierdoor 
zullen de kleine oliedruppels samenvoegen tot grotere druppels. Dit proces zal zolang 
doorgaan tot de druppels zo groot zijn dat deze op het water gaan drijven. Hierna zal de 
olielaag die zich op het water bevindt worden verwijderd. Slechts een kleine hoeveelheid 
waterreiniger komt in het injectiewater terecht. 

3.1.2 Herkomst en hoeveelheid totale waterinjectiestroom 
De te venwachten maximale jaariijkse hoeveelheden injectiewater en hun herkomst, die in de 
Twentse reservoirs geïnjecteerd worden, zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2 Herkomst en hoeveelheden waterstromen 

Waterstroom Oliewin WKC OBI Verwachte maximale 
locaties hoeveelheid 

(m^/iaar) 
Productlevirater bestaande uit: 

formatiewater JA NEE NEE 1800000 
gecondenseerd stoom JA NEE NEE 2700000 
mijnbouwhulpstof JA JA JA 270 
v\/aswater NEE NEE JA 59000 

Productlewaterachtlge vloeistoffen 
bestaande uit: 

hemelwater (verontreinigd) NEE NEE JA Nihil 
spoel- en spuitwater NEE JA JA 1100 

Temggeproduceerde operationele 
vloeistoffen bestaande uit: 

doodpompvloeistoffen JA NEE NEE 14500 
putstimulatievloeistoffen JA NEE NEE 1300 

Totaal injectiewater 4576170 

Een deel van de hierboven vermelde maximale jaariijkse injectiewaterstroom wordt in 
waterinjectieput TUM-1 geïnjecteerd. 

In bijlage 8 zijn de verschillende waterstromen op schematische wijze weergegeven. 

3.1.3 Samenstelling van het injectiewater 
De samenstelling van het injectiewater kan op enig moment wijzigen afhankelijk van het 
oliewinproces en de daarmee samenhangende verhouding tussen formatiewater en 
gecondenseerd stoom, de hoeveelheid toegevoegde teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen, mijnbouwhulpstoffen en andere stromen. Deze variatie in samenstelling en 
samenhangende verhouding zal geen nadelig effect hebben op de reservoireigenschappen. De 
verwachte maximale concentraties zijn getoetst aan de Eural-grenswaarde. Hieruit is gebleken 
dat, wanneer het injectiewater de maximaal ven/vachte concentraties bezit, deze concentraties 
onder de Eural-grenswaarden zal blijven. 

Tijdens het oliewinproces in Schoonebeek wordt de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerde 
stoom over een periode van jaren steeds groter. Doordat een deel van de stoom condenseert 
neemt de proportie van zoet water toe ten opzichte van het oorspronkelijk aanwezige zoute 
formatiewater. Hierdoor wordt ook het productiewater steeds verder verdund met zoet water. Het 
gevolg is dat de concentratie aan van nature aanwezige stoffen/componenten in het 
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productiewater langzaam afneemt. De injectiewaterstroom bestaat voor het grootste deel uit 
productiewater. In de onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling 
van hel injectiewater dat op de inrichting in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd. Het betreft 
de typische samenstelling van het injectiewater in de eerste 4 tot 6 jaar. Het gaat hier om 
injectiewater met een relatief hoog zout gehalte. Na deze periode is de venwachting dat de 
concentraties lager zullen worden door het verdunningseffect tengevolge van de toenemende 
hoeveelheid geïnjecteerde stoom. 

Tabel 3 Kwantitatieve samenstelling injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde waarde Verwachte maximale 
waarde 

pH (eenheden) 

• 
5.5 - 6,5 4 - 9 

Temperatuur °C 35-40 50 
Total Dissolved Solids g/l 85-90 200 
Total Suspended Solids mg/l 50 100 
Natrium (Na*) mg/1 23394 40000 
Calcium (Ca^*) mg/1 4675 6000 
Magnesium (Mq^*) mg/1 875 2500 
Barium (Ba2+) mg/1 91 250 
IJzer (totaal Fe'* en Fe'*) mg/1 12 50 
Kalium (K*) mg/1 248 1000 
Strontium (Sr^*) mg/1 628 2500 
Chloride (Cr) mg/1 48832 90000 
Sulfaat (S04'") mg/1 6.4 50 
Bicarbonaat (HCO^) mg/1 190 1000 
Koolstofdioxide (CO2) mg/1 100 500 
Zwavelwaterstof (H2S) mg/1 5 15 
Zuurstof (02) ug/l <10 50 
Olie en vetten mg/1 50 100 
Arseen (As) uq/1 2,3 25 
Cadmium (Cd) PQ/1 <100 250 
Chroom (Cr) lig/1 <100 250 
Koper (Cu) lig/I <500 1000 
Kwil< (Hg) uai\ 1.0 5 
Lood (Pb) uq/l < 1000 2000 
Nikkel (Ni) pg/i 140 500 
Zink (Zn) uq/l 1800 7500 
Benzeen (CBHS) uq/l 1000 5000 
Tolueen (CsHsCHa) uq/l 560 1000 
Ethylbenzeen (CsHio) uq/l 100 500 
Xylenen (C6H4C2H6) ug/i 290 1000 
Monoethylene Glycol mg/1 <500 750 
Diethyfene Glycol mq/l <500 750 
Triethylene Glycol mq/l <500 750 
Emulsiebreker mg/1 4 21 
Anti-schuimmiddel mg/1 0.02 0,13 
Anti-corrosievloeistof mg/1 15 200 
Anti-aanslagvloeistof mg/1 0,05 0,24 
Antl-bariumsulfaataanslaqvloeistof mg/1 30 200 
Biocide mg/1 0,6 2,4 
Zwavelwaterstofbinder mg/1 10 120 
Zuurstofbinder mg/1 9 50 
pH- regelaar mg/1 0,06 0,28 
Watenreiniger mg/I 6,5 100 
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Pl

ee 3.1.4 Optimalisatie van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
In het NAM Chemicaliën Management Systeem heeft NAM haar beleid en haar procedures 
vastgelegd om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te optimaliseren. Hienmee voldoet de NAM 
aan de Inspanningsverplichting die in de Integrale Milieutaakstelling door de branche zijn 
vastgelegd. 

Bij de selectie van de chemicaliën wordt naar de gebruiksketen van het product gekeken. Dit 
proces is een essentieel onderdeel van het NAM Chemicaliën Management Systeem. In 
overeenstemming met het milieuconvenant heeft NAM een plan opgesteld voor het actief 
vervangen van schadelijke stoffen door minder schadelijke stoffen. 

Momenteel voert NAM de volgende activiteiten uit om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te 
optimaliseren: 

Het gebmik van een procedure voor de selectie van toe te passen mijnbouwhulpstoffen 
waartjij functionaliteit, toxiciteit, milieu en kosten doorslaggevend zijn. 
Registratie van het verbruik van mijnbouwhulpstoffen. 
Het doorvoeren van ontwerpaanpassingen. 

Binnen de OBI is in het ontwerp, voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen, voorzien in een 
minimaal aantal vaste injectiepunten. De injectiepunten zijn zodanig ontworpen dat de 
mijnbouwhulpstoffen optimaal in contact komen met de stroom waarin ze worden geïnjecteerd 
waardoor ze efficiënt functioneren. 
Met geautomatiseerde systemen wordt een optimale dosering van het debiet van de te injecteren 
mijnbouwhulpstof geregeld. Dit vindt plaats aan de hand van het debiet van de vloeistofstroom 
waarin de hulpstof geïnjecteerd wordt. 

In het verieden is de studie 'Nader onderzoek waterinjectie bij gas- en oliewinning. Onderzoek 
naar de mogelijkheden voor vermindering van het gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze stoffen uit formatiewater' (documentnummer 13382-69986, 16 augustus 1999) in 
opdracht van het minEZ uitgevoerd. In deze studie wordt geconcludeerd dat NAM de BBT 
toepast ten aanzien van de keuze van chemicaliën en de toepassing van maatregelen. 

3.2 Beschrijving van de bovengrondse inrichting 
Op de inrichting wordt het injectiewater, door middel van een injectiepomp, in waterinjectieput 
TUM-1 gepompt. Deze waterinjectieput heeft als gasproducerende put dienst gedaan. 

Op de inrichting bevinden zich een injectiewateraanvoerieiding, een waterinjectieput (TUM-1 ), 
een waterinjectie-installatie (701), een persleiding, een ragerinstallatie (36-V-11) en een kelder 
(TUM-4). Deze kelder is voorzien van een stove pijp. De put is nooit geboord. In het hek van de 
inrichting is een transformator geplaatst. De transformator is hierdoor zowel van binnen als van 
buiten de inrichting bereikbaar. 

De waterinjectie-installatie bestaat uit een regelskid en een pompskid. Op het regelskid bevindt 
zich het regelsysteem, de instrumentatie-omkasting, de hydraulische eenheid en de variabele 
toerenregeling (hierna te noemen VSDS). Op het pompskid bevinden zich de waterinjectiepomp 
(P-7015) en de pompmotor. De pompmotor is afzonderiijk omkast. 

Vanaf het punt waar de aanvoerieiding op de Inrichting bovengronds komt stroomt het 
injectiewater via een bovengrondse injectiewateraanvoerieiding naar de waterinjectiepomp. De 
waterinjectiepomp is een elektrisch aangedreven meertraps centrifugaalpomp. Met de 
waterinjectiepomp wordt het injectiewater, via de waterinjectieput, in de diepe ondergrond 
geïnjecteerd. De hoeveelheid geïnjecteerd water wordt op de inrichting gemeten en 
geregistreerd. 
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Het injectiedebiet wordt met de pompmotor in combinatie met een regelklep geregeld De 
pompmotor is voorzien van een VSDS. 

Op de inrichting is een ragerinstallatie aanwezig. Deze wordt gebruikt voor inspectie en reiniging 
van de ondergrondse aanvoerieiding. Dit gebeurt incidenteel. In het leidingwerk, stroomopwaarts 
van de watennjectiepomp, zijn voorzieningen aangebracht (en is ruimte gereserveerd) om een 
tijdelijk vuilfilter te kunnen plaatsen om vaste bestanddelen, die loskomen van de pijpwand 
gedurende het ragen, uit het water te halen. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven en in bijlage 3A is de plattegrondtekeninq 
van de innchting weergegeven. Bijlage 38 geeft het schema van de hoofdprocesleidingen weer 

Bovengrondse beveiligingen 
De injectiedruk wordt gelimiteerd door een hogedrukbeveiliging (HPSD) en een 
drukbeveiligingsklep. Gedurende injectie zal de pompdruk nadrukkelijk in de gaten gehouden 
worden. De drukbeveiligingen hebben als functie om de put en de X-mas tree te beschermen 
Daamaast zorgen de bovengrondse dmkbeveiligingen ervoor dat de druk in het reservoir nabij de 
put met hoger wordt dan de minimale horizontale spanning van de afsluitende formatie boven het 
injectiereservoir. 

Wanneer de waterinjectie-installatie uitvalt, zal de wateraanvoer vanaf de 081 gestopt worden 
waardoor er geen ongewenste situatie zal ontstaan. Hef in de leiding aanwezige injectiewater zal 
door het stoppen van de injectiepomp niet verder stromen. 

3.3 Beschrijving van de ondergrondse inrichting 

Het Tubbergen-Mander reservoir maakt onderdeel uit van de Twentse gasvelden en is een 
leeggeproduceerd gasveld. Dit betekent dat het gasveld nog wel gas bevat, maar dat het 
economisch niet rendabel is om deze restanten gas te winnen. 

Op de inrichting is één waterinjectieput aanwezig, te weten TUM-1. 

3.3.1 Waterinjectieput 
Beschrijving 
Met behulp van de waterinjectiepomp P-7015 wordt het injectiewater naar waterinjectieput TUM-1 
gevoerd. Waterinjectieput TUM-1 is een voormalige gasproductieput die geschikt is gemaakt voor 
de injectie van injectiewater. Omdat waterinjectieput TUM-1 een voormalige gasproductieput is 
houdt dit in dat de waterinjectieput is ontworpen en ingericht volgens de geldende 
mijnbouwwetgeving. 

Waterinjectieput TUM-1 is opgebouwd uit een serie van metalen verhuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. Deze vertjuizing dient om instorten van het geboorde 
gat te voortkomen. De diepste metalen verhuizing in de waterinjectieput loopt door tot in het 
Zechstein-kalksteen (Zechstein Groep) gasresen/oir. Het onderiiggende Limburg-zandsteen 
(Limburg Groep) reservoir is niet verstevigd met een metalen verhuizing. Dit onderste reservoir is 
afgesloten door middel van een cementplug die tot in de diepste verhuizing gezet is De diepte 
van de diepste verhuizing is circa 2000 meter. Deze laatste, diepste vertsuizing is geperforeerd 
ter hoogte van de gasvoerende laag in het Zechstein-kalksteen reservoir. Door deze perforaties 
treedt het injectiewater uit de injectieverbuizing het reservoir binnen. 

Het injectiewater wordt vla de verhuizing naar de gasvoerende laag in het reservoir gebracht De 
bovenste verhuizing ("stove pipe") is extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit 
ook als fundering voor de putafsluiters. 

In navolgend figuur 1 is een schematische weergave van een waterinjectieput gegeven. 
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Figuur 1 Schematische weergave waterinjectieput 

X-mas tree 

Injectiewater 

OTIS klep (SSV) 
Handbediende afsluiter 
Terugslagklep 

Annuluskteppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 
valve, SC-SSSV) 

Verbuizing 

Verbuizing 

Injectiebuis (tubing) 

Productie packer 

Perforatie 
Cementplug 

De waterinjectieput TUM-1 is verhuisd zoals in tabel 4 weergegeven (zie ook bijgevoegd 
putdiagram in bijlage 5). 

Tabel 4 Overzicht van verhuizingen TUIvl-1 

Verbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 
26" 25 
20" 300 

13 3/8" 1150 
9 5/8" 2000 

Binnen de kleinste gecementeerde verbuizing is een 3 1/2" injectiebuis geïnstalleerd die 
verankerd is in een packer. Het injectiewater wordt vla deze 3 1/2" buis naar de perforaties in de 
9 5/8" casing geleld. Via deze perforaties wordt het injectiewater in het reservoir geïnjecteerd. 

De waterinjectieput is voorzien van een putkelder. Het doel van de putkelder is de bereikbaarheid 
en bedienhaarheid van de meest gebruikte hoofd- en weri<afsluiters van de X-mas tree op een 
weri<hare hoogte te houden. 
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De bediening van de zich in de putkelder bevindende annuluskteppen en aansluitings- en 
aftapmogelijkheden komt niet dagelijks voor. Van tijd tot tijd wordt het verzamelde regenwater uit 
de putkelder gezogen. De diepte van een putkelder is, afhankelijk van het aantal van elkaar af te 
sluiten vertjuizingen en hef type put, circa 2,5 meter onder het maaiveld. Putkelders zijn aan de 
bovenzijde afgesloten met een rooster. 

Cementering 
Alle metalen verhuizingen (met uitzondering van de injectiehuis en de stove pipe) zijn tijdens het 
boorproces op hun plek vast gecementeerd volgens de NAM standaard voor gasputten en 
vormen daarmee een ondooriaatbare barrière met andere gesteente lagen. Deze vert)uizingen 
hebben tijdens het boorproces een druktest ondergaan om deze bamére te testen en te 
waart)orgen dat er geen veriies van de afsluitende werking kan optreden. 

Corrosiebescherming 
Om de waterinjectieput en -installatie te beschennen tegen corrosie wordt in de 081 anti-corrosie 
vloeistof toegevoegd aan de injectiewaterstroom. Eventuele zuurstofintrede zal worden 
tegengegaan door middel van een temgslagklep die in het puthoofd van waterinjectieput TUM-1 
geïnstalleerd zal worden. Zuurstofintrede binnen het injectiesysteem wordt waargenomen door 
een corrosie sensor met hoog-alami in de persleiding van de waterinjectiepomp. 

Gedurende de injectieperiode zal de 3 1/2" injectiebuis regelmatig gecontroleerd worden Indien 
nodig zal de injectiebuis vervangen worden. 

Waterinjectieputbeveiligingen 
De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dat zich tussen de 
vertjuizingen en de persleiding bevindt. Het doel van de X-mas tree is de injectiewaterieiding te 
kunnen afsluiten met een met de hand te bedienen afsluiter of met de automatische 
bovengrondse veiligheidsafsluiter (SSV). 

De waterinjectieput is uitgemst met bovengrondse en ondergrondse veiligheidsafsluiters (SSV en 
SC-SSSV) die op elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten Door 
een kabel respectievelijk een hulpleiding worden telemetriesignalen en hydraulische vloeistof 
voor het bedienen van de afsluiters naar de putmond gevoerd. Om de afsluiters te kunnen 
bedienen is een hydraulische eenheid opgesteld bestaande uit een hydraulische oliepomo en een 
oliereservoir. ^~ K 

Tevens is de waterinjectieput voorzien van een doodpompaansluiting. Dit is een bovengrondse 
aansluiting om in noodgevallen doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water met 3% KCl) in de 
watennjectieput te kunnen brengen. Doodpompvloeistof is niet permanent op de inrichting 
aanwezig, maar kan binnen enkele uren worden aangevoerd. Doodpompvloeistof wordt na 
gebmik het reservoir ingepompt en niet teruggeproduceerd. 

De waterinjectieput is ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving waardoor 
de kans op falen van de verbuizing (tussen het maaiveld en het reservoir) minimaal is. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven. 

3.3.2 Reservoir Tubbergen-Mander 
Fonnatielagen Tubbergen-Mander 
Injectie van het injectiewater vindt plaats in de Zechstein Groep (Zechstein-kalksteen) die op een 
diepte van 1600 tot 2300 meter ligt. Het Tubbergen-Mander reservoir bestaat enkel uit Zechstein-
kalksteen en wordt afgedekt door een ondoordringbare kleilaag in de bovenliggende 
Bunterzandsteenlaag. Daarboven volgen Trias Groep, de Rijnland Groep, De Krijtkalk Groep en 
de Noordzee Supergroep. 

28-07-2009 
pagina 22 van 42 

20503-64989-98/A27.56/0001 Rev. A 



PO 
G 
G 

\ 
G 
os 

Pw 

• 

Aanvraag Wm-vergunning en ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming Waterinjectielocatie Tubbergen-Mander 1  
Bijlage 1 

De geologie van de ondergrond van de inrichting wordt in tabel 5 weergegeven. 

Tabel 5 Geologie ondergmnd 

Geologische eenheid Diepte 
(m NAP) 

Beschrijving 

Noordzee Supergroep 0 - 4 0 0 Opeenvolging van fluviatiet grind, zand en klei 
afzettingen, met in het onderste gedeelte een vulkanisch 
tuf houdende kleilaag. 

Krijtkalk Groep 400 - 1000 Mariene kalk afzetting met in het bovenste gedeelte 
vuursteenlagen. In de onderste 100 meter overgang 
naar kalkige mergel. 

Rijnland Groep 1000-1100 Marien afgezette grijze mergel en kleisteen, helemaal 
onderin licht zandig. 

Trias Groep 1100- 1600 Continentale, rode, siltige, schalies met op 100 meter 
•nder de top een 50 meter dikke zandsteenlaag. Verder 
ooiietlaagjes en soms anhydriet. 

Zechstein Groep 1600-2000 Een afwisseling van anhydriet en kalksteenlagen, met 
de gasvoerende kalksteen op 60 -100 meter van de 
top. 

Limburg Groep 2000 - 2500 Afwisseling van fluviatiel zandsteen en kleisteen 
(bovenin rood, onderin grijs). Onderin ook 
steenkoollaagjes. 

Het Tubbergen-Mander gasresen/oir is initieel aangetroffen met een reservoirdruk van 190 barg 
(referentie diepte 1670 meter onder NAP) en met een temperatuur van 70 °C. In de buurt van 
waterinjectieput TUM-1 wordt de reservoirdruk momenteel geschat op circa 17 barg. Als gevolg 
van de aanwezigheid van afsluitende breuken rondom het gehele reservoir en de begrenzing aan 
de bovenzijde door een ondoordringbare kleilaag in de Bunterzandsteenlaag heeft het reservoir 
goede afsluitende kwaliteiten. Afsluitende breuken kunnen veroorzaakt worden door tectonische 
activiteit waardoor aardlagen kunnen verschuiven en zelfs breken. Deze breuken kunnen zich 
opvullen met een substantie (bv klei) die de breuk ondoordringbaar maken. Hierdoor wordt een 
gedeelte van een aardlaag afgesloten van de rest van dezelfde aardlaag. 
In bijlage 6 is de diepte contourkaart van het reservoir Tubbergen-Mander opgenomen. 

Permeabiliteit en porositeit 
De Zechstein-kalksteen is geperforeerd en wordt in gebruik genomen als zone voor het te 
injecteren water. De gemiddelde porositeit van dit reservoir varieert van 2 -10% met een 
permeabiliteit van 0,1 tot 7 mDarcy. De verticale dikte van dit deel bedraagt circa 50 meter. 

In-situ spanningen 
Injectie in de Zechstein kalksteenlaag zal geschieden onder "fracturing condities". Hierbij wordt 
een Injectiedmk gebmikt die groter is dan de minimale horizontale spanning in het disposal 
reservoir. Hierdoor worden er lokaal breuken in het reservoir gecreëerd. Door deze breuken 
wordt het water in het reservoir gepompt. Het injectiedebiet waarmee het water in het Zechstein 
kalksteenreservoir geïnjecteerd wordt, varieert van initieel 346m^/d tot uiteindelijk 125mVd. 
Reservoir modellering laat zien dat de injectiedmk, benodigd voor het behalen van deze 
injectiesnelheden, niet boven de 27 bar zal uitkomen. Deze maximale injectiedmk opgeteld bij de 
hydrostatische kolom in de put (top reservoir zit in TUM-1 op een diepte van 1598 meter onder 
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NAP) geeft een dmk van 200 bar in de put ter hoogte van het reservoir. Deze dmk is lager dan de 
minimale horizontale spanning van de afsluitende kleilaag in de Bunterzandsteen formatie Op 
basis van fomiatie sterkte testen wordt verwacht dat de minimale horizontale spanning van deze 
kleilaag in TUM-1 zal liggen tussen de 246 en 287 bar. 

Gedurende injectie kan de injectiedmk onvenwachts oplopen doordat de injectivitelt vermindert 
(bijvoorbeeld doordat de breuk opplugt of doordat de bodem van de put omhoog komt) In dat 
geval zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden (hijvoortjeeld door het uitvoeren van 
een zuurstimulaüe of het uitschonen van de put) zoals beschreven in het Waterinjectie 
Management Plan (zie bijlage 2). 

Wanneer de pompdmk oploopt tot 59har dan zal de pomp afgezet worden. Deze dmklimitatie van 
59har is 20% lager dan de dmk die correspondeert met de minimale horizontale spanning van de 
afsluitende kleilaag in de Bunterzandsteenfonnatie. Op deze manier wordt de Integriteit van de 
afsluitende kleilaag gedurende het injectie-leven gegarandeerd. De marge van 20% wordt als 
voldoende veilig beschouwd aangezien de pomp bij het bereiken van de gestelde dmklimiet 
(59har) automatisch afgezet zal worden middels een hogedmkheveiliging die op de pomp 
gemonteerd is. 

Hoofdeigenschappen van het reservoir 
Door de aanwezigheid van de afsluitende kleilaag in de bovenliggende Bunterzandsteen formatie 
en van afsluitende breuken is het reservoir te beschouwen als een gesloten reservoir Het feit dat 
in het gasreservoir gas heeft geaccumuleerd betekent per definitie dat er boven dit reservoir een 
voor geologische tijden (miljoenen jaren) afsluitende laag aanwezig is. Door de dmk in het 
reservoir nabij de injectieput niet boven de minimale horizontale spanning van de afsluitende 
kleilaag le laten komen, wordt de integriteit van deze afsluitende laag niet aangetast. 

In bijlage 7 is een dwarsdoorsnede opgenomen van het reservoir Tubbergen-Mander In deze 
bijlage is waterinjectieput TUM-1 niet weergegeven. 

Samenstelling formatiewater Tubbergen-Mander 
Het fomiatiewater dat in het reservoir Tubbergen-Mander aanwezig is, bezit de volgende 
samenstelling. 

Tabel 6 Samenstelling initiële fonvatiewater Tubbergen-Mander in vergelijking tot 
venvachtingswaarden injectiewater 

Parameter Eenheid Concentratie 
formatiewater 

Tubbergen-IMander 

Verwachte concentratie 
injectiewater 

Zuurgraad pH 5,0-6,5 5,5-6,5 
Natrium (Na) mg/1 70000 23394 
Calcium (Ca^*) mq/l 11000 4675 
Magnesium (Mq^*) mq/l 2400 875 
Barium (Ba^*) mg/1 3 91 
IJzer (totaal Fe'* en Fe'*) mg/1 2.3 12 
Kalium (K*) mg/1 1133 248 
Strontium (Sr^*) mg/1 400 628 
Chloride (Cr) mq/l 140000 48832 
Sulfaat (SO4' ) mg/I 560 6,4 
Bicartjonaat (HCOa') mg/1 11 190 
Koolstofdioxide (CO3) mg/1 118 100 
Zwavelwaterstof (H2S) mg/1 < 10 <5 

28-07-2009 
20503-64989-98/A27.56/0001 Rev. A 

pagina 24 van 42 



Po 
G 
G 
«0 

G 
oe 

PvJ 

Aanvraag Wnvvergunning en ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming Waterinjectielocatie Tubbergen-Mander 1 
Bijlage 1 

3.3.3 Reservoir volume en druk 
Bij het berekenen van de wateropslagcapaciteit is aangenomen dat elke waterinjectieput beperkt 
wordt door het gasvolume dat door die put geproduceerd is. TUM-1 heeft in totaal 585 miljoen 
Nm^ gas geproduceerd. Gecorrigeerd voor de initiële reservoirdmk van 190 barg betekent dit een 
water opslag capaciteit van 3,3 miljoen m' water. 

Injectie wordt gepland voor een periode van 30 jaar. Injectie in het Zechstein gasreservoir zorgt 
ervoor dat de dmk in dit reservoir oploopt. In onderstaande grafiek (figuur 2) is het verioop van de 
reservoir dmk, de cumulatieve hoeveelheid injectiewater en het injectiedebiet weergegeven voor 
waterinjectieput TUM-1. Deze figuur geeft ook aan dat er na 6 jaar een evaluatie zal 
plaatsvinden. De resultaten zullen worden gedeeld met het bevoegd gezag. Tijdens deze 
evaluatie zal bekeken worden of verdere injectie in TUM-1 acceptabel is. Hierbij wordt met name 
gekeken naar de integriteit van de afsluitende bovenlaag. 

Gedurende de initiële periode van 6 jaar wordt circa 0,47mln m' geïnjecteerd wat overeenkomt 
met 14,5% van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de dmk in het Zechstein 
gasreservoir doen oplopen van 17 bar tot 20,4 bar. 

Wanneer uit de resultaten van de evaluatie na 6 jaar injectie geconcludeerd wordt dat verdere 
injectie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injectie. Het huidige plan is dat dan een 
constant injectiedebiet van 125m^/d wordt geïnjecteerd, zoals weergegeven in figuur 2. Dit debiet 
betekent dat er dan in totaal over een periode van 30 jaar 1,57mln m^ water in TUM-1 
geïnjecteerd wordt wat correspondeert met 48% van de totale opslagcapaciteit. Deze 
injectiehoeveelheid zal de dmk in het Zechstein gasreservoir doen oplopen tot 37,4 bar. 

Figuur 2 Verioop van reservoirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet 
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Data worden gedeeld met bevoegd. 
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3.3.4 Procesbeheersing 

Reservoirintegriteit 
De kans dat het injectiewater in de biosfeer tereciit komt is gezien de navolgend beschreven 
procesbeheersing en het insluitend vermogen van de vele bovenliggende en omringende 
aardlagen verwaarioosbaar. 
Gebaseerd op fomiatiesterkte testen en reservoir modellering zijn injectiedebieten en 
injectiedrukken als functie van de tijd dusdanig gekozen dat het geïnjecteerde injectiewater niet 
zal doorbreken naar bovenliggende formaties. Hierbij is ervoor gezorgd dat de ondergrondse 
putdruk, ter hoogte van het reservoir, niet hoger zal zijn dan de minimale horizontale spanning 
van de afsluitende kleilaag, die zich in de bovenliggende Bunterzandsteen formatie bevindt Om 
dit te garanderen zal de maximale pompdmk gelimiteerd worden tot 59 bar wat correspondeert 
met een ondergrondse putdruk van 232 bar. Op basis van formatie sterkte testen wordt verwacht 
dat de minimale horizontale spanning van deze kleilaag in TUM-1 zal liggen tussen de 246 en 
287 bar. 

Mocht, ondanks de genomen maatregelen de reservoirintegriteit toch falen dan stroomt het 
injectiewater uit het reservoir (ook wel breach in confinement genoemd), maar blijft in de diepe 
ondergrond opgesloten. Het uitstromen van injectiewater gaat dan gepaard met drukveriies 
Indien dit of ander falen geconstateerd wordt, zal het injecteren stil worden gelegd en zal 
onderzocht worden of er integriteitsproblemen zijn. 

Invloeden op reservoir permeabiliteit 
Waterinjectie in een reservoir kan leiden lot verschillende (geo)chemische processen die 
ongewenste gevolgen voor de permeabiliteit en daarmee de injectivitelt van het reservoir kunnen 
hebben. De mogelijke effecten van waterinjectie kunnen leiden tot de volgende drie 
(geo)chemische processen; 

H2S-vonning door sulfaatreducerende bacteriën. 
Kleizwelling. 
Aanslagvorming. 

Sulfaatreducerende bacteriën (SRB) 
Het eerste mogelijk (geo)chemisch proces is sulfaatreductie door de aanwezigheid van 
sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Als SRB in het injectiewater aanwezig zijn en 
sulfaathoudend water geïnjecteerd wordt, kunnen SRB zich in de leidingen en het reservoir 
ontwikkelen. 

De aanwezigheid van SRB heeft H^S-productie tot gevolg wat - indien aanwezig in voldoende 
hoge concentraties - kan leiden tot corrosie van de aanvoerieiding, de injectiebuis en neerslag 
van onoplosbare metaalsulfiden. Deze metaalsulfiden en de biomassa van de SRB kunnen 
ponen in het gesteente afsluiten en daardoor de permeabiliteit van de fomiatie verminderen 
Daamaast kan op een staaloppervlak. onder een SRB-kolonie, pitcorrosie optreden. 

SRB kunnen zich bevinden in het aangevoerde hemelwater. Dit hemelwater is afkomstig van de 
locatie WKC/OBI en zal worden opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan 
Zijn. Voordat dit water toegevoegd wordt aan de OBI zal het behandeld worden met 
zuurstofbinder/biocide. Periodiek wordt het water gecontroleerd op de aanwezigheid van zuurstof 
en bactenèn. Door preventief behandelen en periodiek controleren is de kans minimaal dat er 
SRB in het injectiewater terecht komen en daarmee ook in het reservoir. 

Kleizwellina 
Het tweede mogelijk optredende (geo)chemische proces in het reservoir als gevolg van de 
injectie van injectiewater is kleizwelling. Sommige in het zandsteen of kalksteen aanwezige 
kleideeltjes, voomamelijk smectiet en illiet, hebben de eigenschap om met water te reageren en 
daarbij te zwellen. Uit onderzoek is echter gebleken dat illiet- en smectietdeeltjes in zeer lage 
concentraties voorkomen. Daamaast zijn deze deeltjes door hoge temperaturen in een ver 
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AanslaovorminQ 
Het derde mogelijk (geo)chemisch proces is aanslagvonning. /Aanslag kan ontstaan door: 

Menging van het injectiewater met formatiewater (met een relatief hoog zoutgehalte) dat 
reeds in het injectiereservoir aanwezig is. 
Opwarming van het injectiewater in het reservoir naar de reservoirtemperatuur. 

Aanslagvorming houdt in dat er een neerslag ontstaat, die de permeabiliteit van het reservoir 
negatief kan beïnvloeden. 

Er kan in potentie aanslagvonning plaats vinden van bariumsulfaat en calciumcarbonaat 
afkomstig uit het injectiewater. De kans hierop wordt kleiner naarmate concentraties lager 
worden, doordat meer menging plaats vindt met gecondenseerd stoom. Uit voorzorg wordt er 
gedurende de eerste maanden op de OBI antl-hariumsulfaataanslagvloeistof geïnjecteerd om 
bariumsulfaataanslag te voorkomen. 

Uit voorgaande beschrijving van de drie typen (geo)chemische processen kan het volgende 
worden geconcludeerd: 
De (geo)chemische processen die kunnen optreden tijdens het injecteren van injectiewater zullen 
naar verwachting geen negatieve invloed op de integriteit van het Tubbergen-Mander reservoir 
hebben. 

Beheersing van reservoir permeabiliteit 
De procesvoering moet dusdanig worden uitgevoerd dat de huidige permeabiliteit van het 
reservoir in stand blijft danwel wordt verhoogd. De injectiecapaciteit van een waterinjectieput kan 
vertjeterd worden door het bevorderen van de permeabiliteit van het reservoirgesteente in de 
directe omgeving van waterinjectieput TUM-1. 
Hiertoe worden de volgende methoden toegepast: 

Putstimulatie. 
Fracturing. 

Putstimulatie 
Putstimulatie is een hehandelingstechniek waartaij vloeistof in het resen/oir wordt gepompt met 
het doel permeabiliteit van het reservoirgesteente te bevorderen. De bereidingswijze van 
putstimulatievloeistof wordt afgestemd op de eigenschappen van het reservoirgesteente. Voor 
het Tubbergen-Mander reservoir wordt zure putstimulatie toegepast. 
Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluonwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De putstimulatievloeistof die gebruikt wordt voor het verbeteren van de permeabiliteit van het 
Tubbergen-Mander reservoir wordt op de inrichting in het reservoir geïnjecteerd en niet 
temggeproduceerd. De putstimulatievloeistof zal nadat het is uitgereageerd opmengen met het 
geïnjecteerde injectiewater en het van nature aanwezige formatiewater. De opgemengde 
putstimulatievloeistof blijft in het Tubbergen-Mander reservoir achter. 

Fracturing 
Fracturing is een behandelingstechniek waarbij de injectiedruk wordt opgevoerd. Door de 
injectiedmk op te voeren wordt de permeabiliteit van het resen/oir vergroot. 
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De NAM doet dit binnen de randvoorwaarden ter waarborging van de integriteit van de 

b o v ^ r l l ' ^ T ^ " ' ' r ^ r " ^^«^«^«'^ modellenng laat zien dat de injectiedmk niet 
boven de 27 bar zal uitkomen hij het geplande injectiedebiet. Deze bovengrondse dmk van 27 
bar geeft een ondergrondse putdmk van 200 bar wat significant lager is dan de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende kleilaag die hoven het Zechstein kalksteen reservoir liqt 
Op basis van fomiatie sterkte testen wordt venA/acht dat de minimale horizontale spanning van ' 

bo!en h f 7 ' 'K T " " " " ' ^ " ^« ^^"^ °P ^« -^«'"'tende kleilaag 
boven het Zechstein reservoir zal lager zijn dan 200 bar omdat het water frictie ondervindt in de 
lokale scheuren. Mocht de pompdmk bij het geplande injectiedebiet toch oplopen dan wordt de 
pomp^afgezet zogauw de pompdmk 59 bar wordt. Deze 59 bar geeft een ondergrondse dmk van 

3.4 Ondersteunende systemen 

3.4.1 Procescontrole 

De inrichting is onbemand en wordt op afstand bewaakt vanuit hel Assen Coördinatie Centmm 
(ACC) en vanuit hel controlegebouw op de locatie WKC/OBI. De inrichting wordt minstens eens 
per wee bezocht door een operator. De operator controleert de inrichting en de s p S k e 
essentiële onderdelen van de installatie. 
De benodigde inslmmentalie, de proceshesturingsapparatuur, de beveiligingssystemen en het 
controlepaneel zijn ondergebracht in een inslmmentalie-omkasting op de waterinjectielocatie. 

3.4.2 Elektriciteit en verlichting 

P o w ï Uni! i n R ^ ' ^ " ^' '"^ waterinjectiepomp en de Hydraulic 
Power Unit (HPU), evenals voor de veriichting en besturing/beveiliging. De elektriciteit is 
afkomstig van hel lokale elektriciteitsnet. e eKiriciieii is 

Tijdens nomiale bedrijfsvoering worden de locatie en de waterinjectie-instal/atie 's avonds en 's 
nachts met veriicht. Wanneer incidenteel om procestechnische redenen 's avonds of 's nachts 
werkzaarriheden op de inrichting moeten worden verricht, kan het noodzakelijk zijn deze lijdelnk 
le veriichten. De veriichting is zodanig opgesteld dat hinderiijke lichtstraling voor i e or^geTnq 
zoveel mogelijk wordt voori<omen. ""lyeving 

Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening is een 250 kVA transfonnator aanwezig Met deze 
transfonnator wordt 10 kV omgezet tot 0,4 kV voor de elektriciteitsvoon^iening van de inrichting. 

Daamaast is in geval van elektriciteilsuiWal een ononderbroken stroomvoorzieningsysteem (UPS-
S ï n " ; ^ T T ^ t UPS-systeem zorgt voor ononderbroken stroom toevoer en bestaat 
uit een set batterijen. Hiennee wordt de wert<ing van het Distributed Control System (DCS) en de 
beveiligingssystemen in stand gehouden. HienJoor wordt ongecontroleerde uih^al van de 
installatie voorkomen. 

3.4.3 Onderhoud waterinjectielocatie 
Periodiek 

Ondertioud aan de waterinjectieput TUM-1 en de waterinjectiepomp zal periodiek worden 
uitgevoerd. Het onderhoud zal een beperkte mate van geluid en licht veroorzaken. 

Jaariijks worden de afsluiters van de waterinjectieput TUM-1 doorgesmeerd en het 
inslmmentarium ondertiouden, gelest en afgesteld. De reservoir dmk in het Tubbergen-Mander 
reservoir wordt elk jaar gemeten door een dmkmeter in waterinjectieput TUM-1 te laten zakken 
aan "wireline" tol op de hoogte van het injectieresen/oir. 

Groot onderhoud 
Groot onderhoud aan de waterinjectieput TUM-1 wordt minder vaak voordien, naar verwachting 
eens per 10 jaar. Hel ondertioud zal meerdere dagen duren. Deze wericzaamheden worden met 
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een reparatiemast uitgevoerd. Op het groot ondertioud met behulp van een reparatiemast is het 
Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. 

In geval van putondertioud waartjij wireline (kabel techniek) nodig is kunnen de ondergrondse 
putafsluiters door middel van slikslofdmk (d.m.v. gasflessen) opengehouden worden Tevens 
kunnen bij noodsituaües de putafsluiters door middel van stikslofdmk vanaf veilige afstand 
geopend worden om waterinjectieput TUM-1 dood te pompen. Bij weri<zaamheden aan 
watennjectieput TUM-1 wordt één gasfles aangesloten en is een tweede gasfles als 
weri<voorraad aanwezig. Tijdens nonnaal bedrijf staan er geen stikstofgasflessen in opslag 
binnen de inrichting. 

Naar venwachting zal de injectiebuis 1 keer in de levensduur van de waterinjectieput TUM-1 
uitgewisseld worden. De nieuwe injectiehuis zal gemaakt worden van corrosiebestendia 
materiaal. " 

Daamaast wordt naar verwachting na circa vijfjaar de watennjectiepomp volledig vervangen. 

Correctief onderhoud 
Bij mechanische problemen waarhij de integriteit van waterinjectieput TUM-1 niet kan worden 
gewaarborgd, wordt de injectie gestopt en worden de benodigde activiteiten uitgevoerd om de 
integriteit le herstellen. 

Putstimulatie 
Naar venArachtIng zal 1 à 2 keer per levensduur van de inrichting de injectivitelt van het reservoir 
vertjelerd worden door middel van een zuur-pulstimulatie. 

3.5 Eindfase van de injectie 

De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afhankelijk van: 
De injectiecapaciteit van het reservoir. 
De injecliecapaciteit van de injectiepul. 
De maximaal toelaatbare fomialiedruk in het injectiereservoir. 

Het is gepland om voor een periode van 30 jaar water te injecteren in TUM-1 Na een 
injectieperiode van 6 jaar zal de waterinjectie in TUM-1 geëvalueerd worden. De resultaten van 
de evaluatie zullen gedeeld worden met hel bevoegd gezag. Op basis van deze evaluatie zal dan 
besloten worden of er met injectie in TUM-1 wordt doorgegaan danwel of de injectiecapaciteit 
en/of de maximaal toelaatbare fonnatiedmk dient te worden aangepast. 

Na het beëindigen van de waterinjectie zullen voor abandonnering alle mijnbouwkundige eisen 
voor het abandonneren van (gas)putten in acht worden genomen. 

4 GROND- EN HULPSTOFFEN 

In appendix 2 zijn de werkvloerinstmctiekaarten (WIK) en produclkaarten opgenomen van de op 
de innchting voorkomende grond- en hulpstoffen: productiewater en hydraulische olie Het 
injectiewater heeft dezelfde eigenschappen als het productiewaler zoals opgenomen op de WIK 
De WIK en productkaart voor producliewater is een generieke WIK en productkaart die door NAM 
gebmikt wordt. De stof methanol komt niet voor in het injectiewater dal geïnjecteerd wordt in de 
Twente velden. 

In de WIK- en produclkaarten worden de thans gebmikte handelsnamen weergegeven De 
verschillende sloffen die worden gebmikt kunnen een merknaamverandering ondergaan. 
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De watennjeclieputten zijn door kabels en leidingen verbonden met de waterinjectie-installaties 
e waterinjectie-installatie bestaat uit een regel- en een pompskid. De kabels en leidingen 
ex:' ''99en op leidingbanen. De leidinghanen zijn laag bij de grond geplaalst.Het terrein is voorzien 

van afwatenngsgoten die in vertjinding staan met een wateropvanghak. Deze wateropvangbak 
staat via een waterslot in verbinding met het oppervlaktewater. 

Voor een overzicht van de indeling wordt verwezen naar de plattegrondtekening in bijlage 3A. 

2.3 Ligging van de inrichting 

De inrichting is gelegen in het gebied van de winningsvergunning 'Tubbergen' in de gemeente 
Tubbergen, provincie Overijssel, op het perceel kadastraal bekend als gemeente Tubbergen 
sectie B, nummer 3554. In bijlage 4 is de situering van de inrichting weergegeven. 

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving in de gemeente Tubbergen, circa 3 km ten 
noorden van het dorp Tubbergen aan de Langemaatsweg 17a. De dichtstbijzijnde 
woonbebouwing ligt op een afstand van circa 168 meter gemeten vanaf het hek. De inrichting is 
bereikbaar via een openbare weg en is ontsloten door middel van een toegangsweg. 

3 PROCES- EN INSTALLATIEBESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van het aangevoerde injectiewater 

3.1.1 Herkomst van het injectiewater 

Het scheiden van de geproduceerde olie, het water en hel meegeproduceerde gas vindt plaats in 
de OBI, gesitueerd op locatie WKC/OBI. Het in de OBI afgescheiden water (verder injectiewater 
genoemd) bestaat hoofdzakelijk uit formatiewater, gecondenseerd stoom (beiden afkomstig van 
de oliewinlocaties) en een aantal kleinere deelstromen. 

Bij de winning van olie op de oliewinlocaties en het behandelen c.q. scheiden van de 
hoofdstromen op de OBI kunnen stoffen in het injectiewater terecht komen die niet van nature 
aanwezig zijn in formatiewater. Deze kleine deelstromen bestaan uit: 

Teruggeproduceerde operationele vloeistoffen 
Voor het operationeel houden van de oliewinning wordt voor onderhoud bij de verschillende 
olieproductieputten gebmik gemaakt van doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water) en/of 
putstimulatievloeistof Pulstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande 
componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen) 
- Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen aminen en 

organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De doodpomp- en putstimulatievloeistof worden in de oliewinputten gebracht na gebmik 
teruggeproduceerd en samen met het opgepompte vloeistofmengsel (olie, water en gas) naar de 
OBl afgevoerd, waar de in water oplosbare componenten in het injectiewater terecht komen. 

Waswater 
Waswater is een combinatie van ketelspuiwater en ultrapuur water en wordt in de OBl 
toegevoegd om het zoutgehalte van de olie te verlagen. 
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Spoel- en spuitwater 
Spoel- en spuitwater komen vrij bij het reinigen en afpersen/testen van installatieonderdelen en 
leidingen en bij hel schoonspuiten van de locatie WKC/OBI. Het spoel- en spuitwater van de 
WKC/OBI wordt opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn. Het 
verontreinigd water uit dit systeem wordt na behandeling, in verband met bacteriën en zuurstof, 
door de OBl geleid. 

Hemelwater 
Een geringe hoeveelheid hemelwater zal op de locatie WKC/OBI verontreinigd raken door 
contact met de pompen en installaties. Deze geringe hoeveelheid verontreinigd hemelwater wordt 
op de locatie WKC/OBI opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn. De 
hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat in het afvoersysteem terecht komt is in verhouding met 
de overige waterstromen zo klein dat deze venwaarioosbaar is. 

Mijnbouwhulpstoffen 
Op de oliewinlocaties worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd om emulsievorming in de 
transportleidingen naar de OBl te beperken. Op de locatie WKC/OBI worden mijnbouwhulpstoffen 
toegevoegd om de integriteit van de installaties en een goed scheidingsproces te waarborgen. 
Deze mijnbouwhulpstoffen worden hoofdzakelijk in de 081 toegevoegd en kunnen na 
behandeling van de olie in het afgescheiden injectiewater terecht komen. Onderstaand volgt een 
beschrijving van de mijnbouwhulpstoffen die in het injectiewater terecht kunnen komen: 

Emulsiebreker en anti-schuimmiddel 
1er bevordering van het scheidingsproces van het aangevoerde olie/walermengsel wordt 
indien noodzakelijk emulsiebreker en/of anti-schuimmiddel aan hel mengsel toegevoegd. 
Hoewel hel merendeel van deze stoffen in het productiewater terecht komt, is gezien de 
hoeveelheid formatiewater en gecondenseerd stoom de concentratie in het injectiewater 
beperkt. 
Anti-corrosievloeistof 
Injectie van anti-corrosievloeistof voorkomt corrosie van leidingen en installatieonderdelen. 
Deze corrosie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van CO2 en zwavelwaterstof De 
benodigde hoeveelheid anti-corrosievloeistof in productiewater is gering, waardoor de 
concentratie in het injectiewater laag is. 
Anti-aanslagvloeistof 
Injectie van anti-aanslagvloeistof voorkomt aanslagvorming in leidingen, 
installatieonderdelen en het reservoir in de vorm van sulfaten en carbonaten (zie 
paragraaf 3.3.4, Aanslagvorming). Door beperkt gebruik van anti-aanslagvloeistof zal deze 
voor een klein deel aanwezig zijn in hel injectiewater. 
Zuurstofbinder/Biocide 
Een zuurstofbinder/biocide verwijdert vrije zuurstof uit het water en voorkomt de groei van 
bacteriën in de 081. Deze bacteriën worden voornamelijk aangetroffen in het verontreinigde 
hemelwater en spoel- en spuitwater afkomstig van de locatie WKC/OBI. Door de zeer kleine 
hoeveelheid hemelwater, de kleine hoeveelheid spoel- en spuitwater en de beperkte 
toepassing van zuurstofbinder/biocide komt maar een zeer kleine hoeveelheid in het 
injectiewater terecht. 
Zwavelwaterstofbinder 
Zwavelwaterstofbinders worden mogelijk/indien nodig toegevoegd om zwavelwaterstof dat 
zich in de meegeproduceerde gasstroom bevindt te binden. Door beperkte toepassing van 
zwavelwaterstofbinder komt maar een kleine hoeveelheid in het injectiewater terecht. 
Zuurstofbinder 
Zuurstofbinder verwijdert vrije zuurstof uit water ter voorkoming van corrosievorming. 
Zuurstofhinder wordt op de locatie WKC/OBI toegevoegd aan het ultrapuur water, aan het 
ketelvoedingswater in de WKC en aan hel injectiewater op de OBl. De zuurstofhinder komt 
in lage concentraties voor in het injectiewater. 
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pH-regelvIoeistof 
pH-regelvIoeistof wordt geïnjecteerd in het ketelvoedingswater om de zuurgraad te 
corrigeren. Hierdoor wordt con-osievorming in de injectieleiding bij condensatie van stoom 
voorkomen. Slechts een kleine hoeveelheid pH-regelvloeistof komt via het waswater in het 
injectiewater terecht. 
Waterreiniger 
Waterreiniger wordt toegepast om, nadat de olie van het water is gescheiden, de zeer kleine 
oliedruppels (< 10 pm) die zich mogelijk in het water bevinden te laten coaguleren. Hierdoor 
zullen de kleine oliedruppels samenvoegen tot grotere druppels. Dit proces zal zolang 
doorgaan tot de druppels zo groot zijn dat deze op hel water gaan drijven. Hierna zal de 
olielaag die zich op het water bevindt worden venwijderd. Slechts een kleine hoeveelheid 
waterreiniger komt in het injectiewater terecht. 

3.1.2 Herkomst en hoeveelheid totale waterinjectiestroom 
De te verwachten maximale jaariijkse hoeveelheden injectiewater en hun herkomst, die in de 
Twentse reservoirs geïnjecteerd worden, zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2 Herkomst en hoeveelheden waterstromen 

Waterstroom Oliewin
locaties 

WKC OBl Verwachte maximale 
hoeveelheid 

(m'/jaar) 
Productiewater bestaande uit: 

forma tie water JA NEE NEE 1800000 
gecondenseerd stoom JA NEE NEE 2700000 
mijnbouwhulpstof JA JA JA 270 
waswater NEE NEE JA 59000 

Productiewaterachtige vloeistoffen 
bestaande uit: 

hemelwater (verontreinigd) NEE NEE JA Nihil 
spoel- en spuitwater NEE JA JA 1100 

Teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen bestaande uit: 

doodpompvloeistoffen JA NEE NEE 14500 
putstimulatievloeistoffen JA NEE NEE 1300 

Totaal iniecliewater 4576770 

^ Een deel van de hierboven vermelde maximale jaarlijkse injecfiewaterstroom wordt in 
waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 geïnjecteerd. 

In bijlage 8 zijn de verschillende waterstromen op schematische wijze weergegeven. 

3.1.3 Samenstelling van het injectiewater 
De samenstelling van het injectiewater kan op enig moment wijzigen afhankelijk van het 
oliewinproces en de daarmee samenhangende verhouding lussen formatiewater en 
gecondenseerd stoom, de hoeveelheid toegevoegde teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen, mijnbouwhulpstoffen en andere stromen. Deze variatie in samenstelling en 
samenhangende verhouding zal geen nadelig effect hebben op de reservoireigenschappen. De 
venwachte maximale concentraties zijn getoetst aan de Eural-grenswaarde. Hieruit is gebleken 
dal, wanneer het injectiewater de maximaal venvachte concentraties bezit, deze concentraties 
onder de Eural-grenswaarden zullen blijven. 

Tijdens het oliewinproces in Schoonebeek wordt de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerde 
stoom over een periode van jaren steeds groter. Doordat een deel van de stoom condenseert 
neemt de proportie van zoet water toe ten opzichte van het oorspronkelijk aanwezige zoute 
formatiewater. Hierdoor wordt ook het productiewater steeds verder verdund met zoet water. Het 
gevolg is dat de concentratie aan van nature aanwezige stoffen/componenten in het 
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producliewater langzaam afneemt. De injectiewaterslroom bestaat voor het grootste deel uit 
productiewater. In de onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling 
van het injectiewater dal op de inrichting in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd. Hel betreft 
de typische samenstelling van het injectiewater in de eerste 4 tot 6 jaar. Het gaat hier om 
injectiewater met een relatief hoog zout gehalte. Na deze periode is de ven/vachling dat de 
concentraties lager zullen worden door het verdunningseffect tengevolge van de toenemende 
hoeveelheid geïnjecteerde stoom. 

Tabel 3 Kwantitatieve samenstelling injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde- Verwachte maximale 
waarde waarde 

pH (eenheden) - 5,5 - 6,5 4 - 9 
Temperatuur X 35-40 50 
Total Dissolved Solids g/l 85-90 200 
Total Suspended Solids mg/1 50 100 
Natrium (Na*) mg/1 23394 40000 
Calcium (Ca^') mg/1 4675 8000 
Magnesium (Mg^*) mg/i 875 2500 
Barium {Ba2+) mg/1 91 250 
IJzer (totaal Fe'* en Fe''*) mp/1 12 50 
Kalium (K*) mg/1 248 1000 
Strontium (Sr^*) mg/1 628 2500 
Chloride (Cr) mg/1 48832 90000 
Sulfaat (S04^ ) mg/1 6,4 50 
Bicarbonaat (HCO' ) mg/1 190 1000 
Koolstofdioxide (CO2) mg/1 100 500 
Zwavelwaterstof (H2S) mg/1 < 5 15 
Zuurstof (02) ug/l < 10 50 
Olie en vetten mg/1 50 100 
Arseen (As) uq/l 2,3 25 
Cadmium (Cd) ug/l < 100 250 
Chroom (Cr) ug/l < 100 250 
Koper (Cu) ug/l < 500 1000 
Kwik (Hg) ug/l 1,0 5 
Lood (Pb) ug/l < 1000 2000 
Nikkel (Ni) ug/l 140 500 
Zink (Zn) ug/l 1800 7500 
Benzeen (CeHs) ug/l 1000 5000 
Tolueen (C6H5CH3) ug/l 560 1000 
Ethylbenzeen (CsHio) ug/l 100 500 
Xylenen (CeHiCzHe) ug/l 290 1000 
Monoethylene Glycol mg/1 < 500 750 
Diethylene Glycol mg/1 < 500 750 
Triethylene Glycol mg/1 <500 750 
Emulsiebreker mg/1 4 21 
Anti-schuimmiddel mg/1 0,02 0,13 
Anti-corrosievloeistof mg/1 15 200 
Anti-aanslagvloelstof mg/1 0,05 0,24 
Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof mg/1 30 200 
Biocide mg/1 0,6 2,4 
Zwavelwaterstofbinder mg/1 10 120 
Zuurstofbinder mg/1 9 50 
pH- regelaar mg/1 0,06 0,28 
Waterreiniger mg/1 6,5 100 
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3.1.4 Optimalisatie van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
^ In het NAM Chemicaliën Management Systeem heeft NAM haar beleid en haar procedures 
oc vastgelegd om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te optimaliseren. Hiermee voldoet de NAM 

aan de inspanningsverplichting die in de Integrale Milieutaakstelling door de branche zijn 
vastgelegd. 

Bij de selectie van de chemicaliën wordt naar de gebruiksketen van het product gekeken. Dit 
proces is een essentieel onderdeel van het NAM Chemicaliën Management Systeem. In 
overeenstemming met het milieuconvenant heeft NAM een plan opgesteld voor het actief 
vervangen van schadelijke sloffen door minder schadelijke stoffen. 

Momenteel voert NAM de volgende activiteiten uil om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te 
optimaliseren: 

Het gebruik van een procedure voor de selectie van toe te passen mijnbouwhulpstoffen 
waarbij functionaliteit, toxiciteit, milieu en kosten doorslaggevend zijn. 
Registratie van het verbruik van mijnbouwhulpstoffen. 
Het doorvoeren van ontwerpaanpassingen. 

Binnen de OBl is in het ontwerp, voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen, voorzien in een 
minimaal aantal vaste injectiepunten. De injectiepunten zijn zodanig ontworpen dat de 
mijnbouwhulpstoffen optimaal in contact komen met de stroom waarin ze worden geïnjecteerd 
waardoor ze efficiënt functioneren. 
Met geautomatiseerde systemen wordt een optimale dosering van het debiet van de te injecteren 
mijnbouwhulpstof geregeld. Dit vindt plaats aan de hand van het debiet van de vloeistofstroom 
waarin de hulpstof geïnjecteerd wordt. 

In het verieden is de studie 'Nader onderzoek waterinjectie hij gas- en oliewinning. Onderzoek 
naar de mogelijkheden voor vermindering van het gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze stoffen uit formatiewaler' (documentnummer 13382-69986, 16 augustus 1999) in 
opdracht van het minEZ uitgevoerd. In deze studie wordt geconcludeerd dat NAM de BBT 
toepast ten aanzien van de keuze van chemicaliën en de toepassing van maatregelen. 

3.2 Beschrijving van de bovengrondse inrichting 
Op de inrichting wordt het injectiewater, door middel van twee waterinjectiepompen, in de 
waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 gepompt. Deze waterinjectieputten hebben beide als 
gasproducerende put dienst gedaan. 

Op de inrichting bevinden zich een dienstgebouw met toilet, een injectiewateraanvoerieiding, 
twee waterinjectieputten (TUM-2 en TUM-3), twee waterinjectie-inslallaties (702 en 703), een 
transformator, twee bovengrondse persleidingen, een aansluiting voor een mobiele 
ragerinstallatie, een buiten gebruik gestelde ragerinstallatie (33-V-11 ), afwateringsgoten en een 
wateropvangbak. De transformator is in het hek van de inrichting geplaatst. Deze transformator is 
hierdoor zowel van binnen als van huiten de inrichting bereikbaar. 

Elke waterinjectie-installatie bestaat uit een regelskid en een pompskid. Op het regelskid bevindt 
zich het regelsysteem, de instrumentatie-omkasting, de hydraulische eenheid en de variabele 
toerenregeling (hierna le noemen VSDS). Op het pompskid bevindt zich de waterinjectiepomp 
(P-7025 en P-7035) en een pompmotor. De pompmotor is afzonderiijk omkast. 

Vanaf hel punt waar de aanvoerieiding op de inrichting bovengronds komt stroomt het 
injectiewater via een bovengronds aangelegde injectiewateraanvoerieiding naar de 
waterinjectiepompen. Beide waterinjectiepompen zijn elektrisch aangedreven meertraps 
centrifugaalpompen. Met de waterinjectiepompen wordt het injectiewater, via de 
waterinjectieputten, in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De hoeveelheid geïnjecteerd water 
wordt op de inrichting gemeten en geregistreerd. 
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Het injectiedebiet wordt met de pompmotoren in combinatie met regelkleppen geregeld. Beide 
pompmotoren zijn voorzien van een VSDS. 

Op de inrichting is een aansluiting voor een mobiele ragerinstallatie en een huiten gebruik 
gestelde ragerinstallatie (33-V-11 ) aanwezig. Een ragerinstallatie wordt gebruikt voor inspectie en 
reiniging van de ondergrondse aanvoerieiding. Dit gebeurt incidenteel. In het leidingweri<, 
stroomopwaarts van de walerinjecliepompen, zijn voorzieningen aangebracht (en is ruimte 
gereserveerd) om een tijdelijk vuilfiller te kunnen plaatsen om vaste bestanddelen, die loskomen 
van de pijpwand gedurende het ragen, uit het water le halen. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven en in bijlage 3A is de plattegrondtekening 
van de inrichting weergegeven. Bijlage 38 geeft het schema van de hoofdprocesleidingen weer. 

Bovengrondse beveiligingen 
De injectiedruk wordt gelimiteerd door de maximale injectiepompdruk (de injectiepompen hebben 
een hogedrukbeveiliging (HPSD) en een drukbeveiligingsklep). Gedurende injectie zal de 
pompdruk nadrukkelijk in de gaten gehouden worden. De drukbeveiligingen hebben als functie 
om de pul en de X-mas tree te beschermen. 

Wanneer de waterinjectie-installaties uitvallen, zal de wateraanvoer vanaf de OBl gestopt worden 
waardoor er geen ongewenste situatie zal ontstaan. Het in de leiding aanwezige injectiewater zal 
door het stoppen van de injectiepompen niel verder stromen. 

3.3 Beschrijving van de ondergrondse inrichting 
Het Tubbergen-Mander reservoir maakt onderdeel uit van de Twentse gasvelden en is een 
leeggeproduceerd gasveld. Dit betekent dat het gasveld nog wel gas bevat, maar dat het 
economisch niet rendabel is om deze restanten gas te winnen. 

Op de inrichting zijn twee waterinjectieputten aanwezig, te weten TUM-2 en TUM-3. 

3.3.1 Waterinjectieputten 
Beschrijving 
Met behulp van de waterinjectiepompen P-7025 en P-7035 wordt het injectiewater naar 
waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 gevoerd. Waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 zijn 
voormalige gasproductieputten die geschikt zijn gemaakt voor de injectie van injectiewater. 
Omdat het voormalige gasproductieputten zijn, houdt dit in dat de waterinjectieputten zijn 
ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving. 

De waterinjectieputten zijn opgebouwd uit een serie van metalen verhuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om instorten van hel geboorde 
gat te voorkomen. 

De diepste metalen verbuizing in de waterinjectieput TUM-2 loopt door tot in het Zechstein-
kalksteen (Zechstein Groep) gasreservoir. De verhuizing is geperforeerd ter hoogte van de 
gasvoerende laag in het Zechstein-kalksteen reservoir. Door deze perforaties treedt het 
injectiewater uit de injectieverbuizing hel reservoir binnen. 

De diepste metalen verbuizing in de waterinjectieput TUM-3 loopt door lol nel boven het 
Zechstein kalksteen gasreservoir. Het gedeelte van de put TUM-3 in het gas reservoir zelf is niet 
verstevigd met een metalen verbuizing en het injectiewater treedt via het open gat onder de 
diepste verbuizing in dit gasreservoir. 

Het injectiewater wordt via de verhuizingen in de waterinjectieputten naar de gasvoerende laag in 
het reservoir gebracht. De bovenste verbuizing ("stove pipe") van elke waterinjectieput is extra 
zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafsluiters. 

22-09-2009 pagina 20 van 44 
20503-64989-98/A28.56/0001 Rev. 8 



.A.-)nvr;,iag Win-vfjigunni.ng en cnlhaffing l..ozingßnli.?';l;.'il bcdembesc.'iorming WiilorlniecliOlocalje tiibbargen-Uamxr ; 
_ _ _. _„i?'i!;'-l~L' 

ln navolgende figuren la en 1b zijn indicatieve schemati.sche weergaven van de 
waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 gegeven. 

Figuur la Schematische indicatieve weergave waterinjtoctieput TUM-2 

X-mas Ire« 

njcctiewaler 

OTIS kiep (S.SV) 
Handbedionde afsluilef 
Terugslagklep 

Zechstein-3C-kalksteen reservoir-

Zechstein-2C-kalksteen reservoir-

—txr * Annuluskleppen 
-—-CKJ 

Stove Sipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 
«alvG. SC-SS.SV1 

VarlD-uizing 

Iniecliebui.s 
productie packer 

Verbuizing 

22-09-2009 
20503-6-1989-98^28 56.'0001 Rev B 

pacjiiia 2 ' van 44 



Aanvraag Wm-vergunnirg en onlheffing Loarrgenbesluit bctdembeschernrïing Watcrinjecfietocatte Tuhbergen-.Varder 2 
. . Bijlage 1 

Figuur 1b Schematische indicatieve weergave waterinjectieput TUM-3 

X-mas tree 

)^ < Injectewater 

\7 

'fl OTIS klep (SSV) 
^* Handbediende afsluiter 

Terugslagklep 

Annuluskieppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safely 

\ valvo. SC-SSSV) 

Verbuizirig 

niectiebuis 
Productio packer 

Verbuizing 

Zechstein-3C-kalksteen reservoir 

Zechstein-ZC-kalksleen reservoir 
Open gat (niet verstevigd met een 
metalen buis) 

De waterinjectieputten zijn verhuisd zoals in tabel 4 weergegeven {zie ook bijgevoegd putdiagram 
in bijlage 5). 

Tabel 4 Overzicfit van verb^uizingen TUM-2 en TUM-3 

TUM-2 ; TUIVI-3 
Vorbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 1 Verbuizing Loopt door tot circa diepte 

(m) 
24- 33 \ 2i" 34 
16' 293 1 .13 3^" 491 

10 3/4 1224 7" 1470 
7' 1852 : 5" 1460-1807 

! 4 1/8' 1804-2186 

ln beide waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 is binnen de kleinste verbuizing een 3.5" 
injectiebuis geïnstalleerd die verankerd is in een packer. Het injectiewater wordt via deze 
injectiebuizen via perforaties in de casing van TUM-2 en via het onverbuisde deel van TUM-3 in 
het reservoir geïnjecteerd. 
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1;;̂  Elke waterinjectieput is voorzien van een putkelder. Het doel van de putkelder is de 
ç bereikbaarheid en bedienhaarheid van de meest gebruikte hoofd- en werkafsluiters van de X-mas 
^ tree op een werkbare hoogte te houden. 

De bediening van de zich in de putkelder bevindende annuluskieppen en aansluitings- en 
aftapmogelijkheden komt niet dagelijks voor. Van tijd tot tijd wordt het verzamelde regenwater uit 
de putkelder gezogen. De diepte van een putkelder is, afhankelijk van het aantal van elkaar af te 
sluiten verhuizingen en het type put, circa 2,5 meter onder het maaiveld. Putkelders zijn aan de 
bovenzijde afgesloten met een rooster. 

Cementering 
De metalen verhuizingen (met uitzondering van de injectiebuis en de stove pipe) zijn tijdens het 
boorproces op hun plek vast gecementeerd en voorkomen daardoor dal er migratie tussen 
aardlagen plaatsvindt. Tijdens het boorproces wordt een druk test gedaan om te testen dat er 
geen veriies van de afsluitende weri<ing kan optreden. 

Corros/eöesc/ierm/ng 
Om de waterinjectieputten en -Installaties te beschermen tegen corrosie wordt in de OBl anti-
corrosie vloeistof toegevoegd aan de injectiewaterstroom. Eventuele zuurstofintrede wordt 
tegengegaan door middel van een tenjgslagklep die in het puthoofd van elke waterinjectieput 
geïnstalleerd wordt. Zuurstofintrede binnen de injectiesystemen wordt waargenomen door een 
corrosie sensor met hoog-alarm in de persleidingen van de waterinjectiepompen. 

Gedurende de injectieperiode zal in beide waterinjectieputten de injectiebuis regelmatig 
gecontroleerd worden. Indien nodig zal de injectiehuis vervangen worden. 

Waterinjectieputbeveiligingen 
De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dat zich tussen de 
verhuizingen en de persleiding bevindt. Het doel van de X-mas tree is de injectiewaterieiding te 
kunnen afsluiten met een met de hand te bedienen afsluiter of met de automatische 
bovengrondse veiligheidsafsluiter (SSV). 

De waterinjectieputten zijn uitgerust met bovengrondse en ondergrondse veiligheidsafsluiters 
(SSV en SC-SSSV) die op elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten. 
Door een kabel respectievelijk een hulpleiding worden telemetriesignalen en hydraulische 
vloeistof voor het bedienen van de afsluiters naar de putmond gevoerd. Om de afsluiters te 
kunnen bedienen is in iedere waterinjectie-installatie een hydraulische eenheid opgesteld 
bestaande uit een hydraulische oliepomp en een oliereservoir. 

Tevens zijn de waterinjectieputten voorzien van een doodpompaansluiting. Dit is een 
bovengrondse aansluiting om in noodgevallen doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water met 
3% KCl) in de waterinjectieput te kunnen brengen. Doodpompvloeistof is niet permanent op de 
inrichting aanwezig, maar kan binnen enkele uren worden aangevoerd. Doodpompvloeistof wordt 
na gebruik het reservoir ingepompt en niel teruggeproduceerd. 

De waterinjectieputten zijn ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving 
waardoor de kans op falen van de verbuizing (tussen het maaiveld en het reservoir) minimaal is. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven. 

3.3.2 Reservoir Tubbergen-Mander 
Formatielagen Tubbergen-Mander 
Injectie van het injectiewater vindt plaats in de Zechstein Groep (Zechstein-kalksteen) die op een 
diepte van 1600 tot 2000 meter ligt. Het Tubbergen-Mander reservoir bestaat enkel uit Zechstein-
kalksteen en wordt afgedekt door een ondoordringbare kleilaag in de bovenliggende 
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Bunterzandsteenlaag. Daarboven volgen de Trias Groep, de Rijnland Groep, De Krijtkalk Groep 
en de Noordzee Supergroep. 

De geologie van de ondergrond van de inrichting wordt in tabel 5 weergegeven. 

Tabel 5 Geologie ondergrond 

Geologische eenheid Diepte 
(m NAP) 

Beschrijving 

Noordzee Supergroep 0 - 4 0 0 Opeenvolging van fluviatiel grind, zand en klei 
afzettingen, met in het onderste gedeelte een vulkanisch 
tuf houdende kleilaag. 

Krijtkalk Groep 400- 1000 IVIariene kalk afzetting met in het bovenste gedeelte 
vuursteenlagen. In de onderste 100 meter overgang 
naar kalkige mergel. 

Rijnland Groep 1000- 1100 Marien afgezette grijze mergel en kleisteen, helemaal 
onderin licht zandig. 

Trias Groep 1100- 1600 Continentale, rode, siltige, schalies met op 100 meter 
onder de top een 50 meter dikke zandsteenlaag. Verder 
ooiietlaagjes en soms anhydriet. 

Zechstein Groep 1600-2000 Een afwisseling van anhydriet en kalksteenlagen, met 
de gasvoerende kalksteen op 60 -100 meter van de 
top. 

Limburg Groep 2000 - 2500 Afwisseling van fluviatiel zandsteen en kleisteen 
(bovenin rood, onderin grijs). Onderin ook 
steenkoollaagjes. 

Het Tubbergen-Mander gasreservoir is initieel aangetroffen met een reservoirdruk van 190 barg 
op een diepte van ongeveer 1670 meter onder NAP en met een temperatuur van 70 °C. In de 
buurt van waterinjectieput TUM-2 wordt de reservoirdruk in het Zechstein-kalksteen reservoir 
momenteel geschat op circa 65 barg. In de buurt van waterinjectieput TUM-3 wordt de 
reservoirdruk in het Zechstein-kalksteen reservoir momenteel geschat op circa 51 barg. 

Als gevolg van de aanwezigheid van afsluitende breuken rondom het gehele reservoir en de 
begrenzing aan de bovenzijde door een ondoordringbare kleilaag in de Bunterzandsteenlaag 
heeft het Zechstein-kalksteen reservoir goede afsluitende kwaliteiten. Afsluitende breuken 
kunnen veroorzaakt worden door tectonische activiteit waardoor aardlagen kunnen verschuiven 
en zelfs breken. Deze breuken kunnen zich opvullen met een substantie (bv klei) die de breuk 
ondoordringbaar maken. Hierdoor wordt een gedeelte van een aardlaag afgesloten van de rest 
van dezelfde aardlaag. In bijlage 6 is de diepte contourkaart van het reservoir Tubbergen-Mander 
opgenomen. 

Permeabiliteit en porositeit 
Het Zechstein-kalksteen reservoir is geperforeerd en wordt in gebruik genomen als zone voor het 
te injecteren water. De gemiddelde porositeit van het Zechstein-kalksteen reservoir varieert van 
2 -10% met een permeabiliteil van 0,1 tot 7 mDarcy. De verticale dikte van het Zechstein 
kalksteen reservoir, bedraagt circa 50 meter. 
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G In-situ spanningen 
^ Injectie in de Zechstein kalksteenlaag zal in beide putten (TUM-2 en TUM-3) geschieden onder 
^ "fracturing condities". Hierbij wordt een injectiedruk gebruikt die groter is dan de minimale 

horizontale spanning in het injectie reservoir. Hierdoor worden er lokaal breuken in het reservoir 
gecreëerd. Door deze breuken wordt het water in het reservoir gepompt. 

In puf TUM-2 zal de injectiesnelheid, waarmee het water in het Zechstein kalksteenreservoir 
geïnjecteerd wordt, 100 m /̂d bedragen. Reservoir modellering laat zien dat de injectiedruk, 
benodigd voor het behalen van deze injectiesnelheid, in TUM-2 niel boven de 56 har zal 
uitkomen. Deze maximale injectiedruk opgeteld bij de hydrostatische kolom in de put (top 
reservoir zit in TUM-2 op een diepte van 1649 meter onder NAP) geeft een druk van 234 bar in 
de put ter hoogte van het Zechstein-kalksteen reservoir. Deze druk is lager dan de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende kleilaag in de Bunterzandsteen formatie. Op basis van 
formatie sterkte berekeningen wordt venwacht dal de minimale horizontale spanning van deze 
kleilaag in TUM-2 lussen de 256 bar en 296 bar zal liggen. 

In put TUM-3 zal de injectiesnelheid, waarmee het water in het Zechstein-kalksteen reservoir 
geïnjecteerd wordt, 100 m /̂d bedragen. Reservoir modellering laat zien dat de injectiedruk, 
benodigd voor het behalen van deze injectiesnelheden, in TUM-3 niet boven de 50 bar zal 
uitkomen. Deze maximale injectiedruk opgeteld bij de hydrostatische kolom in de pul (top 
reservoir zit in TUM-3 op een diepte van 1640 meter onder NAP) geeft een druk van 227 bar in 
de put ter hoogte van het reservoir. Deze druk is lager dan de minimale horizontale spanning van 
de afsluitende kleilaag in de Bunterzandsteen formatie. Op basis van formatie sterkte 
berekeningen wordt venwacht dat de minimale horizontale spanning van deze kleilaag in TUM-3 
tussen de 254 en 295 bar zal liggen. 

Gedurende injectie kan de injectiedruk onverwachts oplopen doordat de injectiviteit vermindert 
(bijvoorbeeld doordat de breuk opplugt of doordat de bodem van de put omhoog komt). In dat 
geval zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
een zuurstimulatie of het uitschonen van de put) zoals beschreven in het Waterinjectie 
Management Plan(bijlage 2). 

Wanneer de pompdruk in put TUM-2 oploopt tot 62 bar dan zal de pomp afgezet worden. Deze 
druklimitatie van 62 bar is 20% lager dan de druk die correspondeert met de minimale horizontale 
spanning van de afsluitende kleilaag in de Bunterzandsteen formatie. Op deze manier wordt de 
integriteit van de afsluitende kleilaag gedurende het injectie-leven gegarandeerd. De marge van 
20% wordt als voldoende veilig beschouwd aangezien de pomp bij het bereiken van de gestelde 
druklimiet (62 bar) automatisch afgezet zal worden middels een hogedrukbeveiliging die op de 
pomp gemonteerd is. 

In put TUM-3 is bovengenoemde druklimitatie ingesteld op 61 bar. Deze druklimitatie is eveneens 
20% lager dan de minimale horizontale spanning van de afsluitende kleilaag in de 
Bunterzandsteen formatie zoals deze in TUM-3 is aangetroffen. 

Hoofdeigenschappen van het reservoir 
Door de aanwezigheid van de bovenliggende afsluitende kleilaag in de Bunterzandsteen formatie 
en van afsluitende breuken is het Zechstein-kalksteen reservoir te beschouwen als een gesloten 
reservoir. Het feit dat in dit gasreservoir gas heeft geaccumuleerd betekent per definitie dat er 
boven dit reservoir een voor geologische tijden (miljoenen jaren) afsluitende laag aanwezig is. 

Dit betekent dat de bestaande structuur voldoende integriteit bezit voor de opslag van 
injectiewater, zolang deze structuur op macroniveau niet verandert. De onveranderlijkheid van de 
structuur van het reservoir is ook gebleken uit het feit dat er in het verieden geen gas uit het 
reservoir is ontsnapt. 
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In bijlage 7 is een geologisch profiel (dwarsdoorsnede) opgenomen van het reservoir Tubbergen-
Mander. 

Samenstelling formatiewater Tubbergen-Mander 
Het formatiewaler dat in het reservoir Tubbergen-Mander aanwezig is, bezit de volgende 
samenstelling. 

Tabel 6 Samenstelling initiële formatiewater Tubbergen-Mander in vergelijking tot 
verwachtingswaarden injectiewater 

Parameter Eenheid Concentratie 
formatiewater 

Tubbergen-ll/lander 

Verwachte concentratie 
injectiewater 

Zuurgraad pH 5,0 - 6,5 5,5-6,5 
Natrium (Na) mg/1 70000 23394 
Calcium (Ca'*) mg/1 11000 4675 
Magnesium (Mg'*) mg/1 2400 875 
Barium (Ba'*) mg/1 3 91 
IJzer (totaal Fe^* en Fe'*) mg/1 2,3 12 
Kalium (K*) mg/1 1133 248 
Strontium (Sr") mg/1 400 628 
Chloride (Cf) mg/1 140000 48832 
Sulfaat (SO4'") mg/1 560 6,4 
Bicarbonaat (HCO3) mg/1 11 190 
Koolstofdioxide {CO2) mg/1 118 100 
Zwavelwaterstof (H2S) mg/i < 10 <5 

3.3.3 Reservoir volume en druk 
Bij het berekenen van de wateropslagcapaciteit is aangenomen dat elke waterinjectieput beperkt 
wordt door het gasvolume dat door die put geproduceerd is. TUM-2 heeft in totaal ca 395 miljoen 
Nm' gas geproduceerd uit het Zechtstein kalksteen reservoir. Gecorrigeerd voor de initiële 
(Zechstein kalksteen) reservoirdruk van 190 barg betekent dit een water opslag capaciteit van ca 
2,2 miljoen m' injectiewater. TUM-3 heeft in totaal ca 260 miljoen Nm' gas geproduceerd uil het 
Zechstein-kalksteen reservoir. Gecorrigeerd voor de initiële reservoirdruk van 190 barg betekent 
dit een injectiewater opslag capaciteit van ca 1,45 miljoen m' water. TUM-2 en TUM-3 tezamen 
hebben dus een maximale opslagcapaciteit van 3,65 miljoen m' water. 

Injectie in het Zechstein-kalksteen gasreservoir zorgt ervoor dat de druk in dit reservoir oploopt. 
In onderstaande grafieken is het verloop van de reservoir druk, de cumulatieve hoeveelheid 
injectiewater en het injectiedebiet weergegeven voor de putten TUM-2 (fig.2a) en TUM-3 (fig.2b). 
Deze grafieken geven ook aan dat voor beide pulten na 6 jaar een evaluatie zal plaatsvinden. De 
resultaten zullen worden gedeeld met het bevoegd gezag. Tijdens deze evaluatie zal bekeken 
worden of verdere injectie in TUM-2 en TUM-3 acceptabel is. Hierbij wordt met name gekeken 
naar de integriteit van de afsluitende bovenlaag. 

In TUM-2 zal gedurende de initiële periode van 6 jaar water geïnjecteerd worden met een debiet 
van 100 m'/d. Dit betekent dat gedurende de eerste 6 jaar in TUM-2 circa 0,22 mln m' wordt 
geïnjecteerd wal overeenkomt met 10 % van de totale opslagcapaciteit voor TUM-2. Deze 
injectiehoeveelheid zal de druk in het Zechstein kalksteen reservoir, dat verbonden is met TUM-2, 
doen oplopen van 65 har tot 69 bar. Wanneer uit de resultaten van de evaluatie na 6 jaar injectie 
geconcludeerd wordt dat verdere injectie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injectie. 
Het huidige plan voor TUM-2 is dat dan nog eens 24 jaar geïnjecteerd wordt met een 
injectiedebiet van 100 m'/d, zoals weergegeven in figuur 2a. Dit debiet betekent dat er dan in 
totaal over een periode van 30 jaar ca 1,1 mln m' water in TUM-2 geïnjecteerd wordt wat 
correspondeert met 50 % van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de druk in 
het Zechstein kalksteen gasreservoir doen oplopen tot 110 har. 
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In TUM-3 zal gedurende de initiële periode van 6 jaar wa;er geïnjecteerd worden me( een debiet 
van 100 m Vd. Dit betekenl dat gisdurende de eerste 6 jaar in TUM-3 circa 0.22 mln wordi 
geïnjecteerd wat overeenkomt met 15 % van de totale opslagcapaciteit voor TUM-3. Deze 
injectiehoeveelheid zal de druk m het Zechstein kalksteen reservoir, dat verbonden is met TUM-3, 
doen oplopen van 51 bar tot 59 bar. Wanneer uit de resultaten van de evaluatie na 6 jaar injectie 
geconcludeerd word! dat verdere injectie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injectie 
Het huidige plan voor TUM-3 is dat nog eens 24 jaar geïnjecteerd wordt met een injectiedebiet 
van 100 nvVd, zoals weergegeven in figuur 2b, Dit debiet betekent dat er dan In totaal over een 
periode van 30 jaar ca 1.1 mln water in TUM-3 geïnjecteerd wordt wat correspondeert met 
76% van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de druk in het Limburg 
gasreservoir doen oplopen tot 165 bar. 

Figuur 2a Verloop van reservoirdruk^ cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet TUM-2 
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Figuur 2b Verloop van reservoirdruk. cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet TUM-3 
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3.3.4 Procesbeheersing 

/?Gservo/'r/rï/egrrfe/i' 
De kans dat het injectiewater in de biosfeer terecht komt is gezien de navolgend beschreven 
procesbeheersing en het insluitend vermogen van de veie bovenliggende en omringende 
aardlagen verwaarloosbaar. 

Gebaseerd op formatiesterkte testen en reservoir modellering zijn injectiesnelheden en 
injectiedrukken als functie van de iijd dusdanig gekozen dat het geïnjecteerde injectiewater niet 
zal doorbreken naar bovenliggende formaties. Hierbij is ervoor gezorgd dat de ondergrondse 
putdruk. ter lioogte van het reservoir, niet hoger zal zijn dan de minimale horizontale spanning 
van de afsluitende kleilaag, die zich in de bovenliggende Bunterzandsteen formatie bevindt. Om 
dit te garanderen zal de maximale pompdruk gelimiteerd worden tot 62 bar voor TUM-2 en 61 bar 
voor TUM-3. Deze pompdruklimieten corresponderen m,et een ondergrondse putdruk van 240 bar 
{TUM-2) en 238 bar (TUM-3). Op basis van formatie sterkte testen wordt verwacht dat de 
minimale horizontale spanning van de bovenliggende afsluitende kleilaag tussen de 256 bar en 
296bar zal liggen in TUM-2 en tussen de 254 bar en 295bar in TUM-3, 

Mocht, ondanks de genomen maatregelen de integriteit van de bovenliggende afsluitende 
kleilaag toch falen dan stroomt het injectiewater uit het reservoir (ook wel breach in confinement 
genoemd), maar blijft in de diepe ondergrond opgesloten. Het uitstromen van injectiewater gaat 
dan gepaard met drukveriies. Indien dit of ander falen geconstateerd wordt, zal het injecteren stil 
worden gelegd en zal onderzocht worden of er integriteitsproblemen zijn. 

Invloeden op reservoir permeabiliteit 
Waterinjectie in een reservoir kan leiden tot verschillende (geo)chemische processen, die 
ongewenste gevolgen voor de permeabiliteit en daarmee de injectiviteit van het reservoir kunnen 
hebben. 
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^ De mogelijke effecten van waterinjectie kunnen leiden tot de volgende drie (geo)chemische 
^ processen: 
^ - HjS-vorming door sulfaatreducerende bacteriën. 

Kleizwelling. 
Aanslagvorming. 

Sulfaatreducerende bacteriën (SRB) 
Het eerste mogelijk (geo)chemisch proces is sulfaatreductie door de aanwezigheid van 
sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Als SRB in het injectiewater aanwezig zijn en 
sulfaathoudend water geïnjecteerd wordt, kunnen SRB zich in de leidingen en het reservoir 
ontwikkelen. 

De aanwezigheid van SRB heeft H2S-productie tot gevolg wat - indien aanwezig in voldoende 
hoge concentraties - kan leiden tot corrosie van de aanvoerieiding, de injectiehuis en neerslag 
van onoplosbare metaalsulfiden. Deze melaalsulfiden en de biomassa van de SRB kunnen 
poriën in het gesteente afsluiten en daardoor de permeabiliteit van de formatie verminderen. 
Daarnaast kan op een staaloppervlak, onder een SRB-kolonie, pitcon-osie optreden. 

SRB kunnen zich bevinden in het aangevoerde hemelwater. Dit hemelwater is afkomstig van de 
locatie WKC/OBI en zal worden opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan 
zijn. Voordat dit water toegevoegd wordt aan de OBl zal het behandeld worden met 
zuurstofhinder/biocide. Periodiek wordt het water gecontroleerd op de aanwezigheid van zuurstof 
en bacteriën. Door preventief behandelen en periodiek controleren is de kans minimaal dat er 
SRB in het injectiewater terecht komen en daarmee ook in hel reservoir. 

Kleizwellina 
Het tweede mogelijk optredende (geo)chemische proces in het reservoir als gevolg van de 
injectie van injectiewater is kleizwelling. Sommige in het zandsteen of kalksteen aanwezige 
kleideeltjes, voornamelijk smectiet en illiet, hebben de eigenschap om met water te reageren en 
daarbij te zwellen. Uil onderzoek is gebleken dat illiet en smectiet in zeer lage concentraties 
voorkomen in de betreffende gesteenten. Verder hebben hoge temperaturen in het verieden er 
toe geleid dat de deeltjes verdroogd zijn. Hierdoor is het zwellend vermogen zeer beperkt. 
Daarnaast heeft het te injecteren water een samenstelling (kation verhouding), die 
zwellingreacties van hien/oor gevoelige kleisoorten uitsluit. 

AanslaovorminQ 
Hel derde mogelijk (geo)chemisch proces is aanslagvorming. Aanslag kan ontstaan door: 

Menging van het injectiewater met formatiewater (met een relatief hoog zoutgehalte) dat 
reeds in het injecliereservoir aanwezig is. 
Opwarming van het injectiewater in het reservoir naar de reservoirtemperatuur. 

Aanslagvorming houdt in dat er een neerslag ontstaat, die de permeabiliteit van het reservoir 
negatief kan beïnvloeden. 

Er kan in potentie aanslagvorming plaats vinden van bariumsulfaat en calciumcarbonaat 
afkomstig uit het injectiewater. De kans hierop wordt kleiner naarmate concentraties lager 
worden, doordat meer menging plaats vindt met gecondenseerd stoom. Uit voorzorg wordt er 
gedurende de eerste maanden op de OBl anti-bariumsulfaataanslagvloeistof geïnjecteerd om 
bariumsulfaataanslag te voorkomen. 

Uit voorgaande beschrijving van de drie typen (geo)chemische processen kan het volgende 
worden geconcludeerd: 
De (geo)chemische processen die kunnen optreden tijdens het injecteren van injectiewater zullen 
naar verwachting geen negatieve invloed op de integriteit van het Tubbergen-Mander reservoir 
hebben. 
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Beheersing van reservoir permeabiliteit 
De procesvoering moet dusdanig worden uitgevoerd dat de huidige permeabiliteit van het 
reservoir in stand blijft danwel wordt verhoogd. De injectiecapaciteit van de waterinjectieputten 
TUM-2 en TUM-3 kan verbeterd worden door het bevorderen van de permeabiliteit van het 
reservoirgesteente in de directe omgeving van waterinjectieputten. 
Hiertoe worden de volgende methoden toegepast: 

Putstimulatie. 
Fracturing. 

Putstimulatie 
Pulstimulatie is een behandelingstechniek waarbij vloeistof in het reservoir wordt gepompt met 
het doel permeabiliteit van het reservoirgesleente te bevorderen. De bereidingswijze van 
putstimulatievloeistof wordt afgestemd op de eigenschappen van het reservoirgesteente. Voor 
hel Tubbergen-Mander reservoir wordt zure putstimulatie toegepast. 
Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De putstimulatievloeistof die gebruikt wordt voor het verbeteren van de permeabiliteit van het 
Tubbergen-Mander reservoir wordt op de inrichting in het reservoir geïnjecteerd en niet 
teruggeproduceerd. De putstimulatievloeistof zal nadat hel is uitgereageerd opmengen met hel 
geïnjecteerde injectiewater en het van nature aanwezige formatiewater. De opgemengde 
putstimulatievloeistof blijft in het Tubbergen-Mander reservoir achter. 

Fracturing 
Fracturing is een behandelingstechniek waarbij de injectiedruk wordt opgevoerd. Door de 
injectiedruk op te voeren wordt de permeabiliteil van het reservoir vergroot. 
De NAM doet dit binnen de randvoorwaarden ter waarborging van de integriteit van de 
afsluitende bovenlaag van het reservoir. Reservoir modellering laat zien dal de injectiedruk in put 
TUM-2 niet boven de 56 har zal uitkomen en in TUM-3 niet hoven de 50bar. Deze bovengrondse 
drukken geven ondergrondse putdrukken van 234 bar in TUM-2 en 227bar in TUM-3 wal lager is 
dan de minimale horizontale spanning van de afsluitende kleilaag die boven het Zechstein 
kalksteen reservoir ligt. Op basis van formatie sterkte lesten wordt verwacht dat de minimale 
horizontale spanning van deze kleilaag in TUM-2 zal liggen tussen de 256 en 296 bar en in 
TUM-3 tussen de 254har en 295bar. Mocht de pompdruk bij het geplande injectiedebiet toch 
oplopen dan wordt in put TUM-2 de pomp afgezet zogauw de pompdruk 62har wordt. In TUM-3 
wordt de pomp afgezet zogauw de pompdruk 61 bar wordt. 

3.4 Ondersteunende systemen 

3.4.1 Procescontrole 
De inrichting is onbemand en wordt op afstand bewaakt vanuit het Assen Coördinatie Centrum 
(ACC) en vanuit het controlegebouw op de locatie WKC/OBI. De inrichting wordt minstens eens 
per week bezocht door een operator. De operator controleert de inrichting en de specifieke 
essentiële onderdelen van de installatie. 
De benodigde instrumentatie, de proceshesturingsapparatuur, de beveiligingssystemen en hel 
controlepaneel zijn ondergebracht in een instrumentatie-omkasting op de waterinjectielocatie. 
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G 3.4.2 Elektriciteit en verlichting 

Ç Elektriciteit is benodigd voor de aandrijving van de opgestelde waterinjectiepompen en de 
Hydraulic Power Units (HPU's), evenals voor de veriichting en besturing/beveiliging. De 
elektriciteit is afkomstig van het lokale elektriciteitsnet. 

Tijdens normale bedrijfsvoering worden de locatie en de waterinjectie-inslallaties 's avonds en 's 
nachts niet veriicht. Wanneer incidenteel om procestechnische redenen 's avonds of 's nachts 
wericzaamheden op de inrichting moeten worden verricht, kan het noodzakelijk zijn deze lijdelijk 
te veriichten. De veriichting is zodanig opgesteld dat hinderiijke lichtstraling voor de omgeving 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening is een 250 kVA transformator aanwezig. Met deze 
transformator wordt 10 kV omgezet tot 0,4 kV voor de elektriciteitsvoorziening van de inrichting. 

Daarnaast zijn in geval van elektriciteitsuitval ononderbroken stroomvoorzieningsystemen (UPS-
systemen) geïnstalleerd. Deze UPS-systemen zorgen voor ononderbroken stroom toevoer en 
bestaan uit een set batterijen. Hiermee wordt de werking van het Distributed Control System 
(DCS) en de beveiligingssystemen in stand gehouden. Hierdoor wordt ongecontroleerde uitval 
van de installatie voorkomen, 

3.4.3 Onderhoud waterinjectielocatie 
Periodiek 
Onderhoud aan de waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 en de waterinjectiepompen zal periodiek 
worden uitgevoerd. Het onderhoud zal een beperkte mate van geluid en licht veroorzaken. 

Jaariijks worden de afsluiters van de waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 doorgesmeerd en het 
instrumentarium onderhouden, gelest en afgesteld. De reservoir druk in het Tubbergen-Mander 
reservoir wordt elk jaar gemeten door een drukmeter in waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 te 
laten zakken aan "wireline" lot op de hoogte van het injectiereservoir. 

Groot onderhoud 
Groot onderhoud aan de waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 wordt minder vaak voorzien, naar 
venA/achting eens per 10 jaar. Het onderhoud zal meerdere dagen duren. Deze wert<zaamheden 
worden met een reparatiemast uitgevoerd. Op het groot onderhoud met behulp van een 
reparatiemast is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. 

In geval van putonderhoud waarbij wireline (kabel techniek) nodig is kunnen de ondergrondse 
putafsluiters door middel van stikslofdruk (d.m.v. gasflessen) opengehouden worden. Tevens 
kunnen hij noodsituaties de putafsluiters door middel van stikslofdruk vanaf veilige afstand 
geopend worden om waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 dood le pompen. Bij werkzaamheden 
aan waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 wordt één gasfles aangesloten en Is een tweede 
gasfles als werkvoorraad aanwezig. Tijdens normaal bedrijf staan er geen stikstofgasflessen in 
opslag binnen de inrichting. 

Naar venwachting zal van beide waterinjectieputten (TUM-2 en TUM-3) de injectiebuis 1 keer in 
de levensduur van de waterinjectieputten uitgewisseld worden. De nieuwe injectiehuis zal 
gemaakt worden van corrosiehestendig materiaal. 

Een en ander afhankelijk van het gebruik van de waterinjectiepompen en de productieduur van 
de waterinjectieputten zullen na circa vijfjaar de waterinjectiepompen volledig worden vervangen. 

Correctief onderhoud 
Bij mechanische problemen waarbij de integriteit van de waterinjectieputten TUM-2 en TUM-3 
niet kan worden gewaarborgd, wordt de injectie gestopt en worden de benodigde activiteiten 
uitgevoerd om de integriteit te herstellen. 
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Putstimulatie 
Naar ven«achting zal 1 à 2 keer gedurende de levensduur van de inrichting per put de injectiviteit 
van het reservoir vert)eterd worden door middel van een zuur-putstimulatie . 

3.5 Eindfase van de injectie 

De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afhankelijk van: 
De injectiecapaciteit van het resen/oir. 
De injecliecapaciteit van de injectieput. 
De maximaal toelaatbare formaliedruk in hel injectiereservoir. 

Het is gepland om voor een periode van maximaal 30 jaar water te injecteren in TUM-2 en TUM-
3. Na een injectieperiode van 6 jaar zal de waterinjectie in heide putten geëvalueerd worden. De 
resultaten van de evaluatie zullen gedeeld worden met het bevoegd gezag. Op basis van deze 
evaluatie zal dan besloten worden of er met injectie in TUM-2 en TUM-3 wordt doorgegaan. 

Na het beëindigen van de waterinjectie zullen voor abandonnering alle mijnbouwkundige eisen 
voor het abandonneren van (gas)putten in acht worden genomen. 

4 GROND- EN HULPSTOFFEN 

In appendix 2 zijn de werkvloerinstmctiekaarten (WIK) en produclkaarten opgenomen van de op 
de inrichting voorkomende grond- en hulpstoffen: productiewater en hydraulische olie. Hel 
injectiewater heeft dezelfde eigenschappen als het productiewater zoals opgenomen op de WIK. 
De WIK en productkaart voor productiewater is een generieke WIK en productkaart die door NAM 
gebruikt wordt. De stof methanol komt niet voor in het injectiewater dat geïnjecteerd wordt in de 
Twente velden. 

In de WIK- en produclkaarten worden de thans gebruikte handelsnamen weergegeven. De 
verschillende stoffen die worden gebruikt kunnen een merknaamverandering ondergaan. 

4.1 Grondstoffen 

De grondstof is het injectiewater dat aangevoerd wordt vanaf de locatie WKC/OBI le 
Schoonebeek. Hel injectiewater bestaal onder andere uil formatiewater, gecondenseerd stoom, 
verontreinigd hemelwater, waswater, spoel- en spuitwater en niet af te scheiden 
mijnbouwhulpstoffen. 

Injectiewater is op de inrichting alleen in leidingen aanwezig. De injeclleleiding en hel 
injectiesysleem vormen een gesloten systeem. 

4.2 Hulpstoffen 

Onderstaande hulpstof wordt op de inrichting in minimale hoeveelheid toegepast. 

Hydraulische olie 
Hydraulische olie Is permanent op de locatie aanwezig en bevind zich in de hydraulische 
eenheden. De hydraulische eenheden worden gebruikt ten behoeve van hel aansturen van 
afsluiters in de waterinjecliepulten. 

Ten behoeve van onderhoud worden incidenteel smeermiddelen gebruikt. Deze smeermiddelen 
zijn niet permanent op de inrichting aanwezig. Om deze reden zijn er geen WIK en 
produclkaarten van de smeermiddelen bij de aanvraag toegevoegd. 
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OC 
\ twee transformatoren. In het hek van de inrichting is een verdeelstation geplaatst. Het 

verdeelstation is hierdoor zowel van binnen als van buiten de inrichting bereikbaar 

Elke waterinjectieput is verbonden mei een eigen waterinjectie-installatie via kabels en leidingen 
die op leidingbanen liggen. De leidingbanen zijn laag bij de grond geplaatst. De waterinjeclie-
installalies heslaan uil een regel- en een pompskid. 
Het ten-ein is voorzien van afwateringsgoten die in verbinding staan met een wateropvanghak. 
Deze wateropvangbak staat via een waterslot in vertjinding met het oppervlaktewater. 

Voor een overzicht van de indeling wordt verwezen naar de plallegrondtekening in bijlage 3A. 

2.3 Ligging van de inrichting 

De inrichting is gelegen in het gebied van de winningsvergunning Tubbergen', in de gemeente 
Tubbergen, op hel perceel kadastraal hekend als gemeente Tubbergen, sectie D, nummer 2148. 
In bijlage 4 is de situering van de inrichting weergegeven. 

De inrichting is gelegen in een landelijke, bosrijke omgeving in de gemeente Tubbergen, circa 
3800 meter ten noorden van het dorp Oolmarsum en 140 meter ten zuiden van de Duitse grens 
aan de Boortorenweg. De dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt ten westen van de locatie op een 
afstand van 469 meter gemeten vanaf het hek. De inrichting is bereikbaar via een openbare weg 
en is ontsloten door middel van een toegangsweg. 

3 PROCES- EN INSTALLATIEBESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van het aangevoerde injectiewater 

3.1.1 Herkomst van het injectiewater 

Het scheiden van de geproduceerde olie, hel water en het meegeproduceerde gas vindt plaats in 
de OBl, gesitueerd op locatie WKC/OBI. Het in de OBl afgescheiden water (verder injectiewater 
genoemd) hestaai hoofdzakelijk uil formatiewater, gecondenseerd sloom (heiden afkomstig van 
de oliewinlocaties) en een aantal kleinere deelstromen. 

Bij de winning van olie op de oliewinlocaties en hel behandelen c.q. scheiden van de 
hoofdstromen op de OBl kunnen stoffen in het injectiewater terecht komen die niet van nature 
aanwezig zijn in formatiewater. Deze kleine deelstromen beslaan uit: 

Teruggeproduceerde operationele vloeistoffen 
Voor het operationeel houden van de oliewinning wordt voor onderhoud bij de verschillende 
olieproductieputten gebruik gemaakt van doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water) en/of 
putstimulatievloeistof. Putstimulatievloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande 
componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
- Anti-corrosievloeistof (bevat o.a. koperverbindingen, fosforvertjindingen. aminen, en 

organische stikstofverbindingen). 
Ammonium chloride (bevat ammoniak). 
Zuur (zoutzuur en fluonwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De doodpomp- en putstimulatievloeistof worden in de oliewinputten gebracht, na gebmik 
temggeproduceerd en samen met het opgepompte vloeislofmengsel (olie, water en gas) naar de 
OBl afgevoerd, waar de in water oplosbare componenten in het injectiewater terecht komen. 
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ketelvoedingswater in de WKC en aan het injectiewater op de OBI. De zuurstofbinder komt 
in lage concentraties voor in het injectiewater. 
pH-regelvloeistof 
pH-regelvloeistof wordt geïnjecteerd in het ketelvoedingswater om de zuurgraad te 
corrigeren. Hierdoor wordt corrosievorming in de injectieleiding bij condensatie van stoom 
voorkomen. Slechts een kleine hoeveelheid pH-regelvloeislof komt via het waswater in het 
injectiewater terecht. 
Waterreiniger 
Waterreiniger wordt toegepast om, nadat de olie van het water is gescheiden, de zeer kleine 
oliedruppels (< 10 pm) die zich mogelijk in het water bevinden le laten coaguleren. Hierdoor 
zullen de kleine oliedruppels samenvoegen tot grotere druppels. Dit proces zal zolang 
doorgaan lot de druppels zo groot zijn dat deze op het water gaan drijven. Hierna zal de 
olielaag die zich op het water bevindt worden venwijderd. Slechts een kleine hoeveelheid 
waterreiniger komt in het injectiewater terecht. 

3.1.2 Herkomst en hoeveelheid totale waterinjectiestroom 
De te venwachten maximale jaariijkse hoeveelheden injectiewater en hun herkomst, die in de 
Twentse reservoirs geïnjecteerd worden, zijn weergegeven in tabel 2. 

Tabel 2 Herkomst en hoeveelheden waterstromen 

Waterstroom Oliewin WKC OBl Verwachte maximale 
locaties hoeveelheid 

(m'/jaar) 
Productiewater bestaande uit: 

formaliewater JA NEE NEE 1800000 
gecondenseerd stoom JA NEE NEE 2700000 
mijnbouwhulpstof JA JA JA 270 
waswater NEE NEE JA 59000 

Productiewaterachtige vloeistoffen 
bestaande uit: 

hemelwater (verontreinigd) NEE NEE JA Nihil 
spoel- en spuitwater NEE JA JA 1100 

Temggeproduceerde operationele 
vloeistoffen bestaande uit: 

doodpompvloeistoffen JA NEE NEE 14500 
putstimulatievloeistoffen JA NEE NEE 1300 

Totaal injectiewater 4576170 

Een deel van de hierboven vermelde maximale jaariijkse injectiewaterslroom wordt in de twee 
waterinjectieputten (TUB-7 en TUB-10) op de inrichting TUB 7 geïnjecteerd. 

In bijlage 8 zijn de verschillende waterstromen op schematische wijze weergegeven. 

3.1.3 Samenstelling van het injectiewater 
De samenstelling van het injectiewater kan op enig moment wijzigen. Dit is afhankelijk van het 
oliewinproces en de daarmee samenhangende verhouding lussen formatiewater en 
gecondenseerd sloom, de hoeveelheid toegevoegde teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen, mijnbouwhulpstoffen en andere stromen. Deze variatie in samenstelling en 
samenhangende verhouding zal geen nadelig effect hebben op de reservoireigenschappen. De 
verwachte maximale concentraties zijn getoetst aan de Eural-grenswaarde. Hiemil is gebleken 
dat, wanneer het injectiewater de maximaal verwachte concentraties bezit, deze concentraties 
onder de Eural-grenswaarden zullen blijven. 

Tijdens hel oliewinproces in Schoonebeek wordt de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerde 
stoom over een periode van jaren steeds groter. Doordat een deel van de stoom condenseert 
neemt de proportie van zoet water toe ten opzichte van het oorspronkelijk aanwezige zoute 
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formatiewaler. Hierdoor wordt ook het producliewater steeds verder verdund met zoef water. Het 
gevolg is dat de concentratie aan van nature aanwezige stoffen/componenten in hel 
producliewater langzaam afneemt. De injectiewaterstroom bestaat voor het grootste deel uil 
productiewaler. In de onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling 
van het injectiewater dat op de inrichting in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd. 

Tabel 3 Kwantitatieve samenstelling injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde waarde Verwachte maximale 
waarde 

pH (eenheden) - 5,5-6,5 4 - 9 
Temperatuur •c 35-40 50 
Total Dissolved Solids g/l 85-90 200 
Total Suspended Solids mg/1 50 100 
Natrium (Na*) mg/1 23394 40000 
Calcium (Ca'*) mg/1 4675 8000 
Magnesium {Mg^') mg/1 875 2500 
Barium (Ba2+) mg/1 91 250 
IJzer (totaal Fe^* en Fe''*) mg/1 12 50 
Kalium (K') mg/1 248 1000 
Strontium (Sr^*) mg/i 628 2500 
Chloride (CD mg/1 48832 90000 
Sulfaat (804^ ) mg/1 6,4 50 
Bicarbonaat (HCO'') mg/1 190 1000 
Koolstofdioxide (CO2) mg/i 100 500 
Zwavelwaterstof (H2S) mg/1 5 15 
Zuurstof (02) pg/i < 10 50 
Olie en vetten mg/1 50 100 
Arseen (As) ug/l 2,3 25 
Cadmium (Cd) ug/i < 100 250 
Chroom (Cr) ug/l < 100 250 
Koper (Cu) ug/i < 500 1000 
Kwik (Hg) ug/i 1,0 5 
Lood(Pb) ug/l < 1000 2000 
Nikkel (Ni) ug/l 140 500 
Zink (Zn) ug/l 1800 7500 
Benzeen (CeHs) ua/i 1000 5000 
Tolueen (CeHsCHa) ug/l 560 1000 
Ethylbenzeen (CsHio) UQ/I 100 500 
Xylenen (CBH^CÏHS) ug/l 290 1000 
Monoethylene Glycol mg/1 < 500 750 
Diethylene Glycol mg/1 <500 750 
Triethylene Glycol mg/1 <500 750 
Emulsiebreker mg/1 4 21 
Anti-schuimmiddel mg/1 0,02 0.13 
Anti-corrosievloeistof mg/1 15 200 
Anti-aanslagvloeistof mg/1 0,05 0,24 
Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof mg/1 30 200 
Biocide mg/1 0,6 2,4 
Zwavelwaterstofbinder mg/1 10 120 
Zuurstofbinder mg/1 9 50 
pH- regelaar mg/1 0,06 0,28 
Waterreiniger mg/I 6,5 100 
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• 

Het betreft de typische samenstelling van het injectiewater in de eerste 4 tot 6 jaar. Het gaat hier 
om injectiewater met een relatief hoog zout gehalte. Na deze periode is de venwachling dat de 

l\; concentraties lager zullen worden door het verdunningseffect tengevolge van de toenemende 
hoeveelheid geïnjecteerde sloom. 

3.1.4 Optimalisatie van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
In hel NAM Chemicaliën Management Systeem heeft NAM haar beleid en haar procedures 
vastgelegd om het gebmik van mijnbouwhulpstoffen te optimaliseren. Hiermee voldoet de NAM 
aan de inspanningsverplichting die in de Integrale Milieutaakstelling door de branche zijn 
vastgelegd. 

Bij de selectie van de chemicaliën wordt naar de gebruiksketen van het product gekeken. Dit 
proces is een essentieel onderdeel van hel NAM Chemicaliën Management Systeem. In 
overeenstemming met hel milieuconvenant heeft NAM een plan opgesteld voor het actief 
vervangen van schadelijke stoffen door minder schadelijke sloffen. 

Momenteel voert NAM de volgende activiteiten uit om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te 
optimaliseren: 

Het gebruik van een procedure voor de selectie van toe te passen mijnbouwhulpstoffen 
waarbij functionaliteit, toxiciteit, milieu en kosten doorslaggevend zijn. 
Registratie van hel verbruik van mijnbouwhulpstoffen. 
Het doorvoeren van ontwerpaanpassingen. 

Binnen de OBl is in het ontwerp, voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen, voorzien in een 
minimaal aantal vaste injectiepunten. De injectiepunten zijn zodanig ontworpen dat de 
mijnbouwhulpstoffen optimaal in contact komen met de stroom waarin ze worden geïnjecteerd 
waardoor ze efflciënt functioneren. 
Met geautomatiseerde systemen wordt een optimale dosering van het debiet van de te injecteren 
mijnbouwhulpstof geregeld. Dit vindt plaats aan de hand van het debiet van de vloeistofstroom 
waarin de hulpstof geïnjecteerd wordt. 

In het verieden is de studie 'Nader onderzoek walerinjectie bij gas- en oliewinning. Onderzoek 
naar de mogelijkheden voor vermindering van hel gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze stoffen uit formatiewaler" (documentnummer 13382-69986, 16 augustus 1999) in 
opdracht van hel minEZ uitgevoerd, In deze studie wordt geconcludeerd dat NAM de BBT 
toepast ten aanzien van de keuze van chemicaliën en de toepassing van maatregelen. 

3.2 Beschrijving van de bovengrondse inrichting 
Op de inrichting wordt het injectiewater, door middel van twee injectiepompen, in twee 
waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 gepompt. Deze waterinjectieputten hebben als 
gasproducerende putten dienst gedaan. 

Binnen de inrichting komt één injectiewateraanvoerieiding binnen, die in twee leidingen wordt 
gesplitst. Verder zijn er twee waterinjectieputten (TUB-7 en TUB-10), een gasput (TUB-9), twee 
waterinjectie-inslallaties (711 en 712), twee persleidingen, een vaste ragerinstallatie (37-V-11) en 
een mobiele rageraansluiling. Binnen het hekwerk van de inrichting zijn twee transformatoren 
geplaatst. In hel hek is een verdeelstation geplaatst. 

De waterinjectie-inslallaties bestaan uit een regelskid en een pompskid. Op het regelskid bevindt 
zich het regelsysteem, de instrumentatie-omkasting, de hydraulische eenheid en de variabele 
toerenregeling (hierna te noemen VSDS). Op het pompskid bevinden zich de waterinjectiepomp 
(P-7115 en P-7125) en de pompmotor. De pompmotor is afzonderiijk omkast. 
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Vanaf het punt waar de aanvoerieiding binnen de inrichting bovengronds komt, stroomt het 
injectiewater, na splitsing van de injectiewateraanvoerieiding, via twee bovengrondse 
injectiewateraanvoerieidingen naar de waterinjectiepompen. De waterinjectiepompen zijn 
elektrisch aangedreven meertraps centrifugaalpompen. Met de waterinjectiepompen wordt het 
injectiewater, via de waterinjectieputten, in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De hoeveelheid 
geïnjecteerd water wordt op de inrichting gemeten en geregistreerd. 

Per waterinjectieput wordt het injectiedebiet geregeld met een pompmotor in combinatie met een 
regelklep. Elke pompmotor is voorzien van een VSDS. 

Op de inrichting is een vaste ragerinstallatie en een mobiele rageraansluiling aanwezig. Deze 
worden gebruikt voor inspectie en reiniging van de ondergrondse aanvoerieiding. Dit gebeurt 
incidenteel. In het leidingwerk, stroomopwaarts van de waterinjectiepomp, zijn voorzieningen 
aangebracht (en is ruimte gereserveerd) om een tijdelijke vuilfliter te kunnen plaatsen om vaste 
bestanddelen, die loskomen van de pijpwand gedurende hel ragen, uil het water te halen. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven en in bijlage 3A is de plattegrondtekening 
van de inrichting weergegeven. Bijlage 3B geeft hel schema van de hoofdprocesleidingen weer. 

Bovengrondse beveiligingen 
Op elke waterinjectieput wordt de injectiedruk gelimiteerd door een hogedrukbeveiliging (HPSD) 
en een drukbeveiligingsklep. Gedurende injectie zal de pompdruk nadmkkelijk in de gaten 
gehouden worden. De drukbeveiligingen hebben als functie om de put en de X-mas tree te 
beschermen. 
Daarnaast zorgen de bovengrondse drukbeveiligingen ervoor dat de dmk in het reservoir nabij de 
put niet hoger wordt dan de minimale horizontale spanning van de afsluitende formatie boven het 
injectiereservoir. 

Wanneer één of heide waterinjectie-inslallaties uitvallen, zal de wateraanvoer vanaf de OBl 
gehalveerd of gestopt worden, waardoor er geen ongewenste situatie zal ontstaan. Het in de 
leiding aanwezige injectiewater zal door het stoppen van de injectiepomp(en) niet verder 
stromen. 

3.3 Beschrijving van de ondergrondse inrichting 
Hel Tubbergen reservoir maakt onderdeel uit van de Twentse gasvelden en is een 
leeggeproduceerd gasveld. Dit betekenl dat het gasveld nog wel gas beval, maar dat het 
economisch niet rendabel is om deze restanten gas te winnen. 

Binnen de inrichting zijn twee waterinjectieputten aanwezig, te weten TUB-7 en TUB-10. 

3.3.1 Waterinjectieputten 
Beschrijving 
Met behulp van de waterinjectiepompen P-7115 en P-7125 wordt hel injectiewater naar de 
waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 gevoerd. De waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 zijn 
voormalige gasproductieputten die geschikt zijn.gemaakt voor de injectie van injectiewater. 
Omdat deze waterinjectieputten voormalige gasproductieputten zijn, houdt dit in dat de 
waterinjectieputten zijn ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving. 

Waterinjectieput TUB-7 is opgebouwd uit een serie van metalen verhuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om instorten van het geboorde 
gal le voorkomen. De diepste metalen verhuizing in de waterinjectieput loopt door tot een diepte 
van 1490 meter en is ter hoogte van het Zechstein-3C-kalksleen (Zechstein Groep) gasreservoir 
geperforeerd. Door deze perforaties treedt het injectiewater in dit Zechstein-3C-kalksteen 
gasreservoir. Het onderiiggende Zechstein-2C-kalksteen gas reservoir is niet verstevigd met een 
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metalen verbuizing en het injectiewater treedt via het open gat onder de diepste verbuizing in dit 
onderste gasreservoir 

Tot vlak boven de kleinste gecementeerde verbuizing is een 3 1/2"' injectiehuis geïnstalleerd die 
verankerd is in een packer. Hel injectiewater wordt via de verbuizing naar de gasvoerende lagen 
in de Zechstein-kalksteen reservoirs gebracht. De bovenste verbuizing ("stove pipe") is extra 
zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafsluiters. 

In navolgend figuur 1 is een schematische weergave van waterinjectieput TUB-7 gegeven. 

Figuur 1 Schematische weergave waterinjectieput TUB-7 

Zechstein-3C-kalksteen reservoir-

Zechstein-2C-kalksteen reservoir 

X-mas tree 

Injectiewater 

OTIS klep (SSV) 
l-landbediende afsluiter 
Terugslagklep 

Annuluskteppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safely 

3 valve, SC-SSSV) 

Verbuizing 

iniectiebuis 
Productie packer 

Verbuizing 

• Perforatie 

"Open gat (niet verstevigd met een 
metalen buis)_ . . -

De waterinjectieput TUB-7 is verhuisd zoals in tabel 4 weergegeven (zie ook bijgevoegd 
putdiagram in bijlage 5). 

Tabel 4 Overzicht van verhuizingen TUB-7 

Verbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 
14" 30 

9 5/8" 495 
7° 1359 

4 1/2" 1489 
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Ook waterinjectieput TUB-10 is opgebouwd uit een serie van metalen verhuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. De diepste metalen verbuizing in de waterinjectieput 
loopt door tol een diepte van 3114 meter en is ter hoogte van het Limburg zandsteen 
gasreservoir geperforeerd. Dit onderste gasreservoir is afgesloten middels een plug. Boven deze 
plug zijn de Zechstein-2C-kalksleen en Zechstein-3C-kalksteen gasreservoirs geperforeerd. Door 
deze perforaties treedt het injectiewater in deze bovenste 2 gas reservoirs. 

Figuur 2 Schematische weergave waterinjectieput TUB-10 

X-mas tree 

Injectiewater 

OTIS klep (SSV) 
5< Handbediende afsluiter 

< Terugslagklep 

j < Annuluskteppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 

" J . valve, SC-SSSV) 

2echstein-3C-kalksteen reservoir 

Zechstein-2C-kalksteen reservoir 

Verbuizing • 

Verbuizing 

iniectiebuis 
Productie packer 

- Verbuizing 

Limburo-DC-zandsteen 

•plug Perforatie 

Tot vlak boven hef ondiepste gas reservoir (Zechstein-3C-kalksteen) is een 3 1/2" injectiebuis 
geïnstalleerd die verankerd is in een packer. Het injectiewater wordt via de verbuizing naar de 
gasvoerende lagen in de Zechstein-kalksteen reservoirs gebracht. Ook in TUB-10 is de bovenste 
verbuizing ("stove pipe") extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook als 
fundering voor de putafsluiters. 

De waterinjectieput TUB-7 is verhuisd zoals in tabel 5 weergegeven (zie ook bijgevoegd 
putdiagram in bijlage 5). 
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Tabel 5 Overzicht van verhuizingen TUB-10 

Verbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 
24" 25 
16" 400 

10 3/4" 1450 
7 5/8" 2870 

5° 3114 

Beide waterinjectieputten zijn voorzien van een putkelder. Het doel van de pulkelder is de 
bereikbaarheid en bedienhaarheid van de meest gebruikte hoofd- en werkafsluiters van de X-mas 
tree op een werkbare hoogte le houden. 

De bediening van de zich in de putkelder bevindende annuluskieppen en aansluitings- en 
aftapmogelijkheden komt niet dagelijks voor. Van lijd lot tijd wordt het verzamelde regenwater uit 
de putkelder gezogen. De diepte van een pulkelder is, afliankelijk van het aantal van elkaar af te 
sluiten verhuizingen en het type pul, circa 2,5 meter onder het maaiveld. Putkelders zijn aan de 
bovenzijde afgesloten met een rooster. 

Cementering 
Alle metalen verhuizingen (met uitzondering van de injectiehuis en de stove pipe) zijn tijdens het 
boorproces op hun plek vast gecementeerd volgens de NAM standaard voor gasputten en 
vormen daarmee een ondoorlaatbare barrière met andere gesteente lagen. Deze verhuizingen 
hebben tijdens het boorproces een druktest ondergaan om deze barrière te testen en te 
waarborgen dat er geen veriies van de afsluitende werking kan optreden. 

Corros/eöesc/ierm/ng 
Om de waterinjectieputten en -installaties te beschermen tegen corrosie wordt in de OBl anti-
corrosie vloeistof toegevoegd aan de injectiewalerstroom. Eventuele zuurstofintrede zal worden 
tegengegaan door middel van een terugslagklep die in het puthoofd van beide waterinjectieputten 
(TUB-7 en TUB-10) geïnstalleerd zal worden. Zuurstofintrede binnen het injectiesysteem wordt 
waargenomen door een corrosie sensor met hoog-alarm in de persleiding van de 
waterinjecliepomp. 

Gedurende de injectieperiode zal in beide putten de 3 1/2" injectiebuis regelmatig gecontroleerd 
worden. Indien nodig zal de injecliebuis vervangen worden. 

Waterinjectieputbeveiligingen 
De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dat zich tussen de 
verhuizingen en de persleiding bevindt. Het doel van de X-mas tree is de injectiewaterieiding te 
kunnen afsluiten met een met de hand te bedienen afsluiter of met de automatische 
bovengrondse veiligheidsafsluiter (SSV). 

De waterinjectieputten zijn uitgerust met bovengrondse en ondergrondse veiligheidsafsluiters 
(SSV en SC-SSSV) die op elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten. 
Door een kabel respectievelijk een hulpleiding worden telemetriesignalen en hydraulische 
vloeistof voor het bedienen van de afsluiters naar de putmond gevoerd. Om de afsluiters te 
kunnen bedienen is een hydraulische eenheid opgesteld bestaande uit een hydraulische 
oliepomp en een oliereservoir. 

Tevens zijn de waterinjectieputten voorzien van een doodpompaansluiting. Dit is een 
bovengrondse aansluiting om in noodgevallen doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water met 
3% KCl) in de waterinjectieputten te kunnen brengen. Doodpompvloeistof is niet permanent op de 
inrichting aanwezig, maar kan binnen enkele uren worden aangevoerd. Doodpompvloeistof wordt 
na gebruik het reservoir ingepompt en niet teruggeproduceerd. 
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De waterinjectieputten zijn ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving 
waardoor de kans op falen van de verhuizing (tussen het maaiveld en het reservoir) minimaal is. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven. 

3.3.2 Reservoir Tubbergen 
Formatielagen Tubbergen 
In TUB-7 en TUB-10 vindt injectie van hel injectiewater vindt plaats in de Zechstein Groep 
(Zechstein-kalksteen) die op een diepte van 1300 tot 2000 meter ligt. Het Tubbergen veld bestaal 
naast Zechstein-kalksteen reservoirs ook uit een Limburg-DC-zandsleen reservoir, die onder de 
Zechstein-kalksteen reservoirs ligt. Put TUB-7 is alleen tot in de Zechstein-kalksteen reservoirs 
geboord en niet in de onderiiggende Limburg formatie. Put TUB-10 is lot in de Limburg-DC-
zandsteen formatie geboord. Echter, in deze laatste put Is de Limburg formatie afgesloten 
middels een plug. 

In het Tubbergen veld worden zowel de Zechstein-kalksteen reservoirs als het onderiiggende 
Limburg-DC-zandsteen reservoir afgesloten door Haliellagen. Boven de Zechstein formatie 
volgen de Trias Groep, de Rijnland Groep, De Krijtkalk Groep en de Noordzee Supergroep. 

De geologie van de ondergrond van de inrichting wordt in tabel 6 weergegeven. 

Tabel 6 Geologie ondergrond 

Geologische eenheid Diepte 
(m NAP) 

Beschrijving 

Noordzee Supergroep 0 - 3 0 0 Opeenvolging van fluviatiel grind, zand en klei 
afzettingen, met in het onderste gedeelte een vulkanisch 
tuf houdende kleilaag. 

Krijtkalk Groep 300 - 600 Mariene kalk afzetting met in het bovenste gedeelte 
vuursteenlagen. In de onderste 100 meter overgang 
naar kalkige mergel. 

Rijnland Groep 600 - 750 Marien afgezette grijze mergel en kleisteen, helemaal 
onderin licht zandig. 

Trias Groep 7 5 0 - 1300 Continentale, rode, siltige, schalies met op 100 meter 
onder de top een 50 meter dikke zandsteenlaag. Verder 
ooiietlaagjes en soms anhydriet. 

Zechstein Groep 1300-2000 Een afwisseling van anhydriet en kalksteenlagen, met 
de gasvoerende kalksteen op 6 0 - 1 0 0 meter van de 
top. 

Limburg Groep 2000 - 2500 Afwisseling van fluviatiel zandsteen en kleisteen 
(bovenin rood, onderin grijs). Onderin ook 
steenkoollaagjes. 

«9 

Het Tubbergen gasreservoir is initieel aangetroffen met een reservoirdruk van 211 barg (referentie 
diepte 1600 meter onder NAP) en met een temperatuur van 67 °C. In de huurt van 
waterinjectieput TUB-7 wordt de reservoirdruk momenteel geschal op circa 7barg. In de huurt van 
waterinjectieput TUB-10 wordt de reservoirdruk momenteel geschat op 15barg. Als gevolg van de 
aanwezigheid van afsluitende breuken rondom het gehele reservoir en de begrenzing aan de 
bovenzijde door een ondoordringbare Halietlaag heeft het reservoir goede afsluitende kwaliteiten, 
In bijlage 6 is de diepte contourkaart van het reservoir Tubbergen opgenomen. 
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Permeabiliteit en porositeit 
De Zechstein-kalksteen is geperforeerd en wordt in gebruik genomen als zone voor het te 
injecteren water. De gemiddelde porositeit van dit reservoir varieert van 2 -10% met een 
permeabiliteil van 8 tol 338 mDarcy. De verticale dikte van de twee Zechstein-kalksteen 
reservoirs (Zechslein-2C en Zechstein-3C) tezamen bedraagt circa 90 meter. 

In-situ spanningen 
Injectie in de Zechstein kalksteenlaag zal geschieden onder "fracturing condities". Hierbij wordt 
een injectiedruk gebruikt die groter is dan de minimale horizontale spanning in het disposal 
reservoir. Hierdoor worden er lokaal breuken in het reservoir gecreëerd. Door deze breuken 
wordt het water in het resen/oir gepompt. De injectiesnelheid waarmee hel water in het Zechstein 
kalksteenreservoir geïnjecteerd wordt, varieert van initieel 2000 m /̂d tot uiteindelijk 2250 m /̂d 
voor pul TUB-7. Voor put TUB-10 wordt injectiesnelheid constant gehouden op 2000 m3/d. 
Reservoir modellering laat zien dat de injectiedruk, benodigd voor het behalen van deze 
injectiesnelheden, voor TUB-7 niet boven de 48 bar en voor TUB-10 niet hoven de 86har zal 
uitkomen. De maximale injectiedmk van 48 bar in TUB-7 opgeteld hij de hydrostatische kolom in 
deze put (top reservoir zit in TUB-7 op een diepte van 1312 meter onder NAP) geeft een druk van 
190 bar in de put ter hoogte van top reservoir. De maximale injectiedruk van 86 bar in TUB-10 
opgeteld bij de hydrostatische kolom in deze put (top reservoir zit in TUB-10 op een diepte van 
1412 m onder NAP) geeft een druk van 239 bar in de put ter hoogte van top reservoir. Deze 
drukken zijn lager dan de minimale horizontale sterktes van de afsluitende bovenliggende 
haliellagen. In deze Haliet lagen wordt de verticale overburden spanning in zijn geheel omgezet 
naar een horizontale spanning. Dit resulteert in een horizontale spanning in de Haliet lagen van 
296 bar voor TUB-7 en 319 har voor TUB-10 . 

Gedurende injectie kan de injectiedruk onverwachts oplopen doordat de injectiviteit vermindert 
(bijvoorbeeld doordal de breuk opplugt of doordat de bodem van de put omhoog komt). In dat 
geval zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
een zuurstimulatie of het uitschonen van de pul) zoals beschreven in het Walerinjectie 
Management Plan (zie bijlage 2). 

Gedurende hel injectie-leven zal de pompdruk van de injectie-pomp gelimiteerd worden tot 
139 bar voor TUB-7 en 150 bar voor TUB-10. Deze dmklimieten zijn 10% lager dan de druk die 
correspondeert met de minimale horizontale spanning van de afsluitende haliellagen. Mocht de 
pompdruk door onvoorziene omstandigheden (zoals het oppluggen van de breuk in het reservoir) 
toch oplopen dan wordt de pomp afgezet zogauw de injectiedruk deze limiet bereikt. Op deze 
manier wordt de integriteit van de afsluitende halietlaag gedurende het injectie-leven 
gegarandeerd. 

Hoofdeigenschappen van het reservoir 
Door de aanwezigheid van de afsluitende halietlaag en van afsluitende breuken is het reservoir te 
beschouwen als een gesloten reservoir. Het feit dat in hel gasreservoir gas heeft geaccumuleerd 
betekent per definitie dat er boven dit reservoir een voor geologische tijden (miljoenen jaren) 
afsluitende laag aanwezig ts. 

Dit betekent dat de bestaande structuur voldoende integriteit bezit voor de opslag van 
injectiewater, zolang de structuur op macroniveau niet verandert. De onveranderiijkheid van de 
structuur van hel reservoir is ook gebleken uil het feit dat er in het verieden geen gas uit het 
reservoir is ontsnapt. 

In bijlage 7 is een dwarsdoorsnede opgenomen van het reservoir Tubbergen. 
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Samenstelling formatiewater Tubbergen 
Uit de Zechstein-kalksteen reservoirs van het Tubbergen veld zijn geen samples genomen van 
het formatiewater. Echter, het Tubbergen-Mander veld is geologisch gezien analoog aan het 
Tubbergen veld. Het formatiewater van het Zechstein-kalksteen reservoir in dit Tubbergen-
Mander veld wordt daarom verondersteld identiek te zijn aan dat in de Zechstein-kalksteen 
reservoirs in het Tubbergen veld. De samenstelling van het Tubbergen-Mander formaliewater in 
de Zechstein-kalksteen reservoirs is gegeven in hiernavolgend ondersiaande tabel 7 samen met 
de samenstelling van hel Schoonebeek injectiewater. 

Tabel 7 Samenstelling initiële formatiewater Tubbergen in vergelijking tot 
verwachtingswaarden injectiewater 

Parameter Eenheid Concentratie 
formatiewater 

Tubbergen 

Verwachte concentratie 
injectiewater 

Zuurgraad pH 5.0 - 6,5 5,5-6,5 
Natrium (Na) mg/1 70000 23394 
Calcium (Ca^*) mg/1 11000 4675 
Magnesium (Mg^*) mg/1 2400 875 
Barium (Ba^*) mg/1 3 91 
IJzer (totaal Fe^* en Fe'*) mg/1 2,3 12 
Kalium (K*) mg/1 1133 248 
Strontium (Sr^*) mg/1 400 628 
Chloride (Cf) mg/1 140000 48832 
Sulfaat (SOt^) mg/1 560 6,4 
Bicarbonaat (HCO3) mg/1 11 190 
Koolstofdioxide (CO2) mg/1 118 100 
Zwavelvraterstof (H2S) mg/1 < 10 <5 

3.3.3 Reservoir volume en druk 

Bij het berekenen van de wateropslagcapacileit is aangenomen dat elke waterinjectieput beperkt 
wordt door het gasvolume dal door die put geproduceerd is. TUB-7 heeft in totaal 1,199 miljoen 
Nm^ gas geproduceerd. Gecorrigeerd voor de initiële reservoirdruk van 211 barg betekent dit een 
water opslag capaciteit van 6,0 miljoen m^ water. TUB-10 heeft in totaal 1,346 miljoen Nm^ gas 
geproduceerd. Geconrigeerd voor de Initiële resen/oirdruk van 211 barg betekent dit een water 
opslag capaciteit van 6,7 miljoen m^ water. 

Injectie in het Zechstein gasreservoir zorgt ervoor dat de druk in dit reservoir oploopt. In 
onderstaande grafiek (figuur 2) is het verioop van de reservoir druk, de cumulatieve hoeveelheid 
injectiewater en het injectiedebiet weergegeven voor de putten TUB-7 (fig.3a) en TUB-10 (fig.3b). 
Deze figuren geven ook aan dat er voor beide putten na 3 jaar een evaluatie zal plaatsvinden. De 
resultaten zullen worden gedeeld met het bevoegd gezag. Tijdens deze evaluatie zal bekeken 
worden of verdere injectie in TUB-7 en TUB-10 acceptabel is. Hierbij wordt met name gekeken 
naar de integriteit van de afsluitende bovenlaag. 

In TUB-7 zal gedurende de initiële periode van 3 jaar water geïnjecteerd worden met een debiet 
van 2000m3/d. Dit betekent dat gedurende de eerste 3 jaar in TUB-7 circa 2,19 mln m' wordt 
geïnjecteerd wal overeenkomt met 36,5 % van de totale opslagcapaciteit. Deze 
injectiehoeveelheid zal de dmk in het Zechstein gasreservoir, dat verbonden is met TUB-7, doen 
oplopen van 7 bar lot 13 bar. Wanneer uit de resultaten van de evaluatie na 3 jaar injectie 
geconcludeerd wordt dat verdere injectie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injectie. 
Hel huidige plan voor TUB-7 is dat dan een constant injectiedebiet van 2250 m /̂d wordt 
geïnjecteerd voor nog eens 3 jaar, zoals weergegeven in figuur 3a. Dit debiet betekent dat er dan 
in totaal over een periode van 6 jaar 4,65 mln m' water in TUB-7 geïnjecteerd wordt wat 
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correspondeert met 77,5 % van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de druk 
in het Zechstein gasreservoir doen oplopen tot 113 bar. 

In TUB-10 zal gedurende de initiële periode van 3 jaar water geïnjecteerd worden met een debiet 
van 2000 m'/d. Dit betekent dat gedurende de eerste 3 jaar in TUB-10 circa 2,19 mln m^ wordt 
geïnjecteerd wat overeenkomt met 33 % van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid 
zal de druk in hel Zechstein gasreservoir, dat verhonden is met TUB-10, doen oplopen van 
15 bar tot 24 bar. Wanneer uit de resultaten van de evaluatie na 3 jaar injectie geconcludeerd 
wordt dat verdere injectie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injectie. Het huidige 
plan voor TUB-10 is dat dan een constant injectiedebiet van 2000 m'/d wordt geïnjecteerd voor 
nog eens 4 jaar, zoals weergegeven in figuur 3b. Dit debiet betekent dal er dan in totaal over een 
periode van 7 jaar 5,11 mln m^ water in TUB-10 geïnjecteerd wordt wat correspondeert met 76 % 
van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de dmk in het Zechstein gasreservoir 
doen oplopen tol 131 bar. 

Figuur 3a Verioop van reservoirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet in put TUB-7 

-• 100 

+ 80 Y 
3 

120 

- 60 

40 

20 

O 

01 
V) 
O) 

• injectiedebiet TUB7 
• Cumulatief inj. water TUB7 

• reservoir dmk TUB7 

2 4 6 

Tijd [jaren sinds start] 

31-07-2009 
20503-64989-98/A29.56/0001 Rev. B 

pagina 27 van 44 



Aanvraag Wm-vergunning en ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming Waterinjectielocatie Tubbergen 7 Bijlage 1 

Figuur 3b Verioop van reservoirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet in put TUB-10 
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3.3.4 Procesbeheersing 
Reservoirintegriteit 
De kans dat het injectiewater in de biosfeer terecht komt is gezien de navolgend beschreven 
procesbeheersing en hel insluitend vermogen van de vele bovenliggende en omringende 
aardlagen verwaarioosbaar. 

Gebaseerd op formatiesterkte testen en reservoir modellering zijn injectiesnelheden en 
injectiedrukken als functie van de tijd dusdanig gekozen dat het geïnjecteerde injectiewater niet 
zal doorbreken naar bovenliggende formaties. Hierbij is ervoor gezorgd dat de ondergrondse 
putdmk, ter hoogte van het reservoir, niel hoger zal zijn dan de minimale horizontale spanning 
van de afsluitende bovenliggende halietlaag. Om dit te garanderen zal de maximale pompdruk 
gelimiteerd worden tot 139 bar voor TUB-7 en 150 bar voor TUB-10. Deze pompdruklimieten 
corresponderen mei een ondergrondse putdruk van 281 har (TUB-7) en 303 har (TUB-10). Op 
basis van een verticale spanningsgradiënt van 2,26 bar/10 m en de verwachting dat in Hallet de 
verticale spanning in zijn geheel omgezet zal worden naar een horizontale spanning, wordt 
venwacht dat de minimale horizontale spanning van de bovenliggende halietlaag 296 bar zal zijn 
in TUB-7 en 319 bar in TUB-10. 

Mocht, ondanks de genomen maatregelen de reservoirintegriteit toch falen dan stroomt het 
injectiewater uit het reservoir (ook wel breach in confinement genoemd), maar blijft in de diepe 
ondergrond opgesloten. Het uitstromen van injectiewater gaat dan gepaard met drukveriies. 
Indien dit of ander falen geconstateerd wordt, zal hel injecteren stil worden gelegd en zal 
onderzocht worden of er integriteitsproblemen zijn. 
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Invloeden op reservoir permeabiliteit 
1^ Waterinjectie in een reservoir kan leiden tot verschillende (geo)chemische processen, die 
M ongewenste gevolgen voor de permeabiliteit en daarmee de injectiviteit van het reservoir kunnen 

hebben. De mogelijke effecten van waterinjectie kunnen leiden tot de volgende drie 
(geo)chemische processen: 

H2S-vorming door sulfaatreducerende bacteriën. 
Kleizwelling. 
Aanslagvorming. 

Sulfaatreducerende bacteriën (SRB) 
Het eerste mogelijk (geo)chemisch proces is sulfaatreductie door de aanwezigheid van 
sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Als SRB in hel injectiewater aanwezig zijn en 
sulfaathoudend water geïnjecteerd wordt, kunnen SRB zich in de leidingen en het reservoir 
ontwikkelen. 

De aanwezigheid van SRB heeft HzS-productie tot gevolg wat - indien aanwezig in voldoende 
hoge concentraties - kan leiden lot corrosie van de aanvoerieiding, de injectiehuis en neerslag 
van onoplosbare metaalsulfiden. Deze metaalsulfiden en de biomassa van de SRB kunnen 
poriën in het gesteente afsluiten en daardoor de permeabiliteit van de formatie verminderen. 
Daarnaast kan op een staaloppervlak, onder een SRB-kolonie, pitcorrosie optreden. 

SRB kunnen zich bevinden in het aangevoerde hemelwater. Dit hemelwater is afkomstig van de 
locatie WKC/OBI en zal worden opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan 
zijn. Voordat dit water toegevoegd wordt aan de OBl zal het behandeld worden met 
zuurstofbinder/hiocide. Periodiek wordt het water gecontroleerd op de aanwezigheid van zuurstof 
en bacteriën. Door preventief behandelen en periodiek controleren is de kans minimaal dat er 
SRB in het injectiewater terecht komen en daarmee ook in het reservoir. 

Kleizwelling 
Het tweede mogelijk optredende (geo)chemische proces in het reservoir als gevolg van de 
injectie van injectiewater is kleizwelling. Sommige in het zandsteen of kalksteen aanwezige 
kleideeltjes, voornamelijk smectiet en illiet, hebben de eigenschap om met water te reageren en 
daarbij te zwellen. Uit onderzoek is echter gebleken dat illiet- en smectietdeeltjes in zeer lage 
concentraties voorkomen. Daarnaast zijn deze deeltjes door hoge temperaturen in een ver 
(geologisch) verieden verdroogd, waardoor het zwellend vermogen zeer beperkt is. Tenslotte 
wordt door de samenstelling van het injectiewater (kationenverhouding) zwelling van hiervoor 
gevoelige kleisoorten uitgesloten. 

Aanslagvorming 
Het derde mogelijk (geo)chemisch proces is aanslagvorming. Aanslag kan ontstaan door: 

Menging van het injectiewater met formaliewater (met een relatief hoog zoutgehalte) dat 
reeds in het injectiereservoir aanwezig is. 
Opwarming van hel injectiewater in het reservoir naar de reservoirtemperatuur. 

Aanslagvorming houdt in dat er een neerslag ontstaat, die de permeabiliteit van het reservoir 
negatief kan beïnvloeden. 

Er kan in potentie aanslagvorming plaats vinden van bariumsulfaat en calciumcarbonaat 
afl<omstig uit het injectiewater. De kans hierop wordt kleiner naarmate concentrafies lager 
worden, doordat meer menging plaats vindt met gecondenseerd sloom. Uit voorzorg wordt er 
gedurende de eerste maanden op de OBl anti-bariumsulfaataanslagvloeistof geïnjecteerd om 
bariumsulfaataanslag te voorkomen. 
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Uit voorgaande beschrijving van de drie typen (geo)chemische processen kan hel volgende 
worden geconcludeerd: 
De (geo)chemische processen die kunnen optreden tijdens het injecteren van injectiewater zullen 
naar venwachting geen negatieve invloed op de integriteit van het Tubbergen reservoir hebben. 

Beheersing van reservoir permeabiliteit 
De procesvoering moet dusdanig worden uitgevoerd dat de huidige permeabiliteit van het 
reservoir in stand blijft danwel wordt verhoogd.-De injectiecapaciteit van de waterinjectieputten 
kan verbeterd worden door hel bevorderen van de permeabiliteit van het reservoirgesleente in de 
directe omgeving van de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10. 
Hiertoe worden de volgende methoden toegepast: 

Putstimulatie. 
Fracturing. 

Putstimulatie 
Putstimulatie is een hehandelingstechniek waarbij vloeistof in het reservoir wordt gepompt met 
het doel permeabiliteit van het reservoirgesteente te bevorderen. De bereidingswijze van 
putstimulatievloeistof wordt afgestemd op de eigenschappen van het reservoirgesleente. Voor 
het Tubbergen reservoir wordt zure putstimulatie toegepast. 
Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uil ondersiaande componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammoniak). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De putstimulatievloeistof die gebmikt wordt voor het verbeteren van de permeabiliteit van het 
Tubbergen reservoir wordt op de inrichting in het reservoir geïnjecteerd en niet 
teruggeproduceerd. De putstimulatievloeistof zal nadat het is uitgereageerd opmengen met het 
geïnjecteerde injectiewater en het van nature aanwezige formatiewater. De opgemengde 
putstimulatievloeistof blijft in het Tubbergen reservoir achter. 

Fracturing 
Fracturing is een behandelingstechniek waarhij de injectiedruk wordt opgevoerd. Door de 
injectiedruk op te voeren wordt de permeabiliteit van het reservoir vergroot. 
De NAM doel dit binnen de randvoorwaarden ter waarborging van de integriteit van de 
afsluitende bovenlaag van het reservoir. Reservoir modellering laat zien dat de injectiedruk in 
TUB-7 niet boven de 48 bar en in TUB-10 niet hoven de 86 bar zal uitkomen bij de geplande 
injectiedebieten. Deze drukken geven een ondergrondse putdruk van respectievelijk 190 bar 
(voor TUB-7) en 239 har (voor TUB-10) wat significant lager is dan de minimale horizontale 
sterktes van de afsluitende bovenliggende haliettagen. In deze Haliet lagen wordt de verticale 
overburden spanning in zijn geheel omgezet naar een horizontale spanning. Dit resulteert in een 
horizontale spanning in de Haliel lagen van 296 har voor TUB-7 en 319 bar voor TUB-10 . 

3.4 Ondersteunende systemen 

3.4.1 Procescontrole 
De inrichting is onbemand en wordt op afstand bewaakt vanuit het Assen Coördinatie Centrum 
(ACC) en vanuit hel controlegebouw op de locatie WKC/OBI. De inrichting wordt ten minste 
eenmaal per week bezocht door een operator. De operator controleert de inrichting en de 
specifieke essentiële onderdelen van de installatie. 
De benodigde instrumentatie, de proceshesturingsapparatuur, de beveiligingssystemen en hel 
controlepaneel zijn ondergebracht in een instrumentatie-omkasting op de waterinjectielocatie. 
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3.4.2 Elektriciteit en verlichting 
^ Elektriciteit is benodigd voor de aandrijving van de opgestelde waterinjectiepompen en de 
N; Hydraulic Power Units (HPU's), evenals voor de veriichting en besturing/beveiliging. De 

elektriciteit is afl<omstig van het lokale eiektricileitsnel. 

Tijdens normale bedrijfsvoering worden de locatie en de waterinjectie-installaties 's avonds en 
's nachts niet veriicht. Wanneer incidenteel om procestechnische redenen 's avonds of 's nachts 
werkzaamheden op de inrichting moeten worden verricht, kan het noodzakelijk zijn deze tijdelijk 
te veriichten. De veriichting is zodanig opgesteld dat hinderiijke lichtstraling voorde omgeving 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening is een 2000 kVA en een 250 kVA transformator 
aanwezig. Met de 2000 kVA transformator wordt 10 kV omgezet lot 0,7 kV voor de 
elektriciteitsvoorziening van de walerinjecliepompen. Met de 250kVA transformator wordt 10 kV 
omgezet tot 0,4 kV voor de elektriciteitsvoorziening van de waterinjectie-inslallaties en van de 
inrichting. 

Daarnaast zijn in geval van elektriciteitsuitval ononderbroken stroomvoorzieningsystemen (UPS-
systemen) geïnstalleerd. Deze UPS-systemen zorgen voor ononderbroken stroom toevoer en 
bestaat uit een set batterijen. Hiermee wordt de werking van het Distributed Control Systemen 
(DCS) en de beveiligingssystemen in stand gehouden. Hierdoor wordt ongecontroleerde uitval 
van de installaties voorkomen. 

3.4.3 Onderhoud waterinjectielocatie 
Periodiek 
Onderhoud aan de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 en de waterinjectiepompen zal 
periodiek worden uitgevoerd. Het onderhoud zal een beperkte male van geluid en licht 
veroorzaken. 

Jaariijks worden de afsluiters van de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 doorgesmeerd en het 
instrumentarium onderhouden, gelest en afgesteld. De resen/oir druk in hel Tubbergen reservoir 
wordt elk jaar gemeten door een drukmeter in waterinjectieputten le laten zakken aan "wireline" 
tot op de hoogte van het injectiereservoir. 

Groot onderhoud 
Groot onderhoud aan de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 wordt minder vaak voorzien, naar 
verwachting eens per 10 jaar. Het onderhoud zal meerdere dagen duren. Deze werkzaamheden 
worden met een reparatiemast uitgevoerd. Op hel groot onderhoud met behulp van een 
reparatiemast is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. 

In geval van putonderhoud waarhij wireline (kabel techniek) nodig is kunnen de ondergrondse 
putafsluiters door middel van stikslofdruk (d.m.v, gasflessen) opengehouden worden. Tevens 
kunnen bij noodsituaties de putafsluiters door middel van stikslofdruk vanaf veilige afstand 
geopend worden om de waterinjectieputten dood te pompen. Bij werkzaamheden aan de putten 
wordt één gasfles aangesloten en is een tweede gasfles als werkvoorraad aanwezig. Tijdens 
normaal bedrijf staan er geen stikstofgasflessen in opslag binnen de inrichting. 

Naar verwachting zal de injectiehuis 1 keer in de levensduur van de waterinjectieputten 
uitgewisseld worden. De nieuwe injecliebuis zal gemaakt worden van corrosiehestendig 
materiaal. 

Daarnaast worden naar venwachling na circa vijfjaar de waterinjectiepompen volledig vervangen. 
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Correctief onderhoud 
Bij mechanische problemen waarbij de integriteit van de waterinjectieputten niet kan worden 
gewaarborgd, wordt de injectie gestopt en worden de benodigde activiteiten uitgevoerd om de 
integriteit te herstellen. 

Putstimulatie. 
Naar verwachting zal 1 à 2 keer per levensduur van de inrichting de injectiviteit van het reservoir 
verbeterd worden door middel van een zuur-pulstimulatie. 

3.5 Eindfase van de injectie 
De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afhankelijk van: 

De injectiecapaciteit van hel reservoir. 
De injecliecapaciteit van de injectiepullen. 
De maximaal toelaatbare formaliedruk in het injectiereservoir. 

Naar venwachling zal de levensduur van de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 respectievelijk 
circa 6 en 7 jaar zijn. 

Na het beëindigen van de waterinjectie zullen voor ahandonnering alle mijnbouwkundige eisen ^ 
voor het abandonneren van (gas)putlen in achl worden genomen. 

4 GROND- EN HULPSTOFFEN 

In appendix 2 zijn de werkvloerinslrucliekaarten (WIK) en produclkaarten opgenomen van de op 
de inrichting voorkomende grond- en hulpstoffen; productiewater en hydraulische olie. Het 
injectiewater heeft dezelfde eigenschappen als het productiewaler zoals opgenomen op de WIK. 
De WIK en productkaart voor productiewaler is een generieke WIK en productkaart die door NAM 
gebruikt wordt. De stof methanol komt niet voor in het injectiewater dat geïnjecteerd wordt in de 
Twente velden. 

In de WIK- en produclkaarten worden de thans gebruikte handelsnamen weergegeven. De 
verschillende stoffen die worden gebruikt kunnen een merknaamverandering ondergaan. 

4.1 Grondstoffen 
De grondstof is het injectiewater dat aangevoerd wordt vanaf de locatie WKC/OBI te 
Schoonebeek. Hel injectiewater bestaat onder andere uit formatiewater, gecondenseerd stoom, 
verontreinigd hemelwater, waswater, spoel- en spuitwater en niet af te scheiden 
mijnbouwhulpstoffen. 

Injectiewater is binnen de inrichting alleen in leidingen aanwezig. De injeclleleiding en hel 
injectiesysleem vormen een gesloten systeem. 

4.2 Hulpstoffen 

Onderstaande hulpstof wordt binnen de inrichting in minimale hoeveelheid toegepast. 

Hydraulische olie 
Hydraulische olie is permanent op de locatie aanwezig en bevind zich in de hydraulische 
eenheid. Elke waterinjectieput heeft een hydraulische eenheid. De hydraulische eenheid wordt 
gebmikt ten behoeve van hel aansturen van afsluiters in de waterinjectieput. 

Ten behoeve van onderhoud worden incidenteel smeermiddelen gebruikt. Deze smeermiddelen 
zijn niet permanent op de inrichting aanwezig. Om deze reden zijn er geen WIK en 
produclkaarten van de smeermiddelen hij de aanvraag toegevoegd. 
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^ Hel terrein is voorzien van afwateringsgoten die in verbinding staan met een wateropvangbak. 
^. Deze wateropvangbak slaat via een waterslot in verbinding met het oppervlaktewater. De 

waterinjectie-inslallaties zijn huilen de afwateringsgoten gepositioneerd. 

Voor een overzicht van de indeling wordt venwezen naar de plattegrondtekening in bijlage 3A. 

2.3 Ligging van de inrichting 
De inrichting is gelegen in het gebied van de winningsvergunning 'Rossum-De Lutte', in de 
gemeente Dinkelland, op de percelen kadastraal hekend als gemeente Weerselo, sectie U, 
nummers 5 en 6. In bijlage 4 is de situering van de inrichting weergegeven. 

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving in de gemeente Dinkelland, circa 900 meter 
ten zuidoosten van het dorp Rossum aan de Tramweg. De dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt 
ten westen van de locatie op een afstand van circa 16 meter gemeten vanaf het hek. De 
inrichting is bereikbaar via een openbare weg en is ontsloten door middel van een toegangsweg. 

3 PROCES- EN INSTALLATIEBESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van het aangevoerde injectiewater 

3.1.1 Herkomst van het injectiewater 
Het scheiden van de geproduceerde olie, hel water en het meegeproduceerde gas vindt plaats in 
de OBl, gesitueerd op locatie WKC/OBI. Het in de OBl afgescheiden water (verder injectiewater 
genoemd) bestaat hoofdzakelijk uit formatiewaler, gecondenseerd stoom (beiden afkomstig van 
de oliewinlocaties) en een aantal kleinere deelstromen. 

Bij de winning van olie op de oliewinlocaties en het behandelen c.q. scheiden van de 
hoofdstromen op de OBl kunnen stoffen in het injectiewater terecht komen die niet van nature 
aanwezig zijn in formatiewater. Deze kleine deelstromen bestaan uit: 

Teruggeproduceerde operationele vloeistoffen 
Voor het operationeel houden van de oliewinning wordt voor onderhoud bij de verschillende 
olieproductieputten gebruik gemaakt van doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water) en/of 
putstimulatievloeistof. Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande 
componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (beval ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De doodpomp- en putstimulatievloeistof worden in de oliewinputten gebracht, na gebmik 
temggeproduceerd en samen met het opgepompte vloeistofmengsel (olie, water en gas) naar de 
OBl afgevoerd, waar de in water oplosbare componenten in hel injectiewater terecht komen. 

Waswater 
Waswater is een combinatie van ketelspuiwater en ultrapuur water en wordt in de OBl 
toegevoegd om het zoutgehalte van de olie le veriagen. 
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Spoel- en spuitwater 
Spoel- en spuitwater komen vrij hij het reinigen en afpersen/testen van installatieonderdelen en 
leidingen en hij het schoonspuiten van de locatie WKC/OBI. Het spoel- en spuitwater van de 
WKC/OBI wordt opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn. Het 
verontreinigd water uit dit systeem wordt na behandeling, in verband met bacteriën en zuurstof, 
door de OBl geleid. 

Hemelwater 
Een geringe hoeveelheid hemelwater zal op de locatie WKC/OBI verontreinigd raken door 
contact met de pompen en installaties. Deze geringe hoeveelheid verontreinigd hemelwater wordt 
op de locatie WKC/OBI opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn. De 
hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat in het afvoersysteem terecht komt is in verhouding met 
de overige waterstromen zo klein dat deze venwaarioosbaar is. 

Mijnbouwhulpstoffen 
Op de oliewinlocaties worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd om emulsievorming in de 
transportleidingen naar de OBl le beperken. Op de locatie WKC/OBI worden mijnbouwhulpstoffen 
toegevoegd om de integriteit van de installaties en een goed scheidingsproces te waarborgen. 
Deze mijnbouwhulpstoffen worden hoofdzakelijk in de OBl toegevoegd en kunnen na 
behandeling van de olie in het afgescheiden injectiewater terecht komen. Onderstaand volgt een 
beschrijving van de mijnbouwhulpstoffen die in het injectiewater terecht kunnen komen: 

Emulsiebreker en anti-schuimmiddel 
Ter bevordering van hel scheidingsproces van het aangevoerde olie/watermengsel wordt 
indien noodzakelijk emulsiebreker en/of anti-schuimmiddel aan hel mengsel toegevoegd. 
Hoewel het merendeel van deze sloffen in het productiewater terecht komt, is gezien de 
hoeveelheid formatiewater en gecondenseerd stoom de concentratie in hel injectiewater 
beperkt. 
Anti-corrosievloeistof 
Injectie van anti-corrosievloeistof voorkomt corrosie van leidingen en installalieonderdelen. 
Deze corrosie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van COz en zwavelwaterstof. De 
benodigde hoeveelheid anti-corrosievloeistof in productiewaler is gering, waardoor de 
concentratie in hel injectiewater laag is. 
Anti-aanslagvloeistof 
Injectie van anti-aanslagvloeistof voorkomt aanslagvorming in leidingen, 
installatieonderdelen en het reservoir in de vorm van sulfaten en carbonaten (zie 
paragraaf 3.3.4, Aanslagvorming). Door beperkt gebruik van anti-aanslagvloeistof zal deze 
voor een klein deel aanwezig zijn in het injectiewater. 
Zuurstofbinder/Biocide 
Een zuurstofbinder/hiocide verwijdert vrije zuurstof uit het water en voorkomt de groei van 
bacteriën in de OBl. Deze bacteriën worden voornamelijk aangetroffen in het verontreinigde 
hemelwater en spoel- en spuitwater afkomstig van de locatie WKC/OBI. Door de zeer kleine 
hoeveelheid hemelwater, de kleine hoeveelheid spoel- en spuitwater en de beperkte 
toepassing van zuurstofhinder/biocide komt maar een zeer kleine hoeveelheid in het 
injectiewater terecht. 
Zwavelwaterstofbinder 
Zwavelwaterstofbinders worden mogelijk/indien nodig toegevoegd om zwavelwaterstof dat 
zich in de meegeproduceerde gasstroom bevindt te hinden. Door heperlde toepassing van 
zwavelwaterstofbinder komt maar een kleine hoeveelheid in het injectiewater terecht. 
Zuurstofbinder 
Zuurstofhinder verwijdert vrije zuurstof uit water 1er voorkoming van corrosievorming. 
Zuurstofl3inder wordt op de locatie WKC/OBI toegevoegd aan het ultrapuur water, aan het 
ketelvoedingswater in de WKC en aan hel injectiewater op de OBl. De zuurstofbinder komt 
in lage concentraties voor in het injectiewater. 
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pH-regelvIoeistof 
pH-regelvIoeistof wordt geïnjecteerd in hel ketelvoedingswater om de zuurgraad te 
corrigeren. Hierdoor wordt corrosievorming in de injectieleiding hij condensatie van stoom 
voorkomen. Slechts een kleine hoeveelheid pH-regelvloeistof komt via het waswater in het 
injectiewater terecht. 
Waterreiniger 
Waterreiniger wordt toegepast om, nadat de olie van het water is gescheiden, de zeer kleine 
oliedruppels (< 10 pm) die zich mogelijk in het water bevinden te laten coaguleren. Hierdoor 
zullen de kleine oliedruppels samenvoegen lol grotere druppels. Dit proces zal zolang 
doorgaan lot de druppels zo groot zijn dat deze op het water gaan drijven. Hierna zal de 
olielaag die zich op het water bevindt worden verwijderd. Slechts een kleine hoeveelheid 
waterreiniger komt in het injectiewater terecht. 

3.1.2 Herkomst en hoeveelheid totale waterinjectiestroom 
De te venwachlen maximale jaariijkse hoeveelheden injectiewater en hun herkomst, die in de 
Twentse reservoirs geïnjecteerd worden, zijn weergegeven in tabel 2. 

7aöe/ 2 Herkomst en hoeveelheden waterstromen 

Waterstroom Oliewin WKC OBl Verwachte maximale 
locaties hoeveelheid 

(m'/jaar) 
Productiewater beslaande uit: 

formatiewater JA NEE NEE 1800000 
gecondenseerd stoom JA NEE NEE 2700000 
mijnbouwhulpstof JA JA JA 270 
waswater NEE NEE JA 59000 

Productievralerachtige vloeistoffen 
bestaande uit: 

hemelwater (verontreinigd) NEE NEE JA Nihil 
spoel- en spuitwater NEE JA JA 1100 

Teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen bestaande uit: 

doodpompvloeistoffen JA NEE NEE 14500 
putstimulatievloeistoffen JA NEE NEE 1300 

Totaal injectiewater 4576170 

Een deel van de hierboven vermelde maximale jaariijkse injectiewaterslroom wordt in 
waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 geïnjecteerd. 

In bijlage 8 zijn de verschillende waterstromen op schematische wijze weergegeven. 

3.1.3 Samenstelling van het injectiewater 
De samenstelling van het injectiewater kan op enig moment wijzigen afhankelijk van het 
oliewinproces en de daarmee samenhangende verhouding tussen formatiewaler en 
gecondenseerd stoom, de hoeveelheid toegevoegde temggeproduceerde operationele 
vloeistoffen, mijnbouwhulpstoffen en andere stromen. Deze variatie in samenstelling en 
samenhangende verhouding zal geen nadelig effect hebben op de reservoireigenschappen. De 
verwachte maximale concentraties zijn getoetst aan de Eural-grenswaarde. Hieruit is gebleken 
dat, wanneer het injectiewater de maximaal venwachle concentraties bezit, deze concentraties 
onder de Eural-grenswaarden zal blijven. 

Tijdens het oliewinproces in Schoonebeek wordt de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerde 
stoom over een periode van jaren steeds groter. Doordat een deel van de stoom condenseert 
neemt de proportie van zoet water toe ten opzichte van het oorspronkelijk aanwezige zoute 
formatiewater. Hierdoor wordt ook het productiewater steeds verder verdund met zoet water. Het 
gevolg is dat de concentratie aan van nature aanwezige stoffen/componenten in het 

14-08-2009 

20503-64989-98/A31.56/0001 Rev. A 
pagina 17 van 46 



Aanvraag Wm-vergunning en ontheffing Lozingenbesluil bodembescherming Waterinjeclielocatie Rossum-Weerselo 2  
Bijlage 1 

productiewaler langzaam afneemt. De injecfiewaterstroom bestaat voor hel grootste deel uit 
productiewater. In de onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling 
van het injectiewater dat op de inrichting in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd. Het betreft 
de typische samenstelling van het injectiewater in de eerste 4 tol Gjaar. Het gaat hier om 
injectiewater met een relatief hoog zout gehalte. Na deze periode is de verwachting dat de 
concentraties lager zullen worden door het verdunningseffecl tengevolge van de toenemende 
hoeveelheid geïnjecteerde stoom. 

Tabel 3 Kwantitatieve samenstelling injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde waarde Verwachte maximale 
waarde 

pH (eenheden) - 5,5-6,5 4 - 9 
Temperatuur °C 35 - 40 50 
Total Dissolved Solids g/l 85-90 200 
Total Suspended Solids mg/1 50 100 
Natrium (Na*) mg/1 23394 40000 
Calcium (Ca^*) mg/1 4675 8000 
Magnesium (Mg'*) mg/1 875 2500 
Barium (Ba2+) mg/1 91 250 
IJzer (totaal Fe'* en Fe^*) mg/1 12 50 
Kalium" (K*) mg/1 248 1000 
Strontium (Sr'*) mg/1 628 2500 
Chloride (Cf) mg/1 48832 90000 
Sulfaat (S04'") mg/1 6,4 50 
Bicarbonaat (HCO^) mg/1 190 1000 
Koolstofdioxide (CO2) mg/1 100 500 
Zwavelwaterstof (HjS) mg/1 5 15 
Zuurstof (02) pg/i < 10 50 
Olie en vetten mg/1 50 100 
Arseen (As) ug/l 2.3 25 
Cadmium (Cd) UQ/I < 100 250 
Chroom (Cr) ug/l < 100 250 
Koper (Cu) ug/l < 500 1000 
Kwik (Hg) pg/i 1.0 5 
Lood (Pb) uq/l < 1000 2000 
Nikkel (Ni) ug/l 140 500 
Zink (Zn) pg/i 1800 7500 
Benzeen (CsHs) UQ/l 1000 5000 
Tolueen (CeHsCHa) ug/l 560 1000 
Ethylbenzeen (CeHio) ug/l 100 500 
Xylenen {C6H4C2H6) ug/l 290 1000 
Monoethylene Glycol mg/1 <500 750 
Diethylene Glycol mg/1 <500 750 
Triethylene Glycol mg/1 <500 750 
Emulsiebreker mg/1 4 21 
Anti-schuimmiddel mg/1 0,02 0,13 
Anti-corrosievloeistof mg/1 15 200 
Anti-aanslagvloelstof mg/1 0,05 0,24 
Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof mg/1 30 200 
Biocide mg/1 0.6 2,4 
Zwavelwaterstofbinder mg/1 10 120 
Zuurslofbinder mg/1 9 50 
pH- regelaar mg/1 0,06 0,28 
Waten-elniger mg/1 6,5 100 
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^ 3.1.4 Optimalisatie van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
In het NAM Chemicaliën Management Systeem heeft NAM haar beleid en haar procedures 

^ vastgelegd om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te optimaliseren. Hiermee voldoet de NAM 
aan de inspanningsverplichting die in de Integrale Milieutaakstelling door de branche zijn 
vastgelegd. 

Bij de selectie van de chemicaliën wordt naar de gebruiksketen van het product gekeken. Dit 
proces is een essentieel onderdeel van het NAM Chemicaliën Management Systeem. In 
overeenstemming met hel milieuconvenanl heeft NAM een plan opgesteld voor het actief 
vervangen van schadelijke stoffen door minder schadelijke stoffen. 

Momenteel voert NAM de volgende activiteiten uit om het gebruik van mijnbouwhulpstoffen te 
optimaliseren: 

Het gebruik van een procedure voor de selectie van toe te passen mijnbouwhulpstoffen 
waarbij functionaliteit, toxiciteit, milieu en kosten doorslaggevend zijn. 
Registratie van het verbruik van mijnbouwhulpstoffen. 
Het doorvoeren van ontwerpaanpassingen. 

Binnen de OBl is in het ontwerp, voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen, voorzien in een 
minimaal aantal vaste injectiepunten. De injectiepunten zijn zodanig ontworpen dal de 
mijnbouwhulpstoffen optimaal in contact komen met de stroom waarin ze worden geïnjecteerd 
waardoor ze efficiënt functioneren. 
Met geautomatiseerde systemen wordt een optimale dosering van hel debiel van de te injecteren 
mijnbouwhulpstof geregeld. Dit vindt plaats aan de hand van het debiet van de vloeistofstroom 
waarin de hulpstof geïnjecteerd wordt. 

In het verteden is de studie 'Nader onderzoek walerinjectie hij gas- en oliewinning. Onderzoek 
naar de mogelijkheden voor vermindering van hel gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze sloffen uil fomiatiewater' (documentnummer 13382-69986, 16 augustus 1999) in 
opdracht van hel minEZ uitgevoerd. In deze studie wordt geconcludeerd dal NAM de BBT 
toepast ten aanzien van de keuze van chemicaliën en de toepassing van maatregelen. 

3.2 Beschrijving van de bovengrondse inrichting 
Op de inrichting wordt het injectiewater, door middel van injectiepompen (P-7045 en P-7055), in 
waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 gepompt. Deze walerinjeclieputten hebben als 
gasproducerende put dienst gedaan. 

Op de inrichting bevinden zich een ondergrondse injectiewateraanvoerieiding, twee 
waterinjectieputten (ROW-2 en ROW-7), twee waterinjectie-inslallaties (704 en 705), twee 
transformatoren, twee ondergrondse persleidingen, een aansluiting voor een mobiele 
ragerinstallatie. In het hek van de inrichting is een verdeelstation geplaatst. Het verdeelstation is 
hierdoor zowel van binnen als van buiten de inrichting bereikbaar. 

Elke waterinjectie-installatie bestaat uil een regelskid en een pompskid. Op hel regelskid bevindt 
zich hel regelsysteem, de instmmentatie-omkasting, de hydraulische eenheid en de variabele 
toerenregeling (hiema le noemen VSDS). Op het pompskid bevinden zich de waterinjectiepomp 
en de pompmotor. De pompmotor is afzonderiijk omkast. 

Het injectiewater stroomt via een ondergronds aangelegde injectiewateraanvoerieiding naar de 
waterinjectiepompen. De walerinjecliepompen zijn elektrisch aangedreven meertraps 
centrifugaalpompen. Met de walerinjecliepompen wordt het injectiewater, via de 
waterinjectieputten, in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De hoeveelheid geïnjecteerd water 
wordt op de inrichting gemeten en geregistreerd. 
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Het injectiedebiet wordt met de pompmotoren in combinatie met een regelkleppen geregeld. De 
pompmotoren zijn voorzien van een VSDS. 

Op de inrichting is een aansluiting voor een mobiele ragerinstallatie aanwezig. De mobiele 
ragerinstallatie wordt gebruikt voor inspectie en reiniging van de ondergrondse aanvoerieiding. 
Dit gebeurt incidenteel. In het leidingwerk, stroomopwaarts van de waterinjectiepompen, zijn 
voorzieningen aangebracht (en is mimte gereserveerd) om een lijdelijk vuilfiller te kunnen 
plaatsen om vaste bestanddelen, die loskomen van de pijpwand gedurende hel ragen, uil het 
water te halen. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven en in bijlage 3A is de plallegrondtekening 
van de inrichting weergegeven. Bijlage 3B geeft hel schema van de hoofdprocesleidingen weer. 

Bovengrondse beveiligingen 
De injectiedruk wordt gelimiteerd door een hogedrukbeveiliging (HPSD) en een 
drukbeveiligingsklep. Gedurende injectie zal de pompdruk nadrukkelijk in de gaten gehouden 
worden. De drukbeveiligingen hebben als funcfie om de put en de X-mas tree te beschermen. 
Daarnaast zorgen de bovengrondse drukbeveiligingen ervoor dat de dmk in het reservoir nabij de 
put niel hoger wordt dan de minimale horizontale spanning van de afsluitende formafie boven hel 
injectiereservoir. 

Wanneer een of heide waterinjectie-inslallaties uitvallen, zal de wateraanvoer vanaf de OBl 
gehalveerd of gestopt worden waardoor er geen ongewenste situatie zal ontstaan. Het in de 
leiding aanwezige injectiewater zal door bet stoppen van de injectiepompen niel verder stromen. 

3.3 Beschrijving van de ondergrondse inrichting 
Het Rossum-Weerselo reservoir maakt onderdeel uit van de Twentse gasvelden en is een 
leeggeproduceerd gasveld. Dit betekent dal het gasveld nog wel gas bevat, maar dat het 
economisch niel rendabel is om deze restanten gas te winnen. 

Binnen de inrichfing zijn twee waterinjectieputten aanwezig, te weten ROW-2 en ROW-7. 

3.3.1 Waterinjectieput 
ßesc/inyV/ng 
Met behulp van de walerinjecliepompen P-7045 en P-7055 wordt het injectiewater naar 
waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 gevoerd. De waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 zijn 
voormalige gasproductieputten die geschikt zijn gemaakt voor de injectie van injectiewater. 
Omdat het voormalige gasproductieputten zijn, houdt dit in dat de waterinjectieputten zijn 
ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving. 

Waterinjectieput ROW-2 is opgebouwd uil een serie van metalen verhuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om instorten van het geboorde 
gat te voorkomen. De diepste metalen verbuizing in de waterinjectieput loopt door tot in de top 
van hel Zechstein-kalksteen (Zechstein Groep) gasreservoir. Dit gas reservoir is niet verstevigd 
met een metalen verbuizing en hel injectiewater treedt via het open gat onder de diepste 
verbuizing in dit gasreservoir. 

De diepste metalen verhuizing in de waterinjectieput ROW-7 loopt door tot in het Limburg
zandsteen (Limburg Groep).. De verhuizing, is geperforeerd ter hoogte van de gasvoerende laag 
in het Limburg-zandsteen reservoir. Dit reservoir is afgesloten middels een cement plug die gezet 
is tussen de Zechstein en Limburg reservoirs. Daarnaast is een verhuizing geperforeerd ter 
hoogte van de gasvoerende laag in het Zechstein-kalksteen (Zechstein Groep). 
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Het injectiewater wordt via de verbuizing naar de gasvoerende laag in het reservoir gebracht. De 
bovenste verbuizing ("stove pipe") is extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit 
ook als fundering voor de putafsluiters. 

In navolgende figuren la en 1h zijn een indicatieve schematische weergaven van de 
waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 gegeven. 

Figuur la Schematische weergave waterinjectieput ROW-2 

X-mas tree 

i Injectiewater 
OTIS klep (SSV) 
Handbediende afsluiter 

5 ^ Tef"9sl3gklep,g„jbediende afsluiter 

—tx 
Annuluskieppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 

1 \ valve. SC-SSSV) 

Verbuizing 

iniectiebuis 

Productie packer 

Verbuizing 

Zechstein-kalksteen reservoir 
-"Open"gat (niet verstevigd met een 
.metalea.buis) .. 
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Figuur 1b Schematische indicatieve weergave waterinjectieput ROW-7 

Zechstein-kalksteen reservoir 

X-mas tree 

Injectiewrater 

OTIS klep (SSV) 
HandtKdiende afsluiter 
Terugslagklep 

Annuluskieppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 

' J . valve, SC-SSSV) 

Verbuizing 

iniectiebuis 
Productie packer 

- Verbuizing 

Verbuizing • "0 
Limburo-DC-zandsteen 

•plug Perforatie (uitstroom injectiewater) 

Perforatie 

De waterinjectieputten zijn verhuisd zoals in tabel 4 weergegeven (zie ook bijgevoegd putdiagram 
In bijlage 5). 

Tabel 4 Overzicht van verhuizingen ROW-2 en ROW-7 

ROW-2 ROW-7 
Verbuizing Loopt door tot circa diepte 

(m) 
Verbuizing Loopt door tot circa diepte 

(m) 
13 3/8" 46 28" 35 
9 5/8" 586 20" 299 

7 1175 13 3/8" 870 
6 1226 9 5/8" 1891 

7" 2242 

In waterinjectieput ROW-2 is een 5" injecliebuis geïnstalleerd die verankerd is in een packer. In 
de waterinjectieput ROW-7 is een 3-1/2" injectiebuis geïnstalleerd. Hel injectiewater wordt via 
deze Injecliehuizen via perforaties in de casing van ROW-7 en via het onverbuisde deel van 
ROW-2 in het reservoir geïnjecteerd. 
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Elke waterinjectieput is voorzien van een putkelder. Het doel van de putkelder is om de 
bereikbaarheid en bedienhaarheid van de hoofd- en werkafsluiters van de X-mas tree op een 
werkbare hoogte te houden. 

oc 

OC 

Dit is ook van toepassing voor de bediening van de zich in de putkelder bevindende 
annuluskieppen en aansluitings- en aftapmogelijkheden. Van tijd tot lijd wordt het verzamelde 
regenwater uit de pulkelder gezogen. De diepte van een pulkelder is, afhankelijk van het aantal 
verhuizingen en hel type put, circa 2,5 meter onder het maaiveld. Pulkelders zijn aan de 
bovenzijde afgesloten met een rooster. 

Cementering 
De metalen verhuizingen (met uitzondering van de injectiebuis en de stove pipe) zijn tijdens het 
boorproces op hun plek vast gecementeerd en voorkomen daardoor dat er migrafie tussen 
aardlagen plaatsvindt. Tijdens het boorproces wordt een druktest gedaan om le testen dat er 
geen veriies van de afsluitende werking kan optreden. 

Corrosiebescherming 
Om de waterinjectieputten en -Installaties te beschermen tegen corrosie wordt in de OBl anti-
corrosie vloeistof toegevoegd aan de injectiewaterstroom. Eventuele zuurstofintrede zal worden 
tegengegaan door middel van een temgslagklep die in het puthoofd van heide waterinjectieputten 
(ROW-2 en ROW-7) geïnstalleerd zal worden. Zuurstofintrede binnen het injectiesysteem wordt 
waargenomen door een corrosie sensor met hoog-alarm in de persleidingen van de 
waterinjectiepompen. 

Gedurende de injectieperiode zal in beide waterinjectieputten de 3 1/2" injectiehuis regelmatig 
gecontroleerd worden. Indien nodig zal de injectiebuis vervangen worden. 

Waterinjectieputbeveiligingen 
De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dat zich tussen de 
verhuizingen en de persleiding bevindt. Het doel van de X-mas tree is de injectiewaterieiding te 
kunnen afsluiten met een met de hand te bedienen afsluiter of met de automatische 
bovengrondse veiligheidsafsluiter (SSV). 

De waterinjectieputten zijn uitgerust met bovengrondse en ondergrondse veiligheidsafsluiters 
(SSV en SC-SSSV) die op elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten. 

•
Door een kabel respectievelijk een hulpleiding worden telemetriesignalen en hydraulische 
vloeistof voor het bedienen van de afsluiters naar de putmond gevoerd. Om de afsluiters te 
kunnen bedienen is in iedere waterinjeclie-installafie een hydraulische eenheid opgesteld 
beslaande uit een hydraulische oliepomp en een oliereservoir. 

Tevens zijn de waterinjectieputten voorzien van een doodpompaansluiting. Dit is een 
bovengrondse aansluiting om in noodgevallen doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water met 
3% KCl) in de waterinjectieputten te kunnen brengen. Doodpompvloeistof is niet permanent op de 
inrichting aanwezig, maar kan binnen enkele uren worden aangevoerd. Doodpompvloeistof wordt 
na gebruik het reservoir ingepompt en niet teruggeproduceerd. 

De waterinjectieputten zijn ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving 
waardoor de kans op falen van de verbuizing (tussen hel maaiveld en hel reservoir) minimaal is. 

in appendix 1 is het proces schematisch weergegeven. 
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3.3.2 Reservoir Rossum-Weerselo 
Formatielagen Rossum-Weerslo 
Injectie van het injectiewater vindt plaats in de Zechstein Groep (Zechstein-kalksteen) die op een 
diepte van 1100 tol 1300 meter ligt. Het Rossum-Weerselo reservoir bestaat uil 2 afzonderiijke 
formaties, het Zechstein-kalksteen en het Limburg-zandsteen, die ieder afgedekt worden door 
een ondoordringbare Halietlaag. Daarboven volgen Trias Groep, Rijnland Groep, De Krijtkalk 
Groep en de Noordzee Supergroep. 

De geologie van de ondergrond van de inrichting wordt in label 5 weergegeven. 

Tabel 5 Geologie ondergrond 

Geologische eenheid Gemiddelde Diepte 
(m NAP) 

Beschrijving 

Noordzee Supergroep 0 - 1 0 0 Opeenvolging van fluviatiel grind, zand en klei 
afzettingen, met in het onderste gedeelte een vulkanisch 
tuf houdende kleilaag. 

Krijtkalk Groep 100-300 Mariene kalk afzetting met in het bovenste gedeelte 
vuursteenlagen. In de onderste 100 meter overgang 
naar kalkige mergel. 

Rijnland Groep 300 - 350 Marien afgezette grijze mergel en kleisteen, helemaal 
onderin licht zandig. 

Trias Groep 350 - 1050 Continentale, rode, siltige, schalies met op 100 meter 
onder de top een 50 meter dikke zandsteenlaag. Verder 
ooiietlaagjes en soms anhydriet. 

Zechstein Groep 1050-1800 Een afwisseling van anhydriet en kalksteenlagen, met 
de gasvoerende kalksteen op 6 0 - 100 meter van de 
top. 

Limburg Groep 1800-2100 Afwisseling van fluviatiel zandsteen en kleisteen 
(bovenin rood, onderin grijs). Onderin ook 
steenkoollaagjes. 

Hel Rossum-Weerselo gasreservoir is initieel aangetroffen met een reservoirdruk van 150 barg 
(referentie diepte 1240 meter onder NAP) en met een temperatuur van 54 °C. De reservoirdmk in 
de buurt van ROW-2 is circa 8 barg en in de huurt van ROW-7 circa 12 barg. 

Als gevolg van de aanwezigheid van afsluitende breuken rondom hel gehele reservoir en de 
begrenzing aan de bovenzijde door een ondoordringbare Haliettaag heeft het reservoir goede 
afsluitende kwaliteiten. 

Afsluitende breuken kunnen veroorzaakt worden door tectonische activiteit waardoor aardlagen 
kunnen verschuiven en zelfs breken. Deze breuken kunnen zich opvullen met een substantie (bv 
klei) die de breuk ondoordringbaar maken. Hierdoor wordt een gedeelte van een aardlaag 
afgesloten van de rest van dezelfde aardlaag. 
In bijlage 6 is de diepte contourkaart van het reservoir Rossum-Weerselo opgenomen. 
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Permeabiliteit en porositeit 
De Zechstein-kalksteen is geperforeerd en wordt in gebruik genomen als zone voor het te 
injecteren water. De gemiddelde porositeit van dit reservoir varieert van 2 -10% met een 
permeabiliteit van 2 lol 245 mDarcy. De verticale dikte van het reservoir, gemeten in de putten 
ROW-2 en ROW-7, bedraagt circa 75 meter. 

In-situ spanningen 
Injectie in de Zechstein kalksteenlaag zal in beide putten (ROW-2 en ROW-7) geschieden onder 
"fracturing condities". Hierbij wordt een injectiedruk gebruikt die groter is dan de minimale 
horizontale spanning in het injectiereservoir. Hierdoor worden er lokaal breuken in het reservoir 
gecreëerd. Door deze breuken wordt hel water in het reservoir gepompt. 

In ROW-2 zal de injectiesnelheid, waarmee het water in het Zechstein kalksteenreservoir 
geïnjecteerd wordt, variëren van 2000 m /̂d tot uiteindelijk 200 m /̂d met een initiële snelheid van 
1500 m3/d . Reservoir modellering laat zien dat de injectiedruk, benodigd voor het behalen van 
deze injectiesnelheden, in ROW-2 niet hoven de 75 bar zal uitkomen. Deze maximale injectiedruk 
opgeteld bij de hydrostatische kolom in de put (top reservoir zit in ROW-2 op een diepte van 
1083 meter onder NAP) geeft een druk van 192 har in de put ter hoogte van het reservoir. Deze 
druk is lager dan de minimale horizontale spanning van de afsluitende Halietlaag. Op basis van 
formatie sterkte berekeningen wordt venwacht dat de minimale horizontale spanning van deze 
Halietlaag in ROW-2 245 bar zal zijn. 

In ROW-7 zal de injectiesnelheid, waarmee het water in het Zechstein kalksleenreservoir 
geïnjecteerd wordt, variëren van initieel 1800 m /̂d tot uiteindelijk 700 m^/d. Reservoir modellering 
laat zien dat de injectiedruk, benodigd voor het behalen van deze injecliesnelheden, in ROW-7 
niet hoven de 45 bar zal uitkomen. Deze maximale injectiedruk opgeteld bij de hydrostatische 
kolom in de pul (top reservoir zit in ROW-7 op een diepte van circal 125 meter onder NAP) geeft 
een druk van 167 bar in de put ter hoogte van het reservoir. Deze druk is lager dan de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende Halietlaag. Op basis van formatie steri<te berekeningen 
wordt venwacht dat de minimale horizontale spanning van deze Halietlaag in ROW-7 254 har zal 
zijn. 

Gedurende injectie kan de injecfiedruk onverwachts oplopen doordat de injectiviteit vermindert 
(bijvoorbeeld doordat de breuk opplugt of doordat de bodem van de put omhoog komt). In dat 
geval zullen er herstelweri<zaamheden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
een zuurstimulatie of hel uitschonen van de pul) zoals beschreven in het Waterinjectie 
Management Plan (zie bijlage 2). 

Wanneer de pompdruk in ROW-2 oploopt lot 115 har dan zal de pomp afgezet worden. Deze 
druklimitatie van 115 har is 10% lager dan de dmk die correspondeert met de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende Halietlaag. Op deze manier wordt de integriteit van de 
afsluitende Halietlaag gedurende het injectie-leven gegarandeerd. De marge van 10% wordt als 
voldoende veilig beschouwd aangezien de pomp bij het hereiken van de gestelde druklimiet 
(115 bar) automatisch afgezet zal worden middels een hogedmkheveiliging die op de pomp 
gemonteerd is. 

In ROW-7 is bovengenoemde druklimitatie ingesteld op 119 har. Deze druklimitatie is eveneens 
10% lager dan de minimale horizontale spanning van de Halietlaag zoals deze in ROW-7 is 
aangetroffen. 
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Hoofdeigenschappen van het reservoir 
Door de aanwezigheid van de afsluitende Halietlaag en van afsluitende breuken is het reservoir 
te beschouwen ais een gesloten reservoir. Hel feil dal in hel gasreservoir gas heeft 
geaccumuleerd betekent per definitie dal er hoven dit reservoir een voor geologische tijden 
(miljoenen jaren) afsluitende laag aanwezig is. Door de dmk in het reservoir nabij de injectieput 
niet boven de minimale horizontale spanning van de afsluitende Haliellagen le laten komen, 
wordt de integriteit van deze afsluitende laag niel aangetast. 

In bijlage 7 is een dwarsdoorsnede opgenomen van hel reservoir Rossum-Weerselo. 

Samenstelling formatiewater Rossum-Weerselo 
Hel formaliewater dat in hel reservoir Rossum-Weerselo aanwezig is, bezit de volgende 
samenstelling. 

Tabel 6 Samenstelling initiële formatiewater Rossum-Weerselo in vergelijking tot 
verwachtingswaarden injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde concentratie 
formatiewater 

Rossum-Weerselo 

Verwachte concentratie 
injectiewater 

Zuurgraad pH 4,3 5,5-6,5 
Natrium (Na) mg/1 92000 23394 
Calcium (Ca'*) mg/1 14000 4675 
l^/lagnesium (Mg'*) mg/1 1900 875 
Barium (Ba'*) mg/1 7 91 
IJzer (totaal Fe'* en Fe^*) mg/1 160 12 
Kalium (K*) mg/1 990 248 
Strontium (Sr'*) mg/1 490 628 
Chloride (Cf) mg/1 178000 48832 
Sulfaat (SO4'") mg/1 20 6,4 
Bicarbonaat (HCO3) mg/1 1 190 
Koolstofdioxide (CO2) mg/1 80 100 
Zwavelwaterstof (HjS) Mg/1 < 10 <5 
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3.3.3 Reservoir volume en druk 
Bij het berekenen van de wateropslagcapaciteit is aangenomen dal elke waterinjectieput beperkt 
wordt door het gasvolume dat door die put geproduceerd is. 

ROW-2 
ROW-2 heeft in totaal circa 2404 miljoen Nm^ gas geproduceerd. Gecorrigeerd voor de initiële 
reservoirdruk van 150 barg betekent dit een water opslagcapaciteit van circa 16,5 miljoen m^ 
water. 

In ROW-2 zal over een periode van 6 jaar circa 4,2 mln m^ worden geïnjecteerd wat overeenkomt 
met 26% van de totale opslagcapaciteit. Deze injecfiehoeveelheid zal de druk in het Zechstein 
gasreservoir doen oplopen van 8 har tot 11,5 har. Na deze periode van 6 jaar wordt een evaluatie 
gehouden (samen met het bevoegd gezag) betreffende de waterinjectie en de integriteit van het 
reservoir en dat van de bovenliggende afsluitende Halietlaag. Op basis van de uitkomst van de 
evaluatie zal het injecteren van injectiewater via ROW-2 in hel reservoir mogelijk vervolgd 
worden. Het huidige plan voor ROW-2 is dat dan voor nog eens 24 jaar water geïnjecteerd wordt 
waarbij het injectiedebiet varieert van initieel 2,000 m3/d tot uiteindelijk 200 m3/d. Dit debiel 
betekent dat er dan in totaal over een periode van 30 jaar circa 7,26 mln m^ water in ROW-2 
geïnjecteerd wordt wat correspondeert met 45% van de totale opslagcapaciteit. Deze 
injectiehoeveelheid zal de druk in het Zechstein gasreservoir doen oplopen tol 16,9 har. Een 
overzicht van de geplande injectiedebieten, de reservoirdmk en cumulatieve hoeveelheden 
geïnjecteerd water wordt voor ROW-2 gegeven in figuur 2a. 

Figuur 2a Verioop van resen/oirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet ROW-2 
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ROW-7 
ROW-7 heeft in totaal circa 376 miljoen Nm^ gas geproduceerd. Gecorrigeerd voor de initiële 
reservoirdruk van 150 barg betekent dit een water opslagcapaciteit van circa 2,6 miljoen m'' 
water. 

Over een periode van 3 jaar wordt circa 1,48 mln m^ geïnjecteerd wal overeenkomt mei 74% van 
de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de dmk in hel Zechstein gasreservoir 
doen oplopen van 12 har lot 79 bar. Na deze periode van 3 jaar wordt een evaluatie gehouden 
betreffende de walerinjectie en de integriteit van hel reservoir en dat van de bovenliggende 
afsluitende Halietlaag. Op dit moment wordt voor ROW-7 geen verdere injectie gepland na de 
eerste 3 jaar. Echter, mocht uil de evaluatie na 3 jaar blijken dat de totale opslagcapaciteit in 
ROW-7 groter is dan venwacht, dan zal overieg plaatsvinden met het bevoegd gezag over 
mogelijke verdere injectie in ROW-7. Een overzicht van de geplande injectiedebieten, de 
reservoir druk en cumulatieve hoeveelheden geïnjecteerd water wordt voor ROW-7 gegeven in 
figuur 2b. 

Figuur 2b Verioop van reservoirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet ROW-7 
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3.3.4 Procesbeheersing 
/?eservo/r/ntegri/e// 
De kans dat het injectiewater in de biosfeer terecht komt is gezien de navolgend beschreven 
procesbeheersing en het insluitend vermogen van de vele bovenliggende en omringende 
aardlagen verwaarloosbaar. 

Gebaseerd op formatiesterkte testen en reservoir modellering zijn injectiedebieten en 
injectiedrukken als functie van de lijd dusdanig gekozen dat hel geïnjecteerde injectiewater niet 
zal doorbreken naar bovenliggende formaties. Hierbij is ervoor gezorgd dat de ondergrondse 
putdmk, 1er hoogte van hel reservoir, niet hoger zal zijn dan de minimale horizontale spanning 
van de afsluitende Halietlaag, die zich hoven het injectiereservoir bevindt. Om dit te garanderen 
zal in de waterinjectieput ROW-2 de maximale pompdruk gelimiteerd worden lol 115 har wal 
correspondeert met een ondergrondse putdruk van 232 bar. Op basis van formatie sterkte 
berekening wordt verwacht dal de minimale horizontale spanning van de Halietlaag in 
waterinjectieput ROW-2 245 bar zal zijn. 

In waterinjectieput ROW-7 zal de pompdmk gelimiteerd worden tot 119 bar wal correspondeert 
met een ondergrondse putdruk van 241 bar. Op basis van formatie sterkte berekeningen wordt 
verwacht dat de minimale horizontale spanning van de Halietlaag in ROW-7 254 har zal zijn. 
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^ Mocht, ondanks de genomen maatregelen de reservoirintegriteit van de bovenliggende 
^ afsluitende Halietlaag toch falen dan stroomt het injectiewater uit het reservoir (ook wel breach in 

confinement genoemd), maar blijft in de diepe ondergrond opgesloten. Hel uitstromen van 
injectiewater gaal dan gepaard met drukveriies. Indien dit of ander falen geconstateerd wordt, zal 
het injecteren stil worden gelegd en zal onderzocht worden of er integriteitsproblemen zijn. 

Invloeden op reservoir permeabiliteit 
Waterinjectie in een reservoir kan leiden tot verschillende (geo)chemische processen, die 
ongewenste gevolgen voor de permeabiliteit en daarmee de injectiviteit van het reservoir kunnen 
hebben. De mogelijke effecten van waterinjectie kunnen leiden tot de volgende drie 
(geo)chemische processen: 

HjS-vorming door sulfaatreducerende bacteriën. 
Kleizwelling. 
Aanslagvorming. 

Sulfaatreducerende bacteriën (SRB) 
Het eerste mogelijk optredende (geo)chemisch proces is sulfaatreductie door de aanwezigheid 
van sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Als SRB in het injecfiewater aanwezig zijn en 
sulfaathoudend water geïnjecteerd wordt, kunnen SRB zich in de leidingen en het reservoir 
ontwikkelen. 

De aanwezigheid van SRB heeft H2S-productie lot gevolg wat - indien aanwezig in voldoende 
hoge concentraties - kan leiden tot corrosie van de aanvoerieiding, de injectiebuis en neerslag 
van onoplosbare metaalsulfiden. Deze metaalsulfiden en de biomassa van de SRB kunnen 
poriën in het gesteente afsluiten en daardoor de permeabiliteit van de formatie verminderen. 
Daarnaast kan op een staaloppervlak, onder een SRB-kolonie, pitcorrosie optreden. 

SRB kunnen zich bevinden in hel aangevoerde hemelwater. Dit hemelwater is afkomsfig van de 
locatie WKC/OBI en zal worden opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan 
zijn. Voordat dit water toegevoegd wordt aan de OBl zal het behandeld worden met 
zuurstofbinder/hiocide. Periodiek wordt het water gecontroleerd op de aanwezigheid van zuurstof 
en bacteriën. Door preventief behandelen en periodiek controleren is de kans minimaal dat er 
SRB in hel injectiewater terecht komen en daarmee ook niet in hel reservoir. 

Kleizwelling 
Het tweede mogelijk optredende (geo)chemische proces in het reservoir als gevolg van de 
injectie van injectiewater is kleizwelling. Sommige in het zandsteen of kalksteen aanwezige 
kleideeltjes, voornamelijk smectiet en illiet, hebben de eigenschap om met water te reageren en 
daarbij te zwellen. Uit onderzoek is echter gebleken dat illiet- en smectietdeeltjes in zeer lage 
concentraties voorkomen. Daarnaast zijn deze deeltjes door hoge temperaturen in een ver 
(geologisch) verieden verdroogd, waardoor het zwellend vermogen zeer beperkt is. Tenslotte 
wordt door de samenstelling van het injectiewater (kationenverhouding) zwelling van hiervoor 
gevoelige kleisoorten uilgesloten. 

AanslaovorminQ 
Het derde mogelijk optredende (geo)chemisch proces is aanslagvorming. Aanslag kan ontstaan 
door: 

Menging van het injectiewater met formaliewater (met een relatief hoog zoutgehalte) dat 
reeds in hel injectiereservoir aanwezig is. 
Opwarming van het injectiewater in het reservoir naar de reservoirtemperatuur. 

Aanslagvorming houdt in dat er een neerslag ontstaat, die de permeabiliteit van het reservoir 
negatief kan beïnvloeden. 
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Er kan in potentie aanslagvorming plaats vinden van bariumsulfaat en calciumcarbonaat 
afi(omstig uit het injectiewater. De kans hierop wordt kleiner naarmate concentraties lager 
worden, doordat meer menging plaats vindt met gecondenseerd stoom. Uit voorzorg wordt er 
gedurende de eerste maanden op de OBl anti-bariumsulfaataanslagvloeistof geïnjecteerd om 
bariumsulfaataanslag le voori<omen. 

Uil voorgaande beschrijving van de drie typen (geo)chemische processen kan hel volgende 
worden geconcludeerd: 
De (geo)chemische processen die kunnen optreden tijdens het injecteren van injectiewater zullen 
naar verwachting geen negatieve invloed op de integriteit van het Rossum-Weerselo reservoir 
hebben. 

Beheersing van resen/oir permeabiliteit 
De procesvoering moet dusdanig worden uitgevoerd dal de huidige permeabiliteit van hel 
reservoir in stand blijft danwel wordt verhoogd. De injecliecapaciteit van een waterinjectieput kan 
verbeterd worden door het bevorderen van de permeabiliteit van het reservoirgesleente in de 
directe omgeving van de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7. 
Hiertoe worden de volgende methoden toegepast: 

Pulsfimulafie. 
Fracturing. 

Putstimulatie 
Putstimulatie is een hehandelingstechniek waarbij vloeistof in het reservoir wordt gepompt met 
het doel permeabiliteit van hel reservoirgesleente le bevorderen. De bereidingswijze van 
putstimulatievloeistof wordt afgestemd op de eigenschappen van het resen/oirgesleente. Voor 
het Rossum-Weerselo reservoir wordt zure putstimulatie toegepast. 
Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (beval ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De putstimulatievloeistof die gebruikt wordt voor het verbeteren van de permeabiliteit van het 
Rossum-Weerselo reservoir wordt op de inrichting in het reservoir geïnjecteerd en niel 
teruggeproduceerd. De putstimulatievloeistof zal nadat het is uitgereageerd opmengen met het 
geïnjecteerde injectiewater en het van nature aanwezige formatiewaler. De opgemengde 
putstimulatievloeistof blijft in het Rossum-Weerselo reservoir achter. 

Fracturing 
Fracturing is een hehandelingstechniek waarbij de injectiedmk wordt opgevoerd. Door de 
injectiedruk op te voeren wordt de permeabiliteit van het reservoir vergroot. 

De NAM doet dit binnen de randvoorwaarden ter waarborging van de integriteit van de 
afsluitende bovenlaag van het reservoir. Reservoir modellering laat zien dat de Injectiedmk in 
ROW-2 niet boven de 75 bar en in ROW-7 niel boven de 45 bar zal uitkomen bij het geplande 
injectiedebiet. Deze drukken geven een ondergrondse putdruk van respectievelijk 192 bar (voor 
ROW-2) en 167 bar (voor ROW-7) wal significant lager is dan de minimale horizontale sterktes 
van de afsluitende bovenliggende Haliellagen. In deze Haliellagen wordt de verticale overburden 
spanning in zijn geheel omgezet naar een horizontale spanning. Dit resulteert in een horizontale 
spanning in de Haliellagen van 245 bar voor ROW-2 en 254 har voor ROW-7 . 
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^ 3.4 Ondersteunende systemen 
IS; 
œ 

3.4.1 Procescontrole 
De inrichting is onbemand en wordt op afstand bewaakt vanuit het Assen Coördinatie Centrum 
(ACC) en vanuit het controlegebouw op de locatie WKC/OBI, De inrichting wordt minstens eens 
per week bezocht door een operator. De operator controleert de inrichting en de specifieke 
essentiële onderdelen van de installatie. 
De benodigde instrumentatie, de proceshesturingsapparatuur, de beveiligingssystemen en het 
controlepaneel zijn ondergebracht in een instrumenlatie-omkaslingen op de waterinjectielocatie. 

3.4.2 Elektriciteit en verlichting 

Elektriciteit is benodigd voor de aandrijving van de opgestelde waterinjectiepompen en de 
Hydraulic Power Units (HPU's), evenals voor de veriichting en besturing/beveiliging. De 
elektriciteit is aflcomstig van hel lokale elektriciteitsnet. 

Tijdens normale bedrijfsvoering worden de locatie en de waterinjectie-inslallaties 's avonds en 's 
nachts niet veriicht. Wanneer incidenteel om procestechnische redenen 's avonds of 's nachts 
wericzaamheden op de inrichting moeten worden verricht, kan hel noodzakelijk zijn deze tijdelijk 
te veriichten. De veriichting is zodanig opgesteld dat hinderiijke lichtstraling voor de omgeving 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening is een 2000 kVA en een 250 kva transformator 
aanwezig. Met de 2000 kVA transformator wordt 10 kV omgezet tot 0,7 kV voor de 
elektriciteitsvoorziening van de waterinjectiepompen. Met de 250 kVA transformator wordt 10 kV 
omgezet tol 0,4 kV voor de elektriciteitsvoorziening van de waterinjectie-installalies en van de 
inrichting. 

Daarnaast zijn in geval van elektriciteitsuitval een ononderbroken stroomvoorzieningsystemen 
(UPS-systemen) geïnstalleerd. Deze UPS-systemen zorgen voor ononderbroken slroom toevoer 
en bestaat uit een set batterijen. Hiermee wordt de werking van het Distributed Control Systemen 
(DCS) en de beveiligingssystemen in stand gehouden. Hierdoor wordt ongecontroleerde-uilval 
van de installaties voorkomen. 

3.4.3 Onderhoud waterinjectielocatie 
Periodiek 
Onderhoud aan de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 en de waterinjectiepompen zal 
periodiek worden uitgevoerd. Het onderhoud zal een beperkte male van geluid en licht 
veroorzaken. 

Jaariijks worden de afsluiters van de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 doorgesmeerd en het 
instrumentarium onderhouden, getest en afgesteld. De reservoir druk in het Rossum-Weerselo 
reservoir wordt elk jaar gemeten door een dmkmeter in de waterinjectieputten te laten zakken 
aan "wireline" tot op de hoogte van hel injectiereservoir. 

Groof onderhoud 
Groot onderhoud aan de waterinjectieputten ROW-2 en ROW-7 wordt minder vaak voorzien, naar 
verwachting eens per 10 jaar. Het onderhoud zal meerdere dagen duren. Deze werkzaamheden 
worden met een reparatiemast uitgevoerd. Op het groot onderhoud met behulp van een 
reparatiemast is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. 

In geval van putonderhoud waarbij wireline (kabel techniek) nodig is kunnen de ondergrondse 
pulafsluiters door middel van stikslofdruk (d.m.v. gasflessen) opengehouden worden. Tevens 
kunnen bij noodsituaties de putafsluiters door middel van stikslofdruk vanaf veilige afstand 
geopend worden om de waterinjectieputten dood te pompen. Bij werkzaamheden aan 
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waterinjectieputten wordt één gasfles aangesloten en is een tweede gasfles als werkvoorraad 
aanwezig. Tijdens normaal bedrijf staan er geen stikstofgasflessen in opslag binnen de inrichting. 

Naar verwachting zal van beide waterinjecfieputten de injecliebuis 1 keer in de levensduur van de 
waterinjectieputten uitgewisseld worden. De nieuwe injectiebuis zal gemaakt worden van 
corrosiehestendig materiaal. 

Een en ander afhankelijk van het gebruik van de walerinjecliepompen én de productieduur van 
de waterinjectieputten zal na circa vijfjaar de waterinjectiepompen volledig worden vervangen. 

Correctief onderhoud 
Bij mechanische problemen waarbij de integriteit van de waterinjectieputten niet kan worden 
gewaartjorgd, wordt de injectie gestopt en worden de benodigde acfivileiten uitgevoerd om de 
integriteit te herstellen. 

Putstimulatie 
Naar verwachting zal 1 à 2 keer per levensduur van de inrichting de injectiviteit van het reservoir 
veriaeterd worden door middel van een zuur-putstimulatie. 

3.5 Eindfase van de injectie 
De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afliankelijk van; 

De injectiecapaciteit van het reservoir. 
De injecfiecapaciteil van de injectieput. 
De maximaal toelaatbare formaliedruk in hel injecliereservoir. 

Naar venwachling zal de levensduur van de waterinjectieput ROW-2 circa 30 jaar zijn en van 
ROW-7 3 jaar. 

Na het beëindigen van de waterinjecfie zullen voor abandonnering alle mijnbouwkundige eisen 
voor het abandonneren van (gas)putten in acht worden genomen. 

GROND- EN HULPSTOFFEN 

In appendix 2 zijn de werkvloerinslrucliekaarten (WIK) en produclkaarten opgenomen van de op 
de inrichting voorkomende grond- en hulpstoffen: productiewater en hydraulische olie. Het 
injectiewater heeft dezelfde eigenschappen als het productiewaler zoals opgenomen op de WIK. 
De WIK en productkaart voor productie water is een generieke WIK en productkaart die door NAM 
gebruikt wordt. De slof methanol komt niet voor in het injectiewater dat geïnjecteerd wordt in de 
Twente velden. 

In de WIK- en produclkaarten worden de thans gebruikte handelsnamen weergegeven. De 
verschillende stoffen die worden gebruikt kunnen een merknaamverandering ondergaan. 

4.1 Grondstoffen 
De grondstof is het injectiewater dal aangevoerd wordt vanaf de locatie WKC/OBI te 
Schoonebeek. Hel injectiewater bestaat onder andere uil formaliewater, gecondenseerd stoom, 
verontreinigd hemelwater, waswater, spoel- en spuitwater en niel af le scheiden 
mijnbouwhulpstoffen. 

Injectiewater is op de inrichting alleen in leidingen aanwezig. De injectieleidingen en het 
injecliesystemen vormen een gesloten systeem. 
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De walerinjeclieputten zijn door kabels en leidingen verhonden mei de waterinjectie-inslallaties. 
Een waterinjectie-installatie bestaat uit een regel- en een pompskid. De kabels en leidingen 
liggen op leidinghanen. De leidingbanen zijn laag hij de grond geplaalsl.Hel puitenterrein is 
voorzien van afwateringsgoten die in verbinding staan met een wateropvangbak. Deze 
wateropvangbak staat via een waterslot in verbinding met het oppervlaktewater. 

Voor een overzicht van de indeling wordt venwezen naar de plallegrondtekening in bijlage 3A. 

2.3 Ligging van de inrichting 
De inrichting is gelegen in het gebied van de winningsvergunning 'Rossum-De Lutte' in de 
gemeente Dinkelland, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie Q, 
nummer 206, 207 en 516. In bijlage 4 is de situering van de inrichting weergegeven. 

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving in de gemeente Dinkelland, circa 700 meter 
ten westen van het dorp Rossum aan de Bentertsleeg. De dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt op 
een afstand van circa 151 meter gemeten vanaf hel hek. De inrichting is bereikbaar via een 
openbare weg en is ontsloten door middel van een toegangsweg. 

3 PROCES- EN INSTALLATIEBESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van het aangevoerde injectiewater 

3.1.1 Herkomst van het injectiewater 
Hel scheiden van de geproduceerde olie, hel water en het meegeproduceerde gas vindt plaats In 
de OBl, gesitueerd op locatie WKC/OBI. Het in de OBl afgescheiden water (verder injectiewater 
genoemd) bestaal hoofdzakelijk uit fomiatiewater, gecondenseerd sloom (beiden afkomstig van 
de oliewinlocaties) en een aantal kleinere deelstromen. 

Bij de winning van olie op de ollewlnlocalies en het behandelen c.q. schelden van de 
hoofdstromen op de OBl kunnen stoffen in het injectiewater terecht komen die niel van nature 
aanwezig zijn in formatiewater. Deze kleine deelstromen bestaan uit: 

Teruggeproduceerde operationele vloeistoffen 
Voor hel operationeel houden van de oliewinning wordt voor onderhoud bij de verschillende 
olieproductieputten gebruik gemaakt van doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water) en/of 
putstimulatievloeistof Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande 
componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevallen o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (beval ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluonwalerslof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De doodpomp- en putstimulatievloeistof worden in de oliewinputten gebracht, na gebruik 
teruggeproduceerd en samen met het opgepompte vloeistofmengsel (olie, water en gas) naar de 
OBl afgevoerd, waar de in water oplosbare componenten in het injectiewater terecht komen. 

Waswater 
Waswater is een combinatie van ketelspuiwater en ultrapuur water en wordt in de OBl 
toegevoegd om het zoutgehalte van de olie te veriagen. 
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Spoel- en spuitwater 
Spoel- en spuitwater komen vrij hij het reinigen en afpersen/lesten van installalieonderdelen en 
leidingen en hij hel schoonspuiten van de locatie WKC/OBI. Het spoel- en spuitwater van de 
WKC/OBI wordt opgevangen in een afvoersysteem dal continu verontreinigd kan zijn Het 
verontreinigd water uit dit systeem wordt na behandeling, in verband met bacteriën en zuurstof 
door de OBl geleid. 

Hemelwater 
Een geringe hoeveelheid hemelwater zal op de locatie WKC/OBI verontreinigd raken door 
contact met de pompen en installaties. Deze geringe hoeveelheid verontreinigd hemelwater wordt 
op de locatie WKC/OBI opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn De 
hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat in hel afvoersysteem terecht komt is in verhouding met 
de overige waterstromen zo klein dat deze verwaarioosbaar is. 

Mijnbouwhulpstoffen 
Op de oliewinlocaties worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd om emulsievorming in de 
transportleidingen naar de OBl te beperken. Op de locatie WKC/OBI worden mijnbouwhulpstoffen 
toegevoegd om de integriteit van de installaties en een goed scheidingsproces le waarborgen 
Deze mijnbouwhulpstoffen worden hoofdzakelijk in de OBl toegevoegd en kunnen na 
behandeling van de olie in het afgescheiden injectiewater terecht komen. Onderstaand volgt een 
beschnjving van de mijnbouwhulpstoffen die in hel injectiewater terecht kunnen komen: 

Emulsiebreker en anti-schuimmiddel 
Ter bevordering van het scheidingsproces van het aangevoerde olie/watermengsel wordt 
indien noodzakelijk emulsiebreker en/of anti-schuimmiddel aan het mengsel toegevoegd 
Hoewel hel merendeel van deze sloffen in hel productiewater terecht komt, is gezien de 
hoeveelheid formatiewaler en gecondenseerd sloom de concentratie in hel injectiewater 
beperkt. 
Anti-corrosievloeistof 
Injectie van anti-corrosievloeistof voorkomt con-osie van leidingen en installalieonderdelen 
Deze corrosie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van CO? en zwavelwaterstof. De 
benodigde hoeveelheid anti-corrosievloeistof in productiewater is gering, waardoor de 
concentratie in hel injectiewater laag is. 
Anti-aanslagvloeistof 
Injectie van anti-aanslagvloelstof voorkomt aanslagvorming in leidingen, 
installalieonderdelen en hel resen/oir in de vorm van sulfaten en cartDonalen (zie 
paragraaf 3.3.4. Aanslagvonning). Door beperiti gebmik van anli-aanslagvloeistof zal deze 
voor een klein deel aanwezig zijn in hel injectiewater. 
Zuurstofblnder/Bloclde 
Een zuurstofbinder/hiocide venwijdert vrije zuurstof uit hel water en voori<oml de groei van 
bacteriën in de OBl. Deze bacteriën worden voomamelijk aangetroffen in het verontreinigde 
hemelwater en spoel- en spuitwater aflcomstig van de locatie WKC/OBI. Door de zeer kleine 
hoeveelheid hemelwater, de kleine hoeveelheid spoel- en spuitwater en de beperkte 
toepassing van zuurslofbinder/biocide komt maar een zeer kleine hoeveelheid in hel 
injectiewater terecht. 
Zwavelwaterstofbinder 
Zwavelwaterstofbinders worden mogelijk/indien nodig toegevoegd om zwavelwaterstof dat 
zich in de meegeproduceerde gasstroom bevindt te binden. Door beperkte toepassing van 
zwavelwaterstofbinder komt maar een kleine hoeveelheid in hel injectiewater terecht 
Zuurstofbinder 
Zuurstoft)inder venwijdert vrije zuurstof uit water 1er voorkoming van corrosievorming. 
Zuurstoftjinder wordt op de locatie WKC/OBI toegevoegd aan het ultrapuur water, aan het 
ketelvoedingswater in de WKC en aan het injectiewater op de OBl. De zuurstoftjinder komt 
in lage concentraties voor in het injectiewater. 
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pH-regelvIoeistof 
pH-regelvIoeislof wordt geïnjecteerd in hel ketelvoedingswater om de zuurgraad le 
conigeren. Hierdoor wordt corrosievorming in de injectieleiding bij condensatie van stoom 
voorkomen. Slechts een kleine hoeveelheid pH-regelvloeistof komt via het waswater in hel 
injectiewater terecht. 
Waten-elniger 
Waterreiniger wordt toegepast om, nadat de olie van hel water is gescheiden, de zeer kleine 
oliedmppels (< 10 pm) die zich mogelijk in het water bevinden le laten coaguleren. Hierdoor 
zullen de kleine oliedruppels samenvoegen tol grotere dmppels. Dit proces zal zolang 
doorgaan lot de dmppels zo groot zijn dal deze op het water gaan drijven. Hierna zal de 
olielaag die zich op hel water bevindt worden venwijderd. Slechts een kleine hoeveelheid 
waterreiniger komt in hel injectiewater terecht. 

3.1.2 Herkomst en hoeveelheid totale waterinjectiestroom 
De te venwachten maximale jaariijkse hoeveelheden injectiewater en hun heri<omst, die in de 
Twentse reservoirs geïnjecteerd worden, zijn weergegeven in label 2. 

Tabel 2 Herkomst en hoeveelheden waterstromen 

Waterstroom Oliewin WKC OBl Verwachte maximale 
locaties hoeveelheid 

(m'/jaar) 
Productiewater bestaande uit: 

formatiewater JA NEE NEE 1800000 
gecondenseerd stoom JA NEE NEE 2700000 
mijnbouwhulpstof JA JA JA 270 
waswater NEE NEE JA 59000 

Productiewaterachtige vloeistoffen 
bestaande uit: 

hemelwater (verontreinigd) NEE NEE JA Nihil 
spoel- en spuitwater NEE JA JA 1100 

Teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen bestaande uit: 

doodpompvloeistoffen JA NEE NEE 14500 
putstimulatievloeistoffen JA NEE NEE 1300 

Totaal injectiewater 4576170 

Een deel van de hierboven vermelde maximale jaariijkse injectiewaterslroom wordt in 
waterinjectieputten ROW-3 en ROW-4 geïnjecteerd. 

In bijlage 8 zijn de verschillende waterstromen op schematische wijze weergegeven. 

3.1.3 Samenstelling van het Injectiewater 
De samenstelling van het injectiewater kan op enig moment wijzigen afliankelijk van het 
oliewinproces en de daarmee samenhangende verhouding tussen formaliewater en 
gecondenseerd sloom, de hoeveelheid toegevoegde temggeproduceerde operationele 
vloeistoffen, mijnbouwhulpstoffen en andere stromen. Deze variatie in samenstelling en 
samenhangende verhouding zal geen nadelig effect hebben op de reservoireigenschappen. De 
venwachle maximale concentraties zijn getoetst aan de Eural-grenswaarde. Hieruit is gebleken 
dal, wanneer hel injectiewater de maximaal verwachte concentraties bezit, deze concentraties 
onder de Eural-grenswaarden zal blijven. 

Tijdens het oliewinproces in Schoonebeek wordt de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerde 
sloom over een periode van jaren steeds groter. Doordat een deel van de stoom condenseert 
neemt de proportie van zoet water toe ten opzichte van het oorspronkelijk aanwezige zoute 
formaliewater. Hierdoor wordt ook het productiewater steeds verder verdund met zoel water. Het 
gevolg is dat de concentratie aan van nature aanwezige stoffen/componenten in het 
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producliewater langzaam afneemt. De injecfiewaterstroom bestaat voor het grootste deel uit 
productiewaler. In de onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de samenstelling 
van het injectiewater dat op de inrichting in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd Het betreft 
de typische samenstelling van het injectiewater in de eerste 4 lot 6 jaar. Het gaat hier om 
injectiewater met een relatief hoog zout gehalte. Na deze periode is de venwachling dat de 
concentraties lager zullen worden door het verdunningseffect tengevolge van de toenemende 
hoeveelheid geïnjecteerde stoom. 

Tabel 3 Kwantitatieve samenstelling Injectiewater 

Parameter Eenheid Venwachtings- Verwachte maximale 
waarde waarde 

pH (eenheden) - 5.5 - 6.5 
Temperatuur ••c 35-40 ."ïn 
Total Dissolved Solids Ql\ 85-90 200 
Total Suspended Solids mg/1 50 100 
Natrium (Na*) mg/1 23394 40000 
Calcium (Ca^*) mg/I 4675 8000 
Magnesium (Mq^') mg/1 875 2500 
Barium (Ba2+) mg/1 91 250 
IJzer (totaal Fe'* en Fe'*) mg/1 12 50 
Kalium (K*) mg/1 248 1000 
Strontium (Sr^*) mg/1 628 2500 
Chloride (CI ) mg/1 48832 90000 
Sulfaat (S04''') mq/l 6.4 50 
Bicarbonaat (HCO^) mg/1 190 1000 
Koolstofdioxide (CO2) mq/l 100 500 
Zwavelwaterstof (H2S) mq/l 5 15 
Zuurstof (02) pp/1 < 10 50 
Olie en vetten mp/1 50 100 
Arseen (As) uq/l 2.3 25 
Cadmium (Cd) pq/l < 100 250 
Chroom (Cr) uq/l < 100 250 
Koper (Cu) UQ/l <500 1000 
Kwik (Hg) UQ/I 1.0 S 
Lood (Pb) Mfl/I < 1000 2000 
Nikkel (Ni) UQ/I 140 finn 
Zink (Zn) Uq/l 1800 7500 
Benzeen (CsHe) pq/l 1000 5ono 
Tolueen (CeHsCHs) pq/l 560 1000 
Ethylbenzeen (CsHio) MQ/I 100 500 
Xylenen (C6H4C2HB) MQ/I 290 1000 
Monoethylene Glycol mg/I <500 750 
Diethylene Glycol mq/l < 500 750 
Triethylene Glycol mq/l <500 750 
Emulsiebreker mq/l 4 21 
Anti-schuimmiddel mq/l 0,02 0.13 
Anti-con-osievloeistof mq/l 15 200 
Anti-aanslaqvloeistof mg/1 0,05 0.24 
Anfi-bariumsulfaataanslagvloeistof mg/1 30 2on 
Biocide mg/1 0,6 2 4 
Zwavelwaterstofbinder mq/I 10 ' 

120 Zuurstofbinder mg/1 9 50 
pH- regelaar mg/1 0,06 0,28 
Waterreiniqer mg/1 6,5 100 
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^ 3.1.4 Optimalisatie van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
ç{ In het NAM Chemicaliën Management Systeem heeft NAM haar beleid en haar procedures 

vastgelegd om het gebmik van mijnbouwhulpstoffen te optimaliseren. Hienmee voldoet de NAM 
aan de inspanningsverplichting die in de Integrale Milieutaakstelling door de branche zijn 
vastgelegd. 

Bij de selectie van de chemicaliën wordt naar de gehmikskelen van hel product gekeken. Dit 
proces is een essentieel onderdeel van het NAM Chemicaliën Management Systeem. In 
overeenstemming met het milieuconvenant heeft NAM een plan opgesteld voor het actief 
vervangen van schadelijke stoffen door minder schadelijke stoffen. 

Momenteel voert NAM de volgende activiteiten uit om hel gebruik van mijnbouwhulpstoffen te 
optimaliseren: 

Het gebruik van een procedure voor de selectie van toe te passen mijnbouwhulpstoffen 
waarbij functionaliteit, toxiciteit, milieu en kosten doorslaggevend zijn. 
Registratie van het verbmik van mijnbouwhulpstoffen. 
Hel doorvoeren van ontwerpaanpassingen. 

Binnen de OBl is in het ontwerp, voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen, voorzien in een 
minimaal aantal vaste injectiepunten. De injectiepunten zijn zodanig ontworpen dal de 
mijnbouwhulpstoffen optimaal in contact komen met de stroom waarin ze worden geïnjecteerd 
waardoor ze efflciënt functioneren. 
Met geautomatiseerde systemen wordt een optimale dosering van het debiel van de le injecteren 
mijnbouwhulpstof geregeld. Dit vindt plaats aan de hand van het debiet van de vloeistofstroom 
waarin de hulpstof geïnjecteerd wordt. 

In het verieden is de studie 'Nader onderzoek walerinjectie hij gas- en oliewinning. Onderzoek 
naar de mogelijkheden voor vermindering van het gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze stoffen uil formaliewater' (documentnummer 13382-69986.16 augustus 1999) in 
opdracht van het minEZ uitgevoerd. In deze studie wordt geconcludeerd dat NAM de BBT 
toepast ten aanzien van de keuze van chemicaliën en de toepassing van maatregelen. 

3.2 Beschrijving van de bovengrondse inrichting 
Op de inrichting wordt het injectiewater. door middel van twee waterinjectiepompen, in de 
waterinjectieputten ROW-3 en ROW-4 gepompt. Deze waterinjectieputten hebben beide als 
gasproducerende put dienst gedaan. 

Op de inrichting bevinden zich een injectiewateraanvoerieiding, drie aansluitingen voor mobiele 
ragerinslallaties, twee transformatoren, twee waterinjectieputten (ROW-3 en ROW-4), een 
buitengebmikgeslelde gaswinningsput (ROW-10), twee waterinjectie-installaties (706 en 707) en 
twee persleidingen. In het hek van de inrichting is een verdeelstation geplaatst. Dit verdeelstation 
is hierdoor zowel van binnen als van buiten de inrichting bereikbaar. 

Elke waterinjectie-installatie beslaat uit een regelskid en een pompskid. Op het regelskid bevindt 
zich het regelsysteem, de instrumentatie-omkasting, de hydraulische eenheid en de variabele 
toerenregeling (hierna te noemen VSDS). Op elke pompskid bevinden zich een 
waterinjecliepomp en een pompmotor. De pompmotor is afzonderiijk omkast. 

Vanaf het punt waar de aanvoerieiding op de Inrichting bovengronds komt stroomt het 
injectiewater via een bovengronds aangelegde injectiewateraanvoerieiding naar de 
walerinjecliepompen. Beide walerinjecliepompen zijn elektrisch aangedreven meertraps 
centrifugaalpompen. Met de waterinjectiepompen wordt het injectiewater, via de 
waterinjectieputten. in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De hoeveelheid geïnjecteerd water 
wordt op de inrichting gemeten en geregistreerd. 
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Hel injectiedebiet wordt met de pompmotoren in combinatie met regelkleppen geregeld Beide 
pompmotoren zijn voorzien van een VSDS. 

Op de inrichting zijn drie aansluitingen voor mobiele ragerinslallaties aanwezig De mobiele 
ragennstallatie wordt gebruikt voor inspectie en reiniging van de ondergrondse aanvoerieiding 
Dit gebeurt incidenteel. In het leidingwerk, stroomopwaarts van de walerinjecliepompen zijn 
voorzieningen aangebracht (en is mimte gereserveerd) om een tijdelijk vuilfiller le kunnen 
plaatsen om vaste bestanddelen, die loskomen van de pijpwand gedurende hel ragen uil het 
water te halen. ' 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven en in bijlage 3A is de plattegrondtekeninq 
van de innchting weergegeven. Bijlage 3B geeft het schema van de hoofdprocesleidingen weer. 

Bovengrondse beveiligingen 
De injectiedruk wordt geHmiteerd door de maximale injectiepompdruk (de injectiepompen hebben 
een hogedmkheveiliging (HPSD) en een dmkbeveiligingsklep). Gedurende injectie zal de 
pompdmk nadmkkelijk in de gaten gehouden worden. De dmkbeveiligingen hebben als functie 
om de pul en de X-mas tree le beschermen. 

Wanneer de walerinjectie-inslallaties uitvallen, zal de wateraanvoer vanaf de OBl gestopt worden 
waardoor er geen ongewenste situatie zal ontslaan. Het in de leiding aanwezige injectiewater zal 
door hel stoppen van de injectiepompen niel verder stromen. 

3.3 Beschrijving van de ondergrondse inrichting 

Het Rossum-Weerselo resen/oir maakt onderdeel uit van de Twentse gasvelden en is een 
leeggeproduceerd gasveld. Dit betekent daf het gasveld nog wel gas bevat, maar dat het 
economisch niet rendabel is om deze restanten gas te winnen. 

Op de inrichting zijn twee waterinjectieputten aanwezig, te weten ROW-3 en ROW-4. 

3.3.1 Waterinjectieputten 
Besc/?ri/V/ng 
Met behulp van de walerinjecliepompen P-7065 en P-7075 wordt het injectiewater naar 
watennjeclieputten ROW-3 en ROW-4 gevoerd. Waterinjectieputten ROW-3 en ROW^ zijn 
voormalige gasproductieputten die geschikt zijn gemaakt voor de injectie van injectiewater 
Omdat de walerinjeclieputten ROW-3 en ROW^ voormalige gasproductieputten zijn houdt dit in 
dal de watennjeclieputten zijn onhworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving. 

De waterinjectieputten zijn opgebouwd uit een serie van metalen verhuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. Deze vertjuizing dient om instorten van het geboorde 
gat te voori<omen. In beide putten loopt de diepste metalen verbuizing in de waterinjectieput door 
tot tn het Limburg zandsteen gasreservoir. Het gat onder de diepste vertiuizing is niet versteviqd 
met een metalen verbuizing. 

In put ROW-3 is het open gal afgesloten middels een cement plug. Hel verhuisde Limburg 
zandsteen reservoir is geperforeerd. Door deze perforaties treedt het injectiewater hel Limburg 
zandsteen injectiereservoir binnen. Ook het bovenliggende Zechslein-3C-kalksleen reservoir is 
geperforeerd. Echter, dit Zechstein resen/oir is afgesloten middels een interne verhuizing. 

In pul ROW-4 is het Limburg resen/oir in zijn geheel afgesloten middels een cement plug Het 
bovenliggende Zechstein resen/oir is geperforeerd. Door deze perforaties treedt het injectiewater 
hel Zechstein kalksteen injectieresen/oir binnen. 
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Hel injectiewater wordt via de verbuizing naar de gasvoerende laag in het reservoir gebracht. De 
bovenste vertjuizing ("stove pipe") is extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit 
ook als fundering voor de putafsluiters. 

In de navolgende figuren la en 1 h zijn schematische weergaven van de waterinjectieputten 
ROW-3 en ROW-4 weergegeven. 

Figuur 1a Schematische indicatieve weergave waterinjectieput ROW-3 

X-mas tree 

Injectiewater 

OTIS klep (SSV) 
Handbediende afsluiter 
Tenjgslagklep 

Annuluskieppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 

1}. valve, SC-SSSV) 

Verbuizing 

Iniectiebuis 
Productie packer 

Open gat (niet verstevigd met een 
metalen buis), afgesloten met cement 
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Figuur 1b Schematische indicatieve weergave waterinjectieput ROW-4 

X-mas tree 

1 Injectiewater 

o n s klep (SSV) 
Handbediende afsluiter . 

Ç ^ Terugslagklep 

4 Annuluskieppen 
3 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 
(surface controlled, 
sub surface safety 
valve, SC-SSSV) 

Verbuizing 

Iniectiebuis 
Productie packer. 

[ Zeichstein-3C-kalksleen reservoi 

[ Zechstein-2C-kalks^een reservoir 

Limburg-DC-zandsleen resen/oir 

Open gat (niet verstevigd met een 
metalen buis), afgesloten met cement 

De walerinjecliepul ROW-3 is verhuisd zoals in tabel 4a weergegeven (zie ook bijgevoegd 
putdiagram in bijlage 5). 

Tabel 4a Overzicht van verbuizingen ROW-3 

Verbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 
20" 240 

13-3/8" j 786 
9-5/8" 1818 

7" 1184-1798 
4-1/2" 1700-1905 

De waterinjectieput ROW-4 is vert)uisd zoals in tabel 4b weergegeven (zie ook bijgevoegd 
putdiagram in bijlage 5). 

Tabel 4b Overzicht van verbuizingen ROW-4 

Verbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 
13-3/8" 249 
9-5/8" 810 

7" 1445 
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^ Binnen de kleinste gecementeerde verbuizing is in beide putten een 3 1/2° injectiebuis 
1^ geïnstalleerd die verankerd is in een packer. Het injectiewater wordt via de injectiehuizen door de 

geperforeerde casing in de formaties geïnjecteerd. 

Elke waterinjectieput is voorzien van een putkelder. Het doel van de putkelder is de 
bereikbaarheid en bedienhaarheid van de meest gebmikte hoofd- en weritafsluilers van de X-mas 
tree op een werkbare hoogte le houden. 

De bediening van de zich in de putkelder bevindende annuluskieppen en aansluitings- en 
aftapmogelijkheden komt niet dagelijks voor. Van lijd tol lijd wordt hel verzamelde regenwater uit 
de putkelder gezogen. De diepte van een pulkelder is, afliankelijk van het aantal van elkaar af te 
sluiten vertjuizingen en hel type put, circa 2,5 meter onder hel maaiveld. Putkelders zijn aan de 
bovenzijde afgesloten met een rooster. 

Cementering 
De metalen verbuizingen (met uilzondering van de injecliebuis en de stove pipe) zijn tijdens het 
boorproces op hun plek vast gecementeerd en voorkomen daardoor dat er migratie lussen 

' aardlagen plaatsvindt. Tijdens het boorproces wordt een druk test gedaan om te testen dat er 
geen veriies van de afsluitende werking kan optreden. 

Corros/ebesc/jerm/ng 
Om de waterinjectieputten en -installaties le beschermen tegen corrosie wordt in de OBl anti-
corrosie vloeistof toegevoegd aan de injectiewalerstroom. Eventuele zuurstofintrede zal worden 
tegengegaan door middel van een terugslagklep die in het puthoofd van elke waterinjectieput 
geïnstalleerd zal worden. Zuurstofintrede binnen de injecliesystemen worden waargenomen door 
een corrosie sensor met hoog-alarm in de persleidingen van de walerinjecliepompen. 

Gedurende de injeclieperiode zal in heide waterinjectieputten de injectiebuis regelmatig 
gecontroleerd worden. Indien nodig zal de injecliebuis vervangen worden. 

Waterinjectieputbeveiligingen 
De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dal zich lussen de 
verbuizingen en de persleiding bevindt. Hel doel van de X-mas tree is de injectiewaterieiding le 
kunnen afsluiten met een met de hand te bedienen afsluiter of met de automatische 
bovengrondse veiligheidsafsluiler (SSV). 

De waterinjectieputten zijn uitgerust met bovengrondse en ondergrondse veiligheidsafsluiters 
(SSV en SC-SSSV) die op elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten. 
Door een kabel respectievelijk een hulpleiding worden telemetriesignalen en hydraulische 
vloeistof voor hel bedienen van de afsluiters naar de putmond gevoerd. Om de afsluiters le 
kunnen bedienen is in iedere waterinjectie-installatie een hydraulische eenheid opgesteld 
bestaande uit een hydraulische oliepomp en een oliereservoir. 

Tevens zijn de waterinjectieputten voorzien van een doodpompaansluiting. Dit is een 
bovengrondse aansluiting om in noodgevallen doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water met 
3% KOI) in de waterinjectieput le kunnen brengen. Doodpompvloeistof is niel permanent op de 
inrichting aanwezig, maar kan binnen enkele uren worden aangevoerd. Doodpompvloeistof wordt 
na gebruik het reservoir ingepompt en niet teruggeproduceerd. 

De walerinjeclieputten zijn ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving 
waardoor de kans op falen van de verhuizing (tussen hel maaiveld en het reservoir) minimaal is. 

In appendix 1 is het proces schematisch weergegeven. 
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3.3.2 Reservoir Rossum-Weersefo 

Formatielagen Rossum-Weerslo 
Injectie van hel injectiewater vindt plaats in de Zechstein Groep (Zechstein-kalksteen) die op een 
diepte van 1100 lot 1300 meter ligt en de Limburg Groep (Limburg-zandsteen) die op een diepte 
van 1800 lot 2100 meier ligt. Hel Rossum-Weerselo reservoir beslaat uit 2 afzonderiijke 
formaties, het Zechstein-kalksteen en Limburg-zandsteen, die ieder afgedekt worden door een 
ondoordnnghare halietlaag. Daarboven volgen de Trias Groep, Rijnland Groep, De Krijtkalk 
Groep en de Noordzee Supergroep. 

De geologie van de ondergrond van de inrichting wordt in tabel 5 weergegeven. 

Tabel 5 Geologie ondergrond 

Geologische eenheid Gemiddelde diepte 
(m NAP) 

Beschrijving 

Noordzee Supergroep 0 - 1 0 0 Opeenvolging van fluviatiel grind, zand en klei 
afzettingen, met in het onderste gedeelte een vulkanisch 
tuf houdende kleilaag. 

Krijtkalk Groep 100 - 300 Mariene kalk afzetting met in het bovenste gedeelte 
vuursteenlagen. In de onderste XXX meter overgang 
naar kalkige mergel. 

Rijnland Groep 300 - 350 Marien afgezette grijze mergel en kleisteen, helemaal 
onderin licht zandig. 

Trias Groep 350-1050 Continentale, rode, siltige, schalies met op XXX meter 
onder de top een XX meter dikke zandsteenlaag. Verder 
ooiietlaagjes en soms anhydriet. 

Zechstein Groep 1050-1800 Een afwisseling van anhydriet en kalksteenlagen, met 
de gasvoerende kalksteen op 6 0 - 1 0 0 meter van de 
top. 

Limburg Groep 1800-2100 Afwisseling van fluviatiel zandsteen en kleisteen 
bovenin rood, onderin grijs). Onderin ook 
steenkoollaagjes. 

In hel Rossum-Weerselo veld is hel Zechstein kalksteen gasreservoir initieel aangetroffen met 
een reservoirdmk van 150 barg op een diepte van ongeveer 1240 meter onder NAP en met een 
temperatuur van 54 °C. In de buurt van waterinjectieput ROW-4 wordt de resen/oirdmk in het 
Zechstein-kalksteen resen/oir momenteel geschat op circa 15 barg. 

Hel Limburg zandsteen reservoir is in het Rossum-Weerselo veld initieel aangetroffen met een 
reservoirdmk van 199 bar op een diepte van ongeveer 1800 meter onder NAP en met een 
temperatuur van 62 'C. In de huurt van waterinjectieput ROW-3 wordt de reservoirdmk in het 
Limburg zandsteen reservoir momenteel geschal op circa 77 bar. 

Als gevolg van de aanwezigheid van afsluitende breuken rondom hel gehele resen/oir en de 
begrenzing aan de bovenzijde door een ondoordringbare halietlaag hebben zowel hel Zechstein-
kalksteen reservoir als het Limburg-zandsteen reservoir goede afsluitende kwaliteilen. 
Afsluitende breuken kunnen veroorzaakt worden door tectonische activiteit waardoor aardlagen 
kunnen verschuiven en zelfs breken. Deze breuken kunnen zich opvullen met een substantie 
(bv klei) die de breuk ondoordringbaar maken. Hierdoor wordt een gedeelte van een aardlaag 
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afgesloten van de rest van dezelfde aardlaag. In bijlage 6 is de diepte contouritaart van het 
reservoir Rossum-Weerselo opgenomen. 

Permeabiliteit en porositeit 
Zowel het Zechstein-kalksteen resen/oir als hel Limburg zandsteen reservoir zijn geperforeerd en 
worden in gebmik genomen als zone voor hel le injecteren water. De gemiddelde porositeit van 
het Zechstein-kalksteen reservoir varieert van 2 -10% met een penneabiliteil van 2 lol 245 
mDarcy. De verticale dikte van het Zechstein kalksteen reservoir, gemeten in pul ROW-4, 
bedraagt circa 75 meter. 

De gemiddelde porositeit van hel Limburg zandsteen reservoir bedraagt 10% met een 
permeabiliteit van 2,4 mDarcy. De verticale dikte van het Limurg zandsteen reservoir, gemeten in 
put ROW-3. bedraagt circa 125 meter. 

In-situ spanningen 
Injectie in de Zechstein kalksteenlaag dan wel in de Limburg zandsteenlaag zal in beide putten 
(ROW-3 en ROW-4) geschieden onder "fracturing condities". Hierbij wordt een injectiedruk 
gebmikt die groter is dan de minimale horizontale spanning in het betreffende injectie reservoir. 
Hierdoor worden er lokaal breuken in het reservoir gecreëerd. Door deze breuken wordt het water 
in hel reservoir gepompt. 

In put ROW-3 zal de injectiesnelheid, waarmee hel water in het Limburg zandsteen reservoir 
geïnjecteerd wordt, variëren van 1500 m /̂d tot uiteindelijk 1000 m /̂d met een initiële snelheid van 
1200 m^/d. Reservoir modellering laat zien dal de injectiedruk, benodigd voor hel behalen van 
deze injectiesnelheden, in ROW-3 niet boven de 106 bar zal uitkomen. Deze maximale 
injectiedruk opgeteld bij de hydrostatische kolom in de put (top resen/oir zit in ROW-3 op een 
diepte van 1692 meter onder NAP) geeft een druk van 289 bar in de put ter hoogte van het 
Limburg zandsteen reservoir. Deze dmk is lager dan de minimale horizontale spanning van de 
afsluitende halietlaag. Op basis van formatie sterkte berekeningen wordt venwacht dat de 
minimale horizontale spanning van deze halietlaag in ROW-3 382 har zal zijn. 

In put ROW-4 zal de injectiesnelheid, waannee het water in hel Zechstein kalksteenreservoir 
geïnjecteerd wordt, variëren van initieel 2500 m /̂d lol uiteindelijk 500 m'/d. Reservoir modellering 
laat zien dal de injectiedruk, benodigd voor hel behalen van deze injectiesnelheden, in ROW-4 
niet boven de 85 bar zal uitkomen. Deze maximale injectiedruk opgeteld bij de hydrostatische 
kolom in de put (top reservoir zit in ROW-4 op een diepte van 1232 meter onder NAP) geeft een 
dmk van 218 bar in de put ter hoogte van hel reservoir. Deze dmk is lager dan de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende halietlaag. Op basis van fomiatie sterkte berekeningen-
wordt verwacht dat de minimale horizontale spanning van deze halietlaag in ROW-4 278 bar zal 
zijn. 

Gedurende injectie kan de injectiedruk onverwachts oplopen doordat de injectiviteit vermindert 
(hijvoorbeeld doordat de breuk opplugt of doordal de bodem van de put omhoog komt). In dat 
geval zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door hel uitvoeren van 
een zuurstimulatie of het uitschonen van de put) zoals beschreven in het Walerinjectie 
Management Plan(bijlage 2). 

Wanneer de pompdmk in pul ROW-3 oploopt tol 180 bar dan zal de pomp afgezet worden. Deze 
druklimitatie van 180 har is 10% lager dan de druk die correspondeert met de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende halietlaag. Op deze manier wordt de integriteit van de 
afsluitende halietlaag gedurende het injectie-leven gegarandeerd. De marge van 10% wordt als 
voldoende veilig beschouwd aangezien de pomp bij het bereiken van de gestelde druklimiet 
(180 bar) automatisch afgezet zal worden middels een hogedmkheveiliging die op de pomp 
gemonteerd is. 
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In put ROW-4 is bovengenoemde dmklimitatie ingesteld op 131 bar. Deze dmklimitatie is 
eveneens 10% lager dan de minimale horizontale spanning van de halietlaag zoals deze in 
ROW-4 IS aangetroffen. 

Hoofdeigenschappen van het reservoir 

S r n ° h f . V ' K T ' ^ Ü " ! ? ^°^^""99ende afsluitende haliellagen en van afsluitende breuken 
zijn het Zechstein-kalksteen resen/oir en het Limburg zandsteen reservoir te beschouwen als 
gesloten reservoirs. Hel feil dal in beide gasreservoirs gas heeft geaccumuleerd betekent per 
laag aanwèJg is°''^" "j '^«" (miljoenen jaren) afsluitende 

Dit betekent dat de bestaande slmcluren voldoende integriteit bezit voor de opslag van 
injecltewater, zolang deze slmcluren op macroniveau niet veranderen. De onveranderiijkheid van 
de slmcluur van de reservoirs is ook gebleken uit hel feit dat er in het verieden geen gas uit de 
resen/oirs IS ontsnapt. yao uu ue 

In bijlage 7 is een dwarsdoorsnede opgenomen van het reservoir Rossum-Weerselo. 

Samenstelling formatiewater Rossum-Weerselo 
Het fomiatiewater dal in hel reservoir Rossum-Weerselo aanwezig is, bezit de volgende 
samenstelling. 

Tabel 6 Samenstelling initiële formatiewater Rossum-Weerselo in vergelijkina tot 

Parameter Eenheid Concentratie 
formatiewater 

Rossum-Weerselo 

Verwachte concentratie 
injectiewater 

Zuurgraad pH 4,3 5,5 - 6,5 
Natrium (Na) mg/1 92000 23394 
Calcium (Ca'*) mg/1 14000 4675 
Magnesium (Mq^*) mq/l 1900 875 
Barium (Ba'*) mg/1 7 91 
IJzer (totaal Fe'* en Fe'*) mq/l 160 12 
Kalium (K*) mg/I 990 248 
Strontium (Sr'*) mg/1 490 628 
Chloride (Cl ) mg/1 178000 48832 Sulfaat (SO4') mg/1 20 6 4 
Bicarbonaat (HCOi") mq/l 1 190 Koolstofdioxide (COP) mg/1 80 100 
Zwavelwaterstof (HjS) mg/1 < 10 <5 

9 
3.3.3 Reservoir volume en druk 

Bij hel berekenen van de wateropslagcapacileit is aangenomen dal elke waterinjectieput beperkt 
wordt door hel gasvolume dal door die pul geproduceerd is. ROW-3 heeft in totaal ca 511 miljoen 
Nm gas geproduceerd uit hel Limburg zandsteen reservoir. Gecorrigeerd voor de initiële 
(Limburg zandsteen) reservoirdmk van 199 barg betekent dit een water opslag capaciteit van ca 
2.8 m. joen m injectiewater. ROW-4 heeft in totaal ca 734 miljoen Nm' gas geproduceerd uil hel 
Zechstein kalksteen resen/oir. Gecorrigeerd voorde initiële (Zechstein kalksteen) reservoirdmk 
van 150 barg betekent dit een injectiewater opslag capaciteit van ca 5 miljoen m' water 
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Injectie in de Zechstein-kalksteen en Limburg-zandsteen gasreservoirs zorgt ervoor dat de 
dmkken in deze reservoirs oplopen. In onderstaande grafieken is het verioop van de reservoir 
dmk, de cumulatieve hoeveelheid injectiewater en het injectiedebiet weergegeven voor de putten 
ROW-3 (fig.2a) en ROW-4 (fig.2b). Deze grafieken geven ook aan dat voor beide putten na 3 jaar 
een evaluatie zal plaatsvinden. De resultaten zullen worden gedeeld met hel bevoegd gezag. 
Tijdens deze evaluatie zal bekeken worden of verdere injectie in ROW-3 en ROW-4 acceptabel 
is. Hierbij wordt met name gekeken naar de integriteit van de afsluitende bovenlaag. 

ln ROW-3 zal gedurende de initiële periode van 3 jaar water geïnjecteerd worden met een debiel 
van 1200 m'/d. Dit betekent dat gedurende de eerste 3 jaar in ROW-3 circa 1,31 mln m' wordt 
geïnjecteerd wat overeenkomt met 47 % van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid 
zal de dmk in hel Limburg zandsteen reservoir, dal verhonden is met ROW-3, doen oplopen van 
77 bar lot 118 bar. Wanneer uil de resultaten van de evaluatie na 3 jaar injectie geconcludeerd 
wordt dal verdere injectie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injectie. Het huidige 
plan voor ROW-3 is dat nog eens 2 jaar geïnjecteerd wordt met een injectiedebiet dat varieert 
van initieel 1500 m'/d tot uiteindelijk 1000 m'/d, zoals weergegeven in figuur 2a. Dit debiet 
betekenl dat er dan in totaal over een periode van 5 jaar ca 2.23 mln m' water in ROW-3 
geïnjecteerd wordt wat correspondeert met 80 % van de totale opslagcapaciteit. Deze 
injectiehoeveelheid zal de druk in hel Limburg zandsteen gasreservoir doen oplopen tot 188 bar. 

In ROW-4 zal gedurende de initiële periode van 3 jaar water geïnjecteerd worden met een debiet 
van 2500 m'/d. Dit betekenl dat gedurende de eerste 3 jaar in ROW-4 circa 2.74 mln m' wordt 
geïnjecteerd wat overeenkomt met 54 % van de totale opslagcapaciteit. Deze Injectiehoeveelheid 
zal de dmk in het Zechstein gasreservoir, dat verbonden is met ROW-4, doen oplopen van 15 bar 
tot 39 bar. Wanneer uil de resultaten van de evaluatie na 3 jaar injectie geconcludeerd wordt dat 
verdere injectie acceptabel is. dan zal worden doorgegaan met injectie. Het huidige plan voor 
ROW-4 is dal nog eens 2 jaar geïnjecteerd wordt met een injectiedebiet dat varieert van initieel 
2500 m'/d initieel lol uileindelijk 500 m'/d, zoals weergegeven in figuur 2b. Dit debiet betekent dat 
er dan in totaal over een periode van 5 jaar ca 3,83 mln m^ water in ROW-4 geïnjecteerd wordt 
wat correspondeert met 76% van de totale opslagcapaciteit. Deze injectiehoeveelheid zal de druk 
in het Zechstein gasreservoir doen oplopen lot 105 har. 

Figuur 2a Verioop van reservoirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet ROW-3 

Injectiedetitel R0W3 
— Cumulatel in), water R0W3 

Resenoir druk R0W3 

O 0.S 2 25 3 

HJdQaren sinds Stan] 
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Figuur 2b 

4 SOO 

Verioop van resen/oirdruk. cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet ROW-4 

2 3 « 

Tijd (Jaren sinds start) 

100 

80 

-injectiedebiet R0W4 

Cumulatief In), water R0W4 

-reservoirdmk R0W4 

40 

20 

3.3.4 Procesbeheersing 

De kans dat het injectiewater in de biosfeer terecht komt is gezien de navolgend beschreven 
procesbeheersing en hel insluitend vennogen van de vele bovenliggende en omringende 
aardlagen venvaarioosbaar. 

Gebaseerd op fomiatiesterkte testen en reservoir modellering zijn injectiesnelheden en 
injectiedrukken als functie van de tijd dusdanig gekozen dal het geïnjecteerde injectiewater niel 
za doorbreken naar bovenliggende formaties. Hierbij is ervoor gezorgd dat de ondergrondse 
putdruk, ter hoogte van hel resen/oir. niel hoger zal zijn dan de minimale hbrizontale spanning 
van de afsluitende bovenliggende halietlaag. Om dit te garanderen zal de maximale pompdruk 
gelimiteerd worden lot 180 bar voor ROW-3 en 131 bar voor ROW-4. Deze pompdmklimieten 
corresponderen met een ondergrondse putdmk van 363 har (ROW-3) en 264 bar (ROW-4) OD 
basis van een verticale spanningsgradienl van 2.26 bar/10 m en de venwachling dal in Haliel de 
verticale spanning in zijn geheel omgezet zal worden naar een horizontale spanning wordt 

"^'"' '"^'^ horizontale spanning van de bovenliggende halietlaag 382 bar zal zijn 
in KOW-3 en 278 bar in ROW-4. 

Mocht ondanks de genomen maatregelen de integriteit van de bovenliggende haliellagen toch 
falen dan stroomt hel injectiewater uit het resen/oir (ook wel breach in confinement genoemd) 
maar blijft m de diepe ondergrond opgesloten. Het uitstromen van injectiewater gaal dan gepaard 
met dmkveriies. Indien dit of ander falen geconstateerd wordt, zal hel injecteren stil worden 
gelegd en zal onderzocht worden of er integriteitsproblemen zijn. 

Invloeden op reservoir permeabiliteit 
Walerinjectie in een reservoir kan leiden tot verschillende (geo)chemische processen die 
ongewenste gevolgen voor de permeabiliteil en daarmee de injectiviteit van het reservoir kunnen 
hebben. De mogelijke effecten van waterinjectie kunnen leiden lot de volgende drie 
(geo)chemische processen: 

H2S-vorming door sulfaatreducerende bacteriën. 
Kleizwelling. 
Aanslagvorming. 

9 
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Sulfaatreducerende bacteriën (SRB) 
Het eerste mogelijk (geo)chemisch proces is sulfaatreduclie door de aanwezigheid van 
sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Als SRB in het injectiewater aanwezig zijn en 
sulfaathoudend water geïnjecteerd wordt, kunnen SRB zich in de leidingen en het reservoir 
ontwikkelen. 

De aanwezigheid van SRB heeft HaS-productie lot gevolg wat - indien aanwezig in voldoende 
hoge concentraties - kan leiden lot corrosie van de aanvoerieiding, de injectiebuis en neerslag 
van onoplosbare metaalsulfiden. Deze metaalsulfiden en de biomassa van de SRB kunnen 
poriën in hel gesteente afsluiten en daardoor de permeabiliteit van de formatie verminderen. 
Daarnaast kan op een staaloppervlak, onder een SRB-kolonie, pitcorrosie optreden. 

SRB kunnen zich bevinden in het aangevoerde hemelwater. Dit hemelwater is afkomstig van de 
locatie WKC/OBI en zal worden opgevangen In hel CC systeem. 
Voordal dit water toegevoegd wordt aan de OBl zal het behandeld worden met 
zuurstofbinder/biocide. Periodiek wordt hel water gecontroleerd op de aanwezigheid van zuurstof 
en bacteriën. Door preventief behandelen en periodiek controleren is de kans minimaal dat er 
SRB in het injectiewater terecht komen en daarmee ook in hel reservoir. 

Kleizwelling 
Het tweede mogelijk optredende (geo)chemische proces in hel resen/oir als gevolg van de 
injectie van injectiewater is kleizwelling. Sommige in het zandsteen of kalksteen aanwezige 
kleideeltjes, voornamelijk smectiet en illiet, hebben de eigenschap om met water le reageren en 
daarbij te zwellen. Uil onderzoek is gebleken dat illiet en smectiet in zeer lage concentraties 
voorkomen in de betreffende gesteenten. Verder hebben hoge temperaturen in het verieden er 
toe geleid dal de deeltjes verdroogd zijn. Hierdoor is het zwellend vermogen zeer beperkt. 
Daarnaast heeft hel te injecteren water een monovalent/divalent kation verhouding, die 
zwellingreaclies van hiervoor gevoelige kleisoorten uitsluit. 

Aanslagvorming 
Het derde mogelijk (geo)chemisch proces is aanslagvorming. Aanslag kan ontstaan door: 

Menging van het injectiewater met formatiewater (met een relatief hoog zoutgehalte) dal 
reeds in hel injecliereservoir aanwezig is. 
Opwarming van het injectiewater in het reservoir naar de reservoirtemperatuur. 

Aanslagvorming houdt in dat er een neerslag ontstaat, die de permeabiliteit van het reservoir 
negatief kan beïnvloeden. 

Er kan in potentie aanslagvorming plaats vinden van bariumsulfaat en calciumcarbonaat 
afkomstig uit het injectiewater. De kans hierop wordt kleiner naarmate concentraties lager 
worden, doordat meer menging plaats vindt met gecondenseerd stoom. Uit voorzorg wordt er 
gedurende de eerste maanden op de OBl anli-bariumsulfaalaanslagvloeistof geïnjecteerd om 
bariumsulfaalaanslag te voorkomen. 

Uit voorgaande beschrijving van de drie typen (geo)chemische processen kan het volgende 
worden geconcludeerd: 
De (geo)chemische processen die kunnen optreden tijdens het injecteren van injectiewater zullen 
naar verwachting geen negatieve invloed op de integriteit van hel Rossum-Weerselo reservoir 
hebben. 

Beheersing van reservoir permeabiliteit 
De procesvoering moet dusdanig worden uitgevoerd dal de huidige permeabiliteit van het 
reservoir in stand blijft danwel wordt verhoogd. De injectiecapaciteit van de waterinjectieputten 
ROW-3 en ROW-4 kan verbeterd worden door het bevorderen van de permeabiliteit van het 
reservoirgesleente in de directe omgeving van waterinjectieputten. 
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Hiertoe worden de volgende methoden toegepast: 
Pulstimulatie. 
Fracturing. 

Putstimulatie 

Putstimulatie is een behandelingstechniek waartJij vloeistof in hel resen/oir wordt gepompt met 
het doel penneabiliteil van het reservoirgesteente te bevorderen. De bereidingswijze van 
putstimulatievloeistof wordt afgestemd op de eigenschappen van hel resen/oirgesleente Voor 
hel Rossum-Weerselo reservoir wordt zure putstimulatie toegepast. 
Putstimulatie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uil onderstaande componenten: 
- Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen) 
- Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. kopen/erhindingen, fosfon/erbindingen, aminen, en 

organische stikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluonwalerslof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De putstimulatievloeistof die gebmikt wordt voor het verbeteren van de permeabiliteil van het 
Rossum-Weerselo resen/oir wordt op de inrichfing in hel reservoir geïnjecteerd en niet 
temggeproduceerd. De putstimulatievloeistof zal nadat hel is uitgereageerd opmengen met hel 
geïnjecteerde injectiewater en hel van nature aanwezige formatiewaler. De opgemengde 
putstimulatievloeistof blijft in het Rossum-Weerselo reservoir achter. 

Fracturing 
Fracturing is een behandelingstechniek waarbij de injectiedmk wordt opgevoerd. Door de 
injectiedmk op le voeren wordt de penrieahiliteit van het resen/oir vergroot. 
De NAM doel dit binnen de randvoonwaarden 1er waarborging van de integriteit van de 
afsluitende bovenlaag van het reservoir. Reservoir modellering laat zien dal de injectiedmk in 
ROW-3 met hoven de 106 bar en in ROW-4 niet boven de 85 bar zal uitkomen bij de geplande 
injectiedebieten. Deze dmkken geven een ondergrondse putdmk van respectievelijk 289 bar 
(voor ROW-3) en 218 bar (voor ROW-4) wat significant lager is dan de minimale horizontale 
sterktes van de afsluitende bovenliggende haliellagen. In deze Haliel lagen wordt de verticale 
overburden spanning in zijn geheel omgezet naar een horizontale spanning. Dit resulteert in een 
honzontale spanning in de Haliel lagen van 382 bar voor ROW-3 en 278 bar voor ROW-4 . 

3.4 Ondersteunende systemen 

3.4.1 Procescontrole 

De inrichting is onbemand en wordt op afstand bewaakt vanuit hel Assen Coördinatie Centmm 
(ACC) en vanuil hel conlrolegebouw op de locatie WKC/OBI. De inrichting wordt minstens eens 
per week bezocht door een operator. De operator controleert de inrichting en de specifieke 
essenfiële onderdelen van de installatie. 
De benodigde inslmmentalie. de proceshesturingsapparatuur. de beveiligingssystemen en het 
controlepaneel zijn ondergebracht in een instmmentatie-omkasting op de waterinjectielocatie. 

3.4.2 Elektriciteit en verlichting 

Elektriciteit is benodigd voor de aandrijving van de opgestelde waterinjecfiepompen en de 
Hydraulic Power Units (HPU's), evenals voor de veriichting en besturing/beveiliging. De 
elektriciteit is afkomstig van hel lokale elektriciteitsnet. 

Tijdens normale bedrijfsvoering worden de locatie en de waterinjectie-installalies 's avonds en 's 
nachts niet veriicht. Wanneer incidenteel om procestechnische redenen 's avonds of 's nachts 
werkzaamheden op de inrichting moeten worden verricht, kan het noodzakelijk zijn deze tijdelijk 
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0* te veriichten. De veriichfing is zodanig opgesteld dat hinderiijke lichtstraling voor de omgeving 
^ zoveel mogelijk wordt voortkomen. 
IS; 

^ Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening is een 2000 kVA en een 250kVA transformator 
aanwezig. Met de 2000kVA transfonnator wordt 10 kV omgezet lot 0,7 kV voor de 
elektriciteitsvoorziening van de walerinjecliepompen. Met de 250kVA transformator wordt 10 kV 
omgezet tot 0,4 kV voor de elektriciteitsvoorziening van de waterinjectie-installaties en van de 
inrichting. 

Daarnaast zijn in geval van elektriciteitsuitval ononderbroken stroomvoorzieningsystemen (UPS-
systemen) geïnstalleerd. Deze UPS-systemen zorgen voor onondertjroken stroom toevoer en 
bestaan uit een set batterijen. Hiermee wordt de wertting van het Distributed Control System 
(DCS) en de beveiligingssystemen in stand gehouden. Hierdoor wordt ongecontroleerde uitval 
van de installatie voorkomen. 

3.4.3 Onderhoud waterinjectielocatie 
Periodiek 
Onderhoud aan de waterinjectieputten ROW-3 en ROW-4 en de waterinjectiepompen zal 
periodiek worden uitgevoerd. Het onderhoud zal een beperkte mate van geluid en licht 
veroorzaken. 

Jaariijks worden de afsluiters van de waterinjecfieputten ROW-3 en ROW-4 doorgesmeerd en hel 
instrumentarium onderhouden, getest en afgesteld. De reservoir dmk in het Rossum-Weerselo 
reservoir wordt elk jaar gemeten door een drukmeter in waterinjectieputten ROW-3 en ROW-4 le 
laten zakken aan "wrireline" lot op de hoogte van het injecfiereservoir. 

Groot onderhoud 
Groot onderhoud aan de waterinjecfieputten ROW-3 en ROW-4 wordt minder vaak voorzien, naar 
venwachling eens per 10 jaar. Hel onderhoud zal meerdere dagen duren. Deze wericzaamheden 
worden met een reparatiemast uitgevoerd. Op hel groot onderhoud met behulp van een 
reparatiemast is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. 

In geval van putonderhoud waarbij wireline (kabel techniek) nodig is kunnen de ondergrondse 
putafsluiters door middel van stikslofdruk (d.m.v. gasflessen) opengehouden worden. Tevens 
kunnen bij noodsituaties de putafsluiters door middel van sfikstofdmk vanaf veilige afstand 
geopend worden om waterinjectieputten ROW-3 en ROW-4 dood le pompen. Bij wericzaamheden 
aan waterinjecfieputten ROW-3 en ROW-4 wordt één gasfles aangesloten en is een tweede 
gasfles als wericvoorraad aanwezig. Tijdens nonnaal bedrijf staan er geen sfikstofgasflessen in 
opslag binnen de inrichfing. 

Naar verwachting zal van heide waterinjectieputten (ROW-3 en ROW-4) de injectiebuis 1 keer in 
de levensduur van de waterinjecfieputten uitgewisseld worden. De nieuwe injecliebuis zal 
gemaakt worden van corrosiehestendig materiaal. 

Een en ander afliankelijk van hel gebruik van de waterinjecfiepompen en de productieduur van 
de walerinjectiepullen zullen na circa vijfjaar de waterinjecfiepompen volledig worden vervangen. 

Correctief onderhoud 
Bij mechanische problemen waarbij de integriteit van de waterinjecfieputten ROW-3 en ROW-4 
niet kan worden gewaarborgd, wordt de injectie gestopt en worden de benodigde acfivileiten 
uitgevoerd om de integriteit te herstellen. 

Putstimulatie 
Naar verwachting zal 1 à 2 keer gedurende de levensduur van de inrichting per put de injectiviteit 
van het reservoir verbeterd worden door middel van een zuur-putstimulatie . 
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3.5 Eindfase van de Injectie 

De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afhankelijk van: 
De injectiecapaciteit van het reservoir. 
De injectiecapaciteit van de injectiepul. 
De maximaal toelaatbare formaliedruk in het injectiereservoir. 

Naar venwachling zal de levensduur van de waterinjectieputten ROW-3 en ROW-4 circa 5 jaar 

Na het beëindigen van de waterinjecfie zullen voor abandonnering alle mijnbouwkundige eisen 
voor hel abandonneren van (gas)putten in acht worden genomen. 

4 GROND- EN HULPSTOFFEN 

In appendix 2 zijn de werkvloerinstmctiekaarten (WIK) en produclkaarten opgenomen van de op 
de inrichfing voorkomende grond-en hulpstoffen: productiewater en hydraulische olie Het m 
mjectiewater heeft dezelfde eigenschappen als hel productiewater zoals opgenomen op de WIK 7 
De WIK en productkaart voor producfiewater is een generieke WIK en productkaart die door NAM • 
?wente velden '"^^^^'^^^^«^ ^at geïnjecteerd wordt in de 

In de WIK- en produclkaarten worden de thans gebmikte handelsnamen weergegeven De 
verschillende stoffen die worden gebmikt kunnen een merknaamverandering ondergaan. 

4.1 Grondstoffen 

De grondstof is het injectiewater dal aangevoerd wordt vanaf de locatie WKC/OBI te 
Schoonebeek^ Hel injectiewater beslaat onder andere uit formatiewaler, gecondenseerd sloom 
verontreinigd hemelwater, waswater, spoel- en spuitwater en niet af te scheiden 
mijnbouwhulpstoffen. 

Injectiewater is op de inrichfing alleen in leidingen aanwezig. De injectieleiding en hel 
injecfiesysteem vormen een gesloten systeem. 

4.2 Hulpstoffen 

Onderstaande hulpstof wordt op de inrichfing in minimale hoeveelheid toegepast. ^ 

Hydraulische olie 
Hydraulische olie is permanent op de locatie aanwezig en bevind zich in de hydraulische 
eeriheden. De hydraulische eenheden worden gebruikt ten behoeve van het aansturen van 
afsluiters in de waterinjecfieputten. 

Ten behoeve van onderhoud worden incidenteel smeermiddelen gebmikt. Deze smeermiddelen 
zijn met permanent op de inrichfing aanwezig. Om deze reden zijn er geen WIK en 
produclkaarten van de smeermiddelen hij de aanvraag toegevoegd. 

5 CAPACITEIT VAN DE INRICHTING 

De maximale opslagcapaciteit van ROW-3 wordt geschat op ca 2,8 mln m^ en die van ROW-4 op 
ca 5 mln m Deze hoeveelheid is gebaseerd op de aanname dat alleen die hoeveelheid water in 
de betreffende pul geïnjecteerd kan worden die equivalent is aan de hoeveelheid gas die door die 
pul zelf IS geproduceerd. 

^ T o n 2 ^ " ^ ^^"'^"'^ gedurende een periode van 5 jaar ca 2,23 mln m^ le injecteren 
wat 80 /o IS van de maximale hoeveelheid. Hel injectiedebiet zal variëren van 1500 m /̂d lot 1000 
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Oe walerinjecfiepul en de waterinjecfie-inslallatie zijn onderiing verhonden door kabels en 
leidingen die op leidingbanen liggen. De leidingbanen zijn laag bij de grond geplaatst. De 
waterinjecfie-inslallatie bestaat uit een regel- en een pompskid. 

Hel terrein is voorzien van afwateringsgoten die in verbinding slaan met een wateropvangbak. 
Deze wateropvangbak staat via een waterslot in verbinding met het oppervlaktewater. 

Voor een overzicht van de indeling wordt venwezen naar de plattegrondlekening in bijlage 3A. 

2.3 Ligging van de inrichting 
De inrichfing is gelegen in het gebied van de winningsvergunning 'Rossum-De Lutle', in de 
gemeente Dinkelland, op de percelen kadastraal bekend als gemeente Weerselo, sectie U, 
nummer 633. In bijlage 4 is de situering van de inrichfing weergegeven. 

De inrichfing is gelegen in een landelijke omgeving in de gemeente Dinkelland, circa 1200 meter 
ten noorden van hel dorp Rossum aan de Schipweg. De dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt ten 
zuid-oosten van de locatie op een afstand van circa 200 meter gemeten vanaf het hek. De 
inrichting is bereikbaar via een openbare weg en is ontsloten door middel van een toegangsweg. 

3 PROCES- EN INSTALLATIEBESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van het aangevoerde injectiewater 

3.1.1 Herkomst van het injectiewater 
Het scheiden van de geproduceerde olie, het water en hel meegeproduceerde gas vindt plaats in 
de OBl, gesitueerd op locatie WKC/OBI. Hel in de OBl afgescheiden water (verder injectiewater 
genoemd) beslaat hoofdzakelijk uit formafiewaler, gecondenseerd sloom (beiden afkomsfig van 
de oliewinlocaties) en een aantal kleinere deelstromen. 

Bij de winning van olie op de oliewinlocaties en het behandelen c.q. scheiden van de 
hoofdstromen op de OBl kunnen stoffen in het injecfiewater terecht komen die niet van nature 
aanwezig zijn in formatiewater. Deze kleine deelstromen beslaan uit: 

Teruggeproduceerde operationele vloeistoffen 
Voor het operationeel houden van de oliewinning wordt voor onderhoud hij de verschillende 
olieproductieputten gebmik gemaakt van doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water) en/of 
pulstimulafievloeistof. Pulsfimulafie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande 
componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anfi-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische sfikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammonia). 
Zuur (zoutzuur en fluonwalerstoO. 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De doodpomp- en pulsfimulalievloeistof worden in de oliewinputten gebracht, na gebruik 
teruggeproduceerd en samen met het opgepompte vloeistofmengsel (olie, water en gas) naar de 
OBl afgevoerd, waar de in water oplosbare componenten in het injectiewater terecht komen. 

Waswater 
Waswater is een combinatie van ketelspuiwater en ultrapuur water en wordt in de OBl 
toegevoegd om het zoutgehalte van de olie te veriagen. 
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1^ Spoel- en spuitwater komen vrij bij het reinigen en afpersen/testen van installafieonderdelen en 
^ leidingen en hij het schoonspuiten van de locatie WKC/OBI. Het spoel- en spuitwater van de 

WKC/OBI wordt opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan zijn. Het 
verontreinigd water uit dit systeem wordt na behandeling, in verband met bacteriën en zuurstof 
door de OBl geleid. 

Hemelwater 
Een geringe hoeveelheid hemelwater zal op de locafie WKC/OBI verontreinigd raken door 
contact met de pompen en installaties. Deze geringe hoeveelheid verontreinigd hemelwater wordt 
op de locafie WKC/OBI opgevangen in een afvoersysteem dal continu verontreinigd kan zijn De 
hoeveelheid verontreinigd hemelwater dat in hel afvoersysteem terecht komt is in verhouding met 
de ovenge waterstromen zo klein dat deze venwaarioosbaar is. 

Mijnbouwhulpstoffen 
Op de oliewinlocaties worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd om emulsievorming in de 
transportleidingen naar de OBl le beperken. Op de locafie WKC/OBI worden mijnbouwhulpstoffen 
toegevoegd om de integriteit van de installaties en een goed scheidingsproces te waarborgen 
Deze mijnbouwhulpstoffen worden hoofdzakelijk in de OBl toegevoegd en kunnen na 
behandeling van de olie in het afgescheiden injectiewater terecht komen. Onderstaand volgt een 
beschrijving van de mijnbouwhulpstoffen die in hel injecfiewater terecht kunnen komen: 

Emulsiebreker en anti-schuimmiddel 
Ter bevordering van het scheidingsproces van het aangevoerde olie/walermengsel wordt 
indien noodzakelijk emulsiebreker en/of anfi-schuimmiddel aan het mengsel toegevoegd 
Hoewel het merendeel van deze stoffen in het productiewater terecht komt, is gezien de 
hoeveelheid formatiewater en gecondenseerd stoom de concentrafie in het injectiewater 
beperkt. 
Anti-corrosievloeistof 
Injectie van anti-corrosievloeistof voorkomt corrosie van leidingen en installafieonderdelen 
Deze con-osie wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van COj en zwavelwaterstof. De 
benodigde hoeveelheid anti-corrosievloeistof in productiewater is gering, waardoor de 
concentrafie in het injectiewater laag is. 
Anti-aanslagvloeistof 
Injecfie van anli-aanslagvloeistof voorkomt aanslagvorming in leidingen, 
installatieonderdelen en het resen/oir in de vorm van sulfaten en carbonaten (zie 
paragraaf O, Aanslagvorming). Door beperkt gebmik van anli-aanslagvloeistof zal deze voor 
een klein deel aanwezig zijn in het injecfiewater. 
Zuurstofbinder/Biocide 
Een zuurstoftjinder/hiocide venwijdert vrije zuurstof uit het water en voorkomt de groei van 
bacteriën in de OBl. Deze bacteriën worden voomamelijk aangetroffen in het verontreinigde 
hemelwater en spoel- en spuitwater afkomstig van de locatie WKC/OBI. Door de zeer kleine 
hoeveelheid hemelwater, de kleine hoeveelheid spoel- en spuitwater en de beperi^te 
toepassing van zuurstofbinder/hiocide komt maar een zeer kleine hoeveelheid in hel 
injectiewater terecht. 
Zwavelwaterstofbinder 
Zwavelwalerstoft)inders worden mogelijk/indien nodig toegevoegd om zwavelwaterstof dat 
zich in de meegeproduceerde gasstroom bevindt te hinden. Door beperkte toepassing van 
zwavelwaterstofbinder komt maar een kleine hoeveelheid in hel injectiewater terecht 
Zuurstofbinder 
Zuurstoft)inder venwijdert vrije zuurstof uit water 1er voort<oming van corrosievorming 
Zuurslofbinder wordt op de locatie WKC/OBI toegevoegd aan het ultrapuur water aan het 
ketelvoedingswater in de WKC en aan het injectiewater op de OBl. De zuurstoftjinder komt 
in lage concentraties voor in het injectiewater. 
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pH-regelvloeistof 
pH-regelvloeislof wordt geïnjecteerd in het ketelvoedingswater om de zuurgraad le 
corrigeren. Hierdoor wordt corrosievorming in de injecfieleiding hij condensafie van stoom 
voorkomen. Slechts een kleine hoeveelheid pH-regelvloeislof komt via het waswater in het 
injecfiewater terecht. 
Waterreiniger 
Waterreintger wordt toegepast om, nadat de olie van het water is gescheiden, de zeer kleine 
oliedmppels (< 10 pm) die zich mogelijk in het water bevinden le laten coaguleren. Hierdoor 
zullen de kleine oliedruppels samenvoegen tot grotere dmppels. Dit proces zal zolang 
doorgaan tot de dmppels zo groot zijn dal deze op hel water gaan drijven. Hierna zal de 
olielaag die zich op het water bevindt worden verwijderd. Slechts een kleine hoeveelheid 
walerreiniger komt in het injectiewater terecht. 

3.1.2 Herkomst en hoeveelheid totale waterinjectiestroom 
De te verwachten maximale jaariijkse hoeveelheden injecfiewater en hun heri<omst, die in de 
Twentse reservoirs geïnjecteerd worden, zijn weergegeven in Tabel 2. 

Tabel 2 Herkomst en hoeveelheden waterstromen 

Waterstroom Oliewin WKC OBl Verwachte maximale 
locaties hoeveelheid 

(m'/jaar) 

Productiewater bestaande uit: 
formatiewater JA NEE NEE 1800000 
gecondenseerd stoom JA NEE NEE 2700000 
mijnbouwhulpstof JA JA JA 270 
waswater NEE NEE JA 59000 

Productiewaterachtige vloeistoffen 
bestaande uit: 

hemelwater (verontreinigd) NEE NEE JA Nihil 
spoel- en spuitwater NEE JA JA 1100 

Teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen bestaande uit: 

doodpompvloeistoffen JA NEE NEE 14500 
putsfimulatievloeistoffen JA NEE NEE 1300 

Totaal iniecliewater 4576170 

Een deel van de hierboven vermelde maximale jaariijkse injecfiewaterstroom wordt in 
waterinjectieput ROW-5 geïnjecteerd. 

In bijlage 8 zijn de verschillende waterstromen op schemafische wijze weergegeven. 

3.1.3 Samenstelling van het injectiewater 
De samenstelling van hel injecfiewater kan op enig moment wijzigen afhankelijk van het 
oliewinproces en de daarmee samenhangende verhouding tussen formafiewaler en 
gecondenseerd sloom, de hoeveelheid toegevoegde teruggeproduceerde operationele 
vloeistoffen, mijnbouwhulpstoffen en andere stromen. Deze variafie in samenstelling en 
samenhangende verhouding zal geen nadelig effect hebben op de reservoireigenschappen. De 
venwachle maximale concentraties zijn getoetst aan de Eural-grenswaarde. Hieruit is gebleken 
dal. wanneer hel injectiewater de maximaal verwachte concentrafies bezit, deze concentrafies 
onder de Eural-grenswaarden zal blijven. 

Tijdens hel oliewinproces in Schoonebeek wordt de cumulafieve hoeveelheid geïnjecteerde 
sloom over een periode van jaren steeds groter. Doordat een deel van de stoom condenseert 
neemt de proportie van zoet water toe ten opzichte van het oorspronkelijk aanwezige zoute 
formatiewaler. Hierdoor wordt ook het productiewaler steeds verder verdund met zoel water. Hel 
gevolg is dat de concentrafie aan van nature aanwezige stoffen/componenten in het 
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productiewater langzaam afneemt. De injectiewalerstroom bestaat voor het grootste deel uit 
productiewaler. In de onderstaande tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de samenstellinq 
van hel injectiewater dat op de inrichting in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd Het betreft 
de typische samenstelling van het injectiewater in de eerste 4 tot 6 jaar. Het gaat hier om 
injectiewater met een relatief hoog zout gehalte. Na deze periode is de verwachting dat de 
concentraties lager zullen worden door het verdunningseffect tengevolge van de toenemende 
hoeveelheid geïnjecteerde stoom. 

Tabel 3 Kwantitatieve samenstelling injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde waarde Verwachte maximale 
waarde 

pH (eenheden) - 5,5-6,5 4 - 9 
Temperatuur °C 35-40 50 
Total Dissolved Solids q/l 85-90 200 
Total Suspended Solids mq/l 50 100 
Natrium (Na*) mq/l 23394 40000 
Calcium (Ca^*) mq/l 4675 8000 
IVlaqnesium (Mq'*) mq/l 875 2500 
Barium (Ba2+) mq/l 91 250 
IJzer (totaal Fe^ en Fe^*) mq/l 12 50 
Kalium (K*) mg/1 248 1000 
Strontium (Sr^') mg/1 628 2500 
Chloride (Cl") mg/1 48832 90000 
Sulfaat (S04^') mq/l 6.4 50 
Bicarbonaat (HCO'") mg/1 190 1000 
Koolstofdioxide (CO2) mq/l 100 500 
Zwavelwaterstof (HjS) mq/l 5 15 
Zuurstof (02) uq/l < 10 50 
Olle en vetten mq/l 50 100 
Arseen (As) UO/1 2.3 25 
Cadmium (Cd) UQ/I < 100 250 
Chroom (Cr) UQ/I < 100 250 
Koper (Cu) ug/l <500 1000 
Kwik (Hq) ug/l 1,0 5 
Lood (Pb) ug/l < 1000 2000 
Nikkel (Ni) ug/l 140 500 
Zink (Zn) pg/l 1800 7500 
Benzeen (CeHs) ug/l 1000 5000 
Tolueen (CsHsCHs) pg/l 560 1000 
Ethylbenzeen (CaHio) ug/l 100 500 
Xytenen (CaH4C2H6) pg/i 290 1000 
Monoethylene Glycol mg/l <500 750 
Diethylene Glycol mq/l <500 750 
Triethylene Glycol mq/l <500 750 
Emulsiebreker mq/l 4 21 
Anti-schuimmiddel mq/l 0,02 0,13 
Anti-corrosievloeistof mq/l 15 200 
Anti-aanslaqvloeistof mq/l 0,05 0,24 
Anti-bariumsulfaataanslaqvloeislof mq/l 30 200 Biocide mg/l 0.6 2 4 
Zwavelwaterstofbinder mg/l 10 

£JZ 
120 Zuurstofbinder mg/l 9 50 

pH- regelaar mg/l 0,06 0,28 
Waterreiniger mg/l 6,5 100 
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3.1.4 Optimalisatie van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
In hel NAM Chemicaliën Management Systeem heeft NAM haar beleid en haar procedures 
vastgelegd om hel gebmik van mijnbouwhulpstoffen te optimaliseren. Hiermee voldoet de NAM 
aan de inspanningsverplichfing die in de Integrale Milieutaakstelling door de branche zijn 
vastgelegd. 

Bij de selecfie van de chemicaliën wordt naar de gebruiksketen van het product gekeken. Dit 
proces is een essentieel onderdeel van hel NAM Chemicaliën Management Systeem. In 
overeenstemming met hel milieuconvenanl heeft NAM een plan opgesteld voor het actief 
ven/angen van schadelijke sloffen door minder schadelijke stoffen. 

Momenteel voert NAM de volgende acfivileiten uil om het gebmik van mijnbouwhulpstoffen te 
opümaliseren: 

Het gebruik van een procedure voor de selectie van loe te passen mijnbouwhulpstoffen 
waarhij funcfionaliteil, toxiciteit, milieu en kosten doorslaggevend zijn. 
Registratie van het verbmik van mijnbouwhulpstoffen. 
Het doorvoeren van ontwerpaanpassingen. ( ^ 

Binnen de OBl is in het ontwerp, voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen, voorzien in een 
minimaal aantal vaste injecfiepunlen. De injectiepunten zijn zodanig ontworpen dat de 
mijnbouwhulpstoffen opfimaal in contact komen met de stroom waarin ze worden geïnjecteerd 
waardoor ze efficiënt functioneren. 
Met geautomatiseerde systemen wordt een optimale dosering van het debiet van de le injecteren 
mijnbouwhulpstof geregeld. Dit vindt plaats aan de hand van het debiet van de vloeistofstroom 
waarin de hulpstof geïnjecteerd wordt. 

In het verieden is de studie 'Nader onderzoek waterinjecfie bij gas- en oliewinning. Onderzoek 
naar de mogelijkheden voor vermindering van het gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze stoffen uit fomiatiewater' (documentnummer 13382-69986, 16 augustus 1999) in 
opdracht van het minEZ uitgevoerd, ln deze studie wordt geconcludeerd dat NAM de BBT 
toepast ten aanzien van de keuze van chemicaliën en de toepassing van maatregelen. 

3.2 Beschrijving van de bovengrondse inrichting 
Op de inrichting wordt het injectiewater, door middel van een injecfiepomp, in waterinjectieput 
ROW-5 gepompt. Deze walerinjecfiepul heeft als gasproducerende put dienst gedaan. 

Op de inrichfing bevinden zich een injecfiewaleraanvoerieiding, een walerinjecfiepul (ROW-5), 
een waterinjectie-installatie (708), een persleiding en een aansluiting voor een mobiele 
ragerinstallafie. In hel hek van de inrichfing is een transformator geplaatst. De transformator is 
hierdoor zowel van binnen als van buiten de inrichting bereikbaar. 

De waterinjecfie-inslallatie bestaat uil een regelskid en een pompskid. Op hel regelskid bevindt 
zich het regelsysteem, de inslmmenlafie-omkasting, de hydraulische eenheid en de variabele 
toerenregeling (hierna le noemen VSDS). Op het pompskid bevinden zich de waterinjecliepomp 
(P-7085) en de pompmotor. De pompmotor is afzonderiijk omkast. 

Vanaf het punt waar de aanvoerieiding op de inrichfing bovengronds komt stroomt hel 
injecfiewater via een bovengrondse injectiewateraanvoerieiding naar de waterinjecfiepomp. De 
waterinjecfiepomp is een elektrisch aangedreven meertraps centrifugaalpomp. Met de 
waterinjecfiepomp wordt het injectiewater, via de waterinjectieput, in de diepe ondergrond 
geïnjecteerd. De hoeveelheid geïnjecteerd water wordt op de inrichting gemeten en 
geregistreerd. 
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Het injectiedebiet wordt met de pompmotor in combinatie met een regelklep geregeld. De 
pompmotor is voorzien van een VSDS. 

Op de inrichfing is een aansluiting voor een mobiele ragerinstallafie aanwezig. De mobiele 
ragerinstallatie wordt gebruikt voor inspecfie en reiniging van de ondergrondse aanvoerieiding. 
Dit gebeurt incidenteel. In het leidingweri<, stroomopwaarts van de waterinjectiepomp, zijn 
voorzieningen aangebracht (en is ruimte geresen/eerd) om een tijdelijk vuilfiller te kunnen 
plaatsen om vaste bestanddelen, die loskomen van de pijpwand gedurende het ragen uit hel 
water te halen. 

In appendix 1 is het proces schemafisch weergegeven en in bijlage 3A is de plallegrondtekening 
van de inrichfing weergegeven. Bijlage 3B geeft het schema van de hoofdprocesleidingen weer. 

Bovengrondse beveiligingen 
De injectiedmk wordt gelimiteerd door de maximale injecfiepompdmk (de injectiepomp heeft een 
hogedmkbeveiliging (HPSD) en een dmkbeveiligingsklep). Gedurende injectie zal de pompdmk 
nadmkkelijk tn de gaten gehouden worden. De dmkbeveiligingen hebben als funcfie om de put en 
de X-mas tree le beschermen. 

Wanneer de waterinjecfie-inslallatie uitvalt, zal de wateraanvoer vanaf de OBl gestopt worden 
waardoor er geen ongewenste situatie zal ontstaan. Hel in de leiding aanwezige injecfiewater zal 
door het stoppen van de injectiepomp niet verder stromen. 

3.3 Beschrijving van de ondergrondse inrichting 

Het Rossum-Weerselo resen/oir maakt onderdeel uit van de Twentse gasvelden en is een 
leeggeproduceerd gasveld. Dit betekent dat het gasveld nog wel gas bevat, maar dat het 
economisch niel rendabel is om deze restanten gas te winnen. 

Op de inrichting is één waterinjectieput aanwezig, te weten ROW-5. 

3.3.1 Waterinjectieput 
ßesc/ir/yV/ng 
Met behulp van de waterinjectiepomp P-7015 wordt het injectiewater naar waterinjectieput ROW-
5 gevoerd. Waterinjectieput ROW-5 is een voormalige gasproducfiepul die geschikt is gemaakt 
voor de injectie van injectiewater. Omdat waterinjectieput ROW-5 een voormalige 
gasproductiepul is houdt dit in dat de waterinjectieput is ontworpen en ingericht volgens de 
geldende mijnbouwwetgeving. 

Walerinjecfiepul ROW-5 is opgebouwd uit een serie van metalen verbuizingen die aan de 
boorgatwand zijn bevestigd met cement. Deze vertiuizing dient om instorten van het geboorde 
gat te voorkomen. De bovenste verbuizing ("stove pipe") is extra zwaar uitgevoerd en dient 
behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafsluiters. 

ROW-5 is geboord lot in de Limburg zandsteen formafie. Deze Limburg formatie is afgesloten 
middels een cement plug. De diepste metalen verbuizing in de walerinjecfiepul ROW-5 loopt door 
tot in het bovenliggende Zechstein-kalksteen (Zechstein Groep) gasresen/oir De diepte van de 
diepste verbuizing is circa 1375 meter onder NAP. Deze diepste verbuizing is geperforeerd op 2 
plaatsen ter hoogte van de gasvoerende lagen in hel Zechstein-kalksteen resen/oir (1200-1227 
en 1267-1309 meter). Door deze perforaties treedt het injectiewater uil de injectieverhuizinq de 
reservoirs binnen. 

In navolgend figuur 1 is een schemafische weergave van een waterinjectieput gegeven. 
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Figuur 1 Schematische indicatieve weergave waterinjectieput 

X-mas tree 

Injectiewater 

^1 OTIS klep (SSV) 
^ * Handbediende afsluiter 

Terugslagklep 

/Annuluskieppen 

Stove pipe 

Veiligheidsklep 

(surface controlled, 

sub surface safely 

valve, SC-SSSV) 

Verbuizing 

Verbuizing 

Injectiebuis (tubing) 

Productie packer 

Perforatie 
Cementplug 

De walerinjecfiepul ROW-5 is verhuisd zoals in label 4 weergegeven (zie ook bijgevoegd 
putdiagram in bijlage 5). 

Tabel 4 Overzicht van verbuizingen ROW-5 

Verbuizing Loopt door tot circa diepte (m) 
24" 29 
16" 244 

10 3/4" 798 
7" 1375 

Binnen de kleinste gecementeerde verbuizing is een 5" injecfiebuis geïnstalleerd die verankerd is 
in een packer. Het injecfiewater wordt via deze 5" injectiebuis met behulp van de geperforeerde 
7" casing in de formatie geïnjecteerd. 

De waterinjectieput is voorzien van een putkelder. Het doel van de pulkelder is de bereikbaarheid 
en bedienhaarheid van de meest gebruikte hoofd- en werkafsluiters van de X-mas tree op een 
werkbare hoogte le houden. 
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De bediening van de zich in de putkelder bevindende annuluskieppen en aansluitings- en 
aftapmogelijkheden komt niet dagelijks voor. Van tijd tol tijd wordt het verzamelde regenwater uit 
de putkelder gezogen. De diepte van een putkelder is, afhankelijk van hel aantal van elkaar af te 
sluiten verhuizingen en het type pul, circa 2,5 meter onder het maaiveld. Putkelders zijn aan de 
bovenzijde afgesloten met een rooster. 

Cementering 
De metalen verhuizingen (met uitzondering van de injecfiebuis en de stove pipe) zijn tijdens hel 
boorproces op hun plek vast gecementeerd en voorkomen daardoor dat er migratie tussen 
aardlagen plaatsvindt. Tijdens het boorproces wordt een druk test gedaan om te testen dat er 
geen veriies van de afsluitende werking kan optreden. 

Con-osiebescherming 
Om de waterinjectieput en -installatie te beschermen legen corrosie wordt in de OBl anti-corrosie 
vloeistof toegevoegd aan de injecfiewaterstroom. Eventuele zuurstofintrede zal worden 
tegengegaan door middel van een temgslagklep die in het puthoofd van walerinjecfiepul ROW-5 
geïnstalleerd zal worden. Zuurstofintrede binnen hel injecfiesysleem wordt waargenomen door 
een corrosie sensor met hoog-alarm in de persleiding van de waterinjectiepomp. 

Gedurende de injectieperiode zal de 5" injectiebuis regelmatig gecontroleerd worden. Indien 
nodig zal de injectiehuis ven/angen worden. 

Waterinjectieputbeveiligingen 
De X-mas tree is het gedeelte van de bovengrondse putafwerking dat zich tussen de 
verbuizingen en de persleiding bevindt. Het doel van de X-mas tree is de injecfiewaterieiding te 
kunnen afsluiten met een met de hand te bedienen afsluiter of met de automatische 
bovengrondse veiligheidsafsluiler (SSV). 

De waterinjectieput is uitgemst met bovengrondse en ondergrondse veiligheidsafsluiters (SSV en 
SC-SSSV) die op elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten Door 
een kabel respectievelijk een hulpleiding worden telemetriesignalen en hydraulische vloeistof 
voor hel bedienen van de afsluiters naar de putmond gevoerd. Om de afsluiters te kunnen 
bedienen is een hydraulische eenheid opgesteld bestaande uit een hydraulische oliepomp en een 
oliereservoir. 

Tevens is de waterinjectieput voorzien van een doodpompaansluiting. Dit is een bovengrondse 
aansluiting om in noodgevallen doodpompvloeistof (gedemineraliseerd water met 3% KCl) in de 
watennjectieput le kunnen brengen. Doodpompvloeistof is niel permanent op de inrichting 
aanwezig, maar kan binnen enkele uren worden aangevoerd. Doodpompvloeistof wordt na 
gebruik het reservoir ingepompt en niet teruggeproduceerd. 

De walerinjecfiepul is ontworpen en ingericht volgens de geldende mijnbouwwetgeving waardoor 
de kans op falen van de verbuizing (tussen hel maaiveld en hel reservoir) minimaal is. 

In appendix 1 is het proces schemafisch weergegeven. 

3.3.2 Reservoir Rossum-Weerselo 
Formatielagen Rossum-Weerselo 
Injectie van het injecfiewater vindt plaats in de Zechstein Groep (Zechstein-kalksteen) die op een 
diepte van 1100 lot 1300 meter ligt. Het Rossum-Weerselo resen/oir beslaat enkel uit Zechstein-
kalksteen en wordt afgedekt door een ondoordringbare haliefiaag. Daarboven volgen Trias 
Groep, de Rijnland Groep, De Krijtkalk Groep en de Noordzee Supergroep. 

De geologie van de ondergrond van de inrichting wordt in tabel 5 weergegeven. 
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Tabel 5 Geologie ondergrond 

Geologische eenheid Gemiddelde diepte 
(m NAP) 

Beschrijving 

Noordzee Supergroep 0 - 1 0 0 Opeenvolging van fluviatiel grind, zand en klei 
afzettingen, met in het onderste gedeelte een vulkanisch 
tuf houdende kleilaag. 

Krijtkalk Groep 100 - 300 Mariene kalk afzetting met in het bovenste gedeelte 
vuursteenlagen. In de onderste 100 meter overgang 
naar kalkige mergel. 

Rijnland Groep 300 - 350 Marien afgezette grijze mergel en kleisteen, helemaal 
onderin licht zandig. 

Trias Groep 350-1050 Continentale, rode, siltige, schalies met op 100 meter 
onder de top een 50 meter dikke zandsteenlaag. Verder 
ooiietlaagjes en soms anhydriet. 

Zechstein Groep 1050-1800 Een afwisseling van anhydriet en kalksteenlagen, met 
de gasvoerende kalksteen op 6 0 - 100 meter van de 
top. 

Limburg Groep 1800-2100 Afwisseling van fluviatiel zandsteen en kleisteen 
(bovenin rood, onderin grijs). Onderin ook 
steenkoollaagjes. 

Het Rossum-Weerselo gasreservoir is inifieel aangetroffen met een reservoirdruk van 150 barg 
(referentie diepte 1240 meter onder NAP) en met een temperatuur van 54 "C. In de huurt van 
walerinjecfiepul ROW-5 wordt de reservoirdruk momenteel geschat op circa 7 barg. Als gevolg 
van de aanwezigheid van afsluitende breuken rondom het gehele reservoir en de begrenzing aan 
de bovenzijde door een ondoordringbare haliefiaag heeft het reservoir goede afsluitende 
kwaliteiten. Afsluitende breuken kunnen veroorzaakt worden door tectonische acfiviteil waardoor 
aardlagen kunnen verschuiven en zelfs breken. Deze breuken kunnen zich opvullen met een 
substanfie (bv klei) die de breuk ondoordringbaar maken. Hierdoor wordt een gedeelte van een 
aardlaag afgesloten van de rest van dezelfde aardlaag. 

In bijlage 6 is de diepte contourkaart van het reservoir Rossum-Weerselo opgenomen. 

Permeabiliteit en porositeit 
De Zechstein-kalksteen is geperforeerd en wordt in gebruik genomen als zone voor het te 
injecteren water. De gemiddelde porositeit van dit reservoir varieert van 2 -10% met een 
permeabiliteit van 2 tot 245 mDarcy. De verticale dikte van hel reservoir, gemeten in de put 
ROW-5, bedraagt circa 85 meter. 
In-situ spanningen 
Injecfie in de Zechstein kalksteenlaag zal geschieden onder "fracturing condities". Hierbij wordt 
een injecfiedruk gebruikt die groter is dan de minimale horizontale spanning in het injectie 
reservoir. Hierdoor worden er lokaal breuken in het reservoir gecreëerd. Door deze breuken 
wordt hel water in het reservoir gepompt. Het injecfiedebiet waarmee hel water in het Zechstein 
kalksleenreservoir geïnjecteerd wordt, varieert van inifieel 2500 m /̂d tot uiteindelijk 150 m^/d. 
Reservoir modellering laat zien dal de injectiedruk, benodigd voor het behalen van deze 
injecfiesnelheden, niet boven de 51 bar zal uitkomen. Deze maximale injectiedruk opgeleid hij de 
hydrostafische kolom in de put (top reservoir zit in ROW-5 op een diepte van 1163 meter onder 
NAP) geeft een druk van 177 bar in de put ter hoogte van hel reservoir. Deze druk is lager dan de 
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minimale horizontale spanning van de afsluitende halietlaag. Op basis van formatie sterkte 
berekeningen wordt venwacht dat de minimale horizontale spanning van deze halietlaao in 
ROW-5 262 bar zal zijn. ^ 

Gedurende injectie kan de injectiedruk onvenwachts oplopen doordat de injectiviteit vermindert 
(bijvoorbeeld doordat de breuk opplugt of doordat de bodem van de put omhoog komt) In dat 
geval zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd worden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van 
een zuurstimulatie of het uitschonen van de put) zoals beschreven In het Walerinjectie 
Management Plan (zie bijlage 2). 

Wanneer de pompdmk oploopt tot 124 bar dan zal de pomp afgezet worden. Deze dmklimitatie 
van 124 bar ts 10% lager dan de dmk die correspondeert met de minimale horizontale spanning 
van de afsluitende halietlaag. Op deze manier wordt de integriteit van de afsluitende halietlaag 
gedurende het injectie-leven gegarandeerd. De marge van 10% wordt als voldoende veilig 
beschouwd aangezien de pomp hij het hereiken van de gestelde dmklimiet (124 bar) automatisch 
afgezet zal worden middels een hogedmkheveiliging die op de pomp gemonteerd is. 

Hoofdeigenschappen van het resen/oir 
Door de aanwezigheid van de afsluitende haliefiaagen van afsluitende breuken is hel reservoir le 
beschouwen als een gesloten reservoir. Het feil dat in het gasreservoir gas heeft geaccumuleerd 
betekent per definifie dat er boven dit resen/oir een voor geologische lijden (miljoenen jaren) 
afsluitende laag aanwezig is. Door de dmk in het resen/oir nabij de injectieput niet boven de 
minimale horizontale spanning van de afsluitende haliefiaag le laten komen, wordt de integriteit 
van deze afsluitende laag niet aangetast. 

In bijlage 7 is een dwarsdoorsnede opgenomen van het reservoir Rossum-Weerselo In deze 
bijlage is walerinjecfiepul ROW-5 niet weergegeven. 

Samenstelling formatiewater Rossum-Weerselo 
Hel formafiewaler dal in het reservoir Rossum-Weerselo aanwezig is, bezit de volgende 
samenstelling. 

Tabel 6 Samenstelling initiële fomiatiewater Rossum- Weerselo in vergelijking tot 
venvachtingswaarden injectiewater 

Parameter Eenheid Gemiddelde concentratie 
formatiewater 

Rossum-Weerselo 

Verwachte concentratie 
injectiewater 

Zuurgraad pH 4,3 5,5 - 6,5 
Natrium (Na) mg/l 92000 23394 
Calcium (Ca^*) mg/l 14000 4675 
Magnesium (Mq'*) mg/l 1900 875 
Barium (Ba'*) mg/l 7 91 
IJzer (totaal Fe'* en Fe^*) mg/l 160 12 
Kalium (K') mg/l 990 248 
Strontium (Sr'*) mg/l 490 628 
Chloride (Cf) mg/l 178000 48832 
Sulfaat (SOi'") mg/l 20 6,4 
Bicarbonaat (HCOi") mg/l 1 190 
Koolstofdioxide (CO?) mg/l 80 100 
Zwavelwaterstof (H2S) mg/l < 10 <5 
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3.3.3 Reservoir volume en druk 
Bij het berekenen van de waleropslagcapaciteit is aangenomen dal elke walerinjecfiepul beperkt 
wordt door het gasvolume dat door die put geproduceerd is. ROW-5 heeft in totaal circa 2,472 
miljoen Nm' gas geproduceerd. GecorrigeenJ voor de inifiële reservoirdmk van 150 barg betekent 
dit een water opslag capaciteit van circa 16,9 miljoen m' water. 

Injectie wordt gepland voor een periode van 30 jaar. Injectie in het Zechstein gasreservoir zorgt 
ervoor dat de druk in dit reservoir oploopt. In onderstaande grafiek (figuur 2) is hel verioop van de 
reservoir druk, de cumulatieve hoeveelheid injecfiewater en hel injecfiedebiet weergegeven voor 
walerinjecfiepul ROW-5. Deze figuur geeft ook aan dal er na 6 jaar een evaluatie zal 
plaatsvinden. De resultaten zullen worden gedeeld met het bevoegd gezag. Tijdens deze 
evaluafie zal bekeken worden of verdere injecfie in ROW-5 acceptabel is. Hierbij wordt met name 
gekeken naar de integriteit van de afsluitende bovenlaag. 

Gedurende de inifiële periode van 6 jaar wordt circa 4,38mln m' geïnjecteerd wat overeenkomt 
met 26% van de totale opslagcapaciteit. Deze injecfiehoeveelheid zal de druk in het Zechstein 
gasreservoir doen oplopen van circa 7 har tot circa 10,1 bar. 

Wanneer uil de resultaten van de evaluatie na 6 jaar injecfie geconcludeerd wordt dal verdere 
injecfie acceptabel is, dan zal worden doorgegaan met injecfie. Het huidige plan is dat dan een 
injectiedebiet wordt geïnjecteerd dat afneemt van 1500 m3/d tot 150 m3/d, zoals weergegeven in 
figuur 2. Dit debiet betekent dat er dan in totaal over een periode van 30 jaar circa 6,59mln m' 
water in ROW-5 geïnjecteerd wordt wal correspondeert met 39% van de totale opslagcapaciteit. 
Deze injectiehoeveelheid zal de druk in hel Zechstein gasreservoir doen oplopen tot circa 13,1 
bar. 

Figuur 2 Verioop van resen/oirdruk, cumulatieve hoeveelheid injectiewater en 
injectiedebiet in put ROW-5 
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3.3.4 Procesbeheersing 
Reservoirintegriteit 
De kans dat het injectiewater in de biosfeer terecht komt is gezien de navolgend beschreven 
procesbeheersing en het insluitend vermogen van de vele bovenliggende en omringende 
aardlagen verwaarioosbaar. 
Gebaseerd op formatiesterkte testen en resen/oir modellering zijn injecfiedebieten en 
injecfiedrukken als funcfie van de tijd dusdanig gekozen dat het geïnjecteerde injectiewater niel 
zal doorbreken naar bovenliggende formafies. Hierbij is ervoor gezorgd dal de ondergrondse 
putdmk, ter hoogte van het resen/oir, niet hoger zal zijn dan de minimale horizontale spanning 
van de afsluitende bovenliggende halietlaag. Om dit te garanderen zal de maximale pompdruk 
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^ gelimiteerd worden tot 124 bar wat correspondeert met een ondergrondse putdmk van 250 har 
^ Op basis van formatie sterkte berekeningen wordt verwacht dat de minimale horizontale spannino 

van deze halietlaag in ROW-5 262 bar zal zijn. 

Mocht, ondanks de genomen maatregelen de reservoirintegriteit toch falen dan stroomt het 
injectiewater uit het resen/oir (ook wel breach In confinement genoemd), maar blijft in de diepe 
ondergrond opgesloten. Hel uitstromen van injectiewater gaat dan gepaard met dmkveriies 
Indien dit of ander falen geconstateerd wordt, zal hel injecteren sfil worden gelegd en zal 
onderzocht worden of er integriteitsproblemen zijn. 

Invloeden op reservoir permeabiliteit 
Waterinjectie in een resen/oir kan leiden tot verschillende (geo)chemische processen die 
ongewenste gevolgen voor de permeabiliteit en daarmee de injecfiviteit van het reservoir kutanen 
hebben. De mogelijke effecten van waterinjectie kunnen leiden tot de volgende drie 
(geo)chemische processen; 

HzS-vorming door sulfaatreducerende bacteriën. 
Kleizwelling. 
Aanslag vorming. 

Sulfaatreducerende bacteriën ISRR] 
Het eerste mogelijk (geo)chemisch proces is sulfaatreduclie door de aanwezigheid van 
sulfaatreducerende bacteriën (SRB). Als SRB in het injectiewater aanwezig zijn en 
sulfaathoudend water geïnjecteerd wordt, kunnen SRB zich in de leidingen en hel resen/oir 
ontwikkelen. 

De aanwezigheid van SRB heeft H^S-producfie tot gevolg wal - indien aanwezig in voldoende 
hoge concentraties - kan leiden tot corrosie van de aanvoerieiding, de injecliebuis en neerslag 
van onoplosbare metaalsulfiden. Deze melaalsulfiden en de biomassa van de SRB kunnen 
ponen m het gesteente afsluiten en daardoor de permeabiliteit van de formatie verminderen 
Daarnaast kan op een staaloppervlak, onder een SRB-kolonie, pitcorrosie optreden. 

SRB kunnen zich bevinden in het aangevoerde hemelwater. Dit hemelwater is afkomsfig van de 
k)catte WKC/OBI en zal worden.opgevangen in een afvoersysteem dat continu verontreinigd kan 

Voordat dit water toegevoegd wordt aan de OBl zal hel behandeld worden met 
zuurstoftjmder/biocide. Periodiek wordt het water gecontroleerd op de aanwezigheid van zuurstof 
en bactenën. Door prevenfief behandelen en periodiek controleren is de kans minimaal dat er 
SRB in het injectiewater terecht komen en daarmee ook in het reservoir. 

Kleizwellina 
Het tweede mogelijk optredende (geo)chemische proces in het resen/oir als gevolg van de 
injectie van injectiewater is kleizwelling. Sommige in het zandsteen of kalksteen aanwezige 
kleideeltjes, voomamelijk smecfiel en illiet, hebben de eigenschap om met water te reageren en 
daartjij te zwellen. Uit onderzoek is gebleken dat illiet en smecfiel in zeer lage concentrafies 
voorkomen in de betreffende gesteenten. Verder hebben hoge temperaturen In hel verieden er 
\oe geleid dat de deeltjes verdroogd zijn. Hierdoor is het zwellend vermogen zeer bepert<t 
Daarnaast heeft hel te injecteren water een monovalent/divalent kation verhouding die 
zwellingreaclies van hiervoor gevoelige kleisoorten uitsluit. 

Aanslaavorminq 

Het derde mogelijk (geo)chemisch proces is aanslagvorming. Aanslag kan ontstaan door-
- Menging van het injectiewater met formatiewater (met een relatief hoog zoutgehalte) dat 

reeds in het injecfieresen/oir aanwezig is. 
- Opwarming van het injectiewater in het reservoir naar de resen/oirtemperatuur. 
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Aanslagvorming houdt in dal er een neerslag ontslaat, die de permeabiliteit van hel reservoir 
negatief kan beïnvloeden. 

Er kan in potenfie aanslagvorming plaats vinden van bariumsulfaat en calciumcarbonaat 
afkomstig uit hel injectiewater. De kans hierop wordt kleiner naarmate concentrafies lager 
worden, doordal meer menging plaats vindt met gecondenseerd stoom. Uit voorzorg wordt er 
gedurende de eerste maanden op de OBl anti-hariumsulfaalaanslagvloeistof geïnjecteerd om 
bariumsulfaalaanslag le voorkomen. 

Uit voorgaande beschrijving van de drie typen (geo)chemische processen kan het volgende 
worden geconcludeerd: 
De (geo)chemische processen die kunnen optreden tijdens hel injecteren van injectiewater zullen 
naar verwachting geen negatieve invloed op de integriteit van hel Rossum-Weerselo reservoir 
hebben. 

Beheersing van reservoir permeabiliteit 
De procesvoering moet dusdanig worden uitgevoerd dal de huidige permeabiliteit van het 
reservoir in stand blijft danwel wordt verhoogd. De injecfiecapaciteil van een waterinjectieput kan ^ 
verbeterd worden door het bevorderen van de permeabiliteit van het reservoirgesteente in de 
directe omgeving van waterinjectieput ROW-5. 
Hiertoe worden de volgende methoden toegepast: 

Pulsfimulafie. 
Fracturing. 

Pulsfimulafie 
Pulsfimulafie is een behandelingstechniek waarbij vloeistof in het reservoir wordt gepompt met 
hel doel permeabiliteit van het reservoirgesteente te bevorderen. De bereidingswijze van 
pulstimulafievloeistof wordt afgestemd op de eigenschappen van hel reservoirgesleente. Voor 
het Rossum-Weerselo reservoir wordt zure pulsfimulafie toegepast. 
Pulsfimulafie vloeistoffen zijn algemeen samengesteld uit onderstaande componenten: 

Schuimremmers en suspensie bevorderende middelen (bevatten o.a. aminen). 
Anti-corrosievloeistof (bevatten o.a. koperverbindingen, fosforverbindingen, aminen, en 
organische sfikstofverbindingen). 
Ammoniumchloride (bevat ammoniak). 
Zuur (zoutzuur en fluorwaterstof). 
Ontvettingsmiddel (alcoholen). 

De pulstimulafievloeistof die gebruikt wordt voor het verbeteren van de permeabiliteit van het 
Rossum-Weerselo reservoir wordt op de inrichting in hel reservoir geïnjecteerd en niet 
teruggeproduceerd. De pulsfimulalievloeistof zal nadat het is uitgereageerd opmengen met het 
geïnjecteerde injecfiewater en hel van nature aanwezige formatiewaler. De opgemengde 
putslimulafievloeislof blijft in het Rossum-Weerselo reservoir achter. 

Fracturing 
Fracturing is een behandelingstechniek waarbij de injecfiedruk wordt opgevoerd. Door de 
injectiedruk op te voeren wordt de permeabiliteit van het resen/oir vergroot. 
De NAM doet dit binnen de randvoorwaarden ter waarborging van de integriteit van de 
afsluitende bovenlaag van het reservoir. Reservoir modellering laat zien dat de injecfiedruk niel 
boven de 51 bar zal uitkomen bij het geplande injectiedebiet. Deze bovengrondse druk van 
51 bar geeft een ondergrondse putdruk van 177 bar wat significant lager is dan de minimale 
horizontale spanning van de afsluitende bovenliggende haliefiaag. Op basis van formafie sterkte 
berekeningen wordt verwacht dal de minimale horizontale spanning van deze haliefiaag in 
ROW-5 262 har zal zijn. De druk op de afsluitende haliefiaag boven het Zechstein reservoir zal 
lager zijn dan 177 har omdat hel water frictie ondervindt in de lokale scheuren. Mocht de 
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pompdmk bij het geplande injectiedebiet loch oplopen dan wordt de pomp afgezet zogauw de 
pompdruk 124 bar wordt. Deze 124 bar geeft een ondergrondse druk van 250 bar. 

3.4 Ondersteunende systemen 

3.4.1 Procescontrole 

De inrichfing is onbemand en wordt op afstand bewaakt vanuit het Assen Coördinatie Centrum 
(ACC) en vanuit het controlegebouw op de locafie WKC/OBI. De inrichfing wordt minstens eens 
per week bezocht door een operator. De operator controleert de inrichting en de specifieke 
essenfiële onderdelen van de installatie. 
De benodigde inslmmentalie, de proceshesturingsapparatuur, de beveiligingssystemen en het 
controlepaneel zijn ondergebracht in een instmmenlatie-omkasfing op de waterinjectielocatie. 

3.4.2 Elektriciteit en verlichting 

Elektriciteit is benodigd voor de aandrijving van de opgestelde waterinjecfiepomp en de Hydraulic 
Power Unit (HPU), evenals voor de veriichfing en besturing/beveiliging. De elektriciteit is 
afkomstig van het lokale elektriciteitsnet. 

Tijdens nomiale bedrijfsvoering worden de locatie en de waterinjectie-installatie 's avonds en 's 
nachts niet veriicht. Wanneer incidenteel om procestechnische redenen 's avonds of 's nachts 
werkzaamheden op de inrichfing moeten worden verricht, kan het noodzakelijk zijn deze tijdelijk 
te veriichten. De verlichting is zodanig opgesteld dat hinderiijke lichtstraling voor de omgeving 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 
Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening is een 250 kVA transformator aanwezig Met deze 
transformator wordt 10 kV omgezet lot 0,4 kV voor de elektriciteitsvoorziening van de inrichting. 

Daamaast is in geval van elektriciteitsuitval een ononderbroken stroomvoorzieningsysteem (UPS-
systeem) geïnstalleerd. Hel UPS-systeem zorgt voor ononderbroken stroom toevoer en bestaat 
uil een set batterijen. Hiermee wordt de weri<ing van hel Distributed Control System (DCS) en de 
beveiligingssystemen in stand gehouden. Hierdoor wordt ongecontroleerde uitval van de 
installatie voorkomen. 

3.4.3 Onderhoud waterinjectielocatie 
Periodiek 
Onderhoud aan de waterinjectieput ROW-5 en de waterinjectiepomp zal periodiek worden 
uitgevoerd. Het ondertioud zal een beperkte mate van geluid en licht veroorzaken. 

Jaariijks worden de afsluiters van de waterinjectieput ROW-5 doorgesmeerd en het 
inslmmentarium onderhouden, getest en afgesteld. De resen/oir dmk in het Rossum-Weerselo 
resen/oir wordt elk jaar gemeten door een drukmeter in walerinjecfiepul ROW-5 le laten zakken 
aan "wireline" tot op de hoogte van het injecliereservoir. 

Groof onderhoud 
Groot onderhoud aan de waterinjectieput ROW-5 wordt minder vaak voorzien, naar venwachling 
eens per 10 jaar. Het onderhoud zal meerdere dagen duren. Deze werkzaamheden worden met 
een reparafiemast uitgevoerd. Op het groot ondertioud met behulp van een reparatiemast is hel 
Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. 

In geval van putonderhoud waarhij wireline (kabel techniek) nodig is kunnen de ondergrondse 
putafsluiters door middel van stikslofdmk (d.m.v. gasflessen) opengehouden worden Tevens 
kunnen bij noodsituaties de putafsluiters door middel van sfikstofdmk vanaf veilige afstand 
geopend worden om waterinjectieput ROW-5 dood le pompen. Bij weri<zaamheden aan 
watennjectieput ROW-5 wordt één gasfles aangesloten en is een tweede gasfles als 
weri<voorraad aanwezig. Tijdens normaal bedrijf staan er geen sfikstofgasflessen in opslag 
binnen de inrichting. 
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Naar venwachfing zal de injecliebuis 1 keer in de levensduur van de walerinjecfiepul ROW-5 
uitgewisseld worden. De nieuwe injecfiebuis zal gemaakt worden van corrosiebestendia 
materiaal. 

Een en ander afhankelijk van hel gebmik van de waterinjecfiepomp en de productieduur van de 
watennjecfiepul za! na circa vijfjaar de waterinjectiepomp volledig worden ven/angen. 

Correctief onderhoud 
Bij mechanische problemen waartjij de integriteit van walerinjecfiepul ROW-5 niet kan worden 
gewaarborgd, wordt de injecfie gestopt en worden de benodigde acfivileiten uitgevoerd om de 
integriteit te herstellen. 

Putstimulatie 
Naar venwachfing zal 1 à 2 keer per levensduur van de inrichting de injecfiviteit van het reservoir 
vertjelerd worden door middel van een zuur-putstimulatie. 

3.5 Eindfase van de injectie 

De voorgenomen tijdsduur van de injectie in de bodem is afliankelijk van: 
De injecfiecapaciteil van het reservoir. 
De injecliecapaciteit van de injecfieput. 
De maximaal toelaatbare fomialiedruk in het injecfiereservoir. 

Het is gepland om voor een periode van 30 jaar water le Injecteren in ROW-5 Na een 
injeclieperiode van 6 jaar zal de walerinjectie in ROW-5 geëvalueerd worden. De resultaten van 
de evaluatie zullen gedeeld worden met het bevoegd gezag. Op basis van deze evaluatie zal dan 
besloten worden of er met injecfie in ROW-5 wordt doorgegaan danwel of de injecliecapaciteit 
en/of de maximaal toelaatbare formaliedruk dient te worden aangepast. 

Na het beëindigen van de waterinjectie zullen voor abandonnering alle mijnbouwkundige eisen 
voor het abandonneren van (gas)putten in acht worden genomen. 

4 GROND- EN HULPSTOFFEN 

In appendix 2 zijn de weri<vloerinstmctiekaarten (WIK) en produclkaarten opgenomen van de op 
de innchting voorkomende grond- en hulpstoffen: producliewater en hydreulische olie Hel 
injectiewater heeft dezelfde eigenschappen als het producliewater zoals opgenomen op de WIK 
De WIK en productkaart voor productiewaler is een generieke WIK en productkaart die door NAM 
gebmikt wordt. De stof methanol komt niet voor in het injectiewater dat geïnjecteerd wordt in de 
Twente velden. 

In de WIK- en produclkaarten worden de thans gebmikte handelsnamen weergegeven De 
verschillende stoffen die worden gebmikt kunnen een meri<naamverandering ondergaan. 

4.1 Grondstoffen 

De grondstof is hel injecfiewater dat aangevoerd wordt vanaf de locatie WKC/OBI le 
Schoonebeek. Hel injecfiewater bestaat onder andere uil formatiewater, gecondenseerd stoom 
verontreinigd hemelwater, waswater, spoel- en spuitwater en niel af te scheiden 
mijnbouwhulpstoffen. 

Injectiewater is op de inrichfing alleen in leidingen aanwezig. De injecfieleiding en het 
injecfiesysleem vormen een gesloten systeem. 
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Waterinjectie Management Plan 
1. Doel 
In liet Schoonebeek Herontwiklcelingsproject worden olie, water en gas geproduceerd die aan het oppervlak 
van elkaar gescheiden worden. De waterstroom wordt in dit plan verder productiewater genoemd. Het 
water wordt via ondergrondse leidingen naar leeggeproduceerde gasvelden in Twente getransporteerd, 
alwaar het wordt geïnjecteerd. Gedurende de injectie van het productiewater is het belangrijk dat de 
integriteit van het reservoir en de afsluitende bovenlaag gewaarborgd wordt. Dit water management plan 
beschrijft de activiteiten die hiervoor nodig zijn. 

2. Achtergrond 
In het Schoonebeek Olieveld project zijn 3 gedepleteerde gasvelden in Twente geselecteerd voor injectie 
van productie water. Deze velden zijn: Tubbergen-Mander (TUM), Rossum-Weerseloo (ROW) en 
Tubbergen (TUB). De reservoirs in deze velden zijn het Zechstein Carbonaat en de Limburg zandsteen. De 
afsluitende bovenlaag van deze reservoirs zijn de kleisteenlaag in de Bunterzandsteenfonnatie in het TUM 
veld en het Zechstein Haliet in de ROW en TUB velden. 

Injectie van productiewater in de gas reservoirs wordt uitgevoerd onder "fracturing" condities. Dit betekent 
dat er lokaal scheuren in het reservoir gecreëerd worden die de injectiviteit van het water vergroten. Tijdens 
injectie moet echter voorkomen worden dat deze scheuren in de afsluitende bovenlaag van het injectie 
reservoir groeien. Hiertoe zijn bovengrondse drukJimieten berekend op basis van de formatiesterkte in deze 
bovenlagen. Daamaast is er modellering uitgevoerd om de verwachte injectiedrakken bij de geplande 
injectiedebieten te bepalen. Deze berekeningen laten zien dat de verwachte injectiedmkken lager zijn dan 
de berekende drukJimieten, die de integriteit van de bovenlaag moeten waarborgen. 

De modellering is gebaseerd op metingen van de waterkwaliteit en van de formatiesterktes van het injectie 
reservoir en de afsluitende bovenlaag. Verder zijn er aannames gemaakt omtrent de connectie van de 
injectie put met het injectie reservoir en ontwikkeling van de reservoir dmk tijdens injectie. Om accurate 
modellering te verkrijgen en te behouden dienen al deze parameters voor en tijdens injectie nauwgezet 
gemeten te worden. 

De modellering zal jaariijks gekalibreerd worden. Wanneer voldoende injectiegegevens verzameld zijn, 
zullen de injectie-data en modellering geëvalueerd worden. De resultaten van deze evaluatie zullen met het 
bevoegd gezag worden gedeeld. Het evaluatiemoment zal na uiterlijk 6 jaar van injectie plaatsvinden omdat 
dan naar verwachting voldoende injectiedata verzameld zijn voor de betreffende putten. Voor een aantal 
putten ( R0W3, R0W4, R0W7, R0W9, TUB7 en TUB 10) zal dit evaluatiemoment na 3 Jaar plaatsvinden 
omdat deze putten met een relatief klein reservoir volume verbonden zijn. In deze putten zal de reservoir 
dmk relatief snel oplopen waardoor een eerdere accurate kalibratie van de modellering mogelijk is. 

In de navolgende secties zullen de dmklimieten ter waarborging van de integriteit van de bovenlaag, 
monitoring en operatie tijdens injectie, kalibratie van de modellering, kwaliteitsborging en rapportage aan 
het bevoegd gezag tijdens injectie besproken worden. 



3. Integriteit van afsluitende bovenlaag: druklimieten 
Zoals aangegeven in de vorige sectie zijn 3 gedepleteerde gasvelden in Twente geselecteerd voor injectie 
van Schoonebeek productiewater: Tubbergen-Mander (TUM), Tubbergen (TUB) en Rossum-Weerselo 
(ROW). Bij de injectie van het Schoonebeek productiewater is het belangrijk dat dit water in het 
injectiereservoir blijft en niet in bovenliggende formaties terecht komt. Dit betekent dat tijdens injectie de 
integriteit van de afsluitende bovenlaag gewaarborgd dient te worden. Voor de TUB en ROW velden 
bestaat deze afsluitende bovenlaag uit Zechstein Haliet. Voor het TUM veld bestaat deze afsluitende 
bovenlaag uit de kleilaag in de Bunterzandsteenfonnatie. 

Tijdens injectie wordt het water met een zodanige dmk geïnjecteerd dat de ondergrondse putdmk (ter 
hoogte van het reservoir) hoger is dan de minimale totale horizontale spanning in het injectie reservoir. Als 
gevolg worden er in het injectie reservoir lokaal scheuren gecreëerd die de injectie van water in het 
reservoir bevorderen. Echter, om ervoor te zorgen dat het water in het injectie reservoir blijft, mag de 
ondergrondse dmk niet hoger worden dan de minimale totale horizontale spanning van de afsluitende 
bovenlaag. Hiertoe zijn bovengrondse dmklimieten berekend op basis van de formatiesterkte in deze 
afsluitende bovenlagen, zie Tabel 1. In deze dmklimieten is een veiligheidsmarge opgenomen. Voor de 
ROW en TUB velden is deze veiligheidsmarge 10% terwijl deze voor het TUM veld 20% is. De reden voor 
een kleinere veiligheidsmarge in de TUB en ROW velden is dat de formatiesterkte van de afsluitende 
bovenlaag in deze velden met een grotere nauwkeurigheid bekend is dan in het TUM veld. Zogauw de 
pompdmk de in Tabel 1 genoemde dmklimieten bereikt zal de pomp automatisch afgezet worden. 

Modellering van injectie van water in de Twente injectie reservoirs is uitgevoerd om de injectiedmkken uit 
te rekenen die nodig zullen zijn voor de geplande injectiedebieten. De maximaal verwachte injectiedmkken 
zijn per put gegeven in Tabel 1 samen met de maximaal geplande injectiedebieten. Deze tabel laat zien dat 
de verwachte maximale injectiedmkken lager zijn dan de dmklimieten die dienen ter waarborging van de 
integriteit van de afsluitende bovenlaag. 

Tabel 1, Bovengrondse dmklimieten voor water injectie putten 
Put Reservoir 

Diepte (m) 
Dmklimiet 

(bar) 
Veiligheids 

marge 
Maximale verwachte 

injectiedmk (bar) 
Maximaal gepland 

Injectiedebiet (m3/d) 
Evaluatiemoment * 

TUM-1 1598 59 20% 27 346 na 6 jaar 
TUM-2 1649 62 20% 56 100 na 6 jaar 
TUM-3 1614 61 20% 50 100 na 6 jaar 
ROW-2 1083 115 10% 75 2000 na 6 jaar 
ROW-3 1692 180 10% 106 1500 na 3 jaar 
ROW-4 1232 131 10% 85 2500 na 3 jaar 
ROW-5 1163 124 10% 51 2500 na 6 jaar 
ROW-7 1125 119 10% 45 1800 na 3 jaar 



ROW-9 1 1310 139 10% 106 1350 na 3 jaar 
TUB-7 1312 139 10% 48 2250 na 3 jaar 
TUB-10 1412 150 10% 86 2000 na 3 jaar 

*tijdens het evaluatiemoment worden de resultaten gedeeld met het bevoegd gezag. 



4. Monitoring en operatie van water injectie putten 
Tijdens water injectie dienen een aantal parameters frequent gemeten te worden. Onderstaande tabel laat 
zien welke parameters dit zijn en bij welke frequentie dit gebeurt. Tevens worden de (mogelijke) acties 
beschreven die uit de analyse van deze testen kunnen volgen. 

Tabel 2, 
Test Frequentie (Mogelijke) foUow-up 

Injectiedebiet en -dmk Dagelijks Vergelijking met dmklimieten 
Kalibratie van modellering 

Waterkwaliteit 1/week (beknopte analyse), 
1/maand (uitgebreide analyse) 

Aanpassing waterbehandeling op OBl 
Kalibratie van modellering 

Reservoir dmk 1/jaar Kalibratie van modellering 
Meting van bodem put 1/jaar Uitschonen van de put 

Caliper 1/jaar Vervangen van injectiebuis 
Injectiviteitstesten 1/jaar Zuurstimulatie 

Kalibratie van modellering 
Fall-off testen 1/jaar Kalibratie van modellering 

Hoeveelheid toegevoegde 
mijnbouwhulpstoffen 

Continu Aanpassen injectie mijnbouwhulpstoffen 

Tabel 2 laat zien dat eens per Jaar de reservoir dmk, de bodem van de put en de wanddikte van de 
opvoerserie worden gemeten. De bodem van de put kan omhoog komen doordat vaste stoffen (zoals zand) 
onder in de put accumuleren. Bovengenoemde parameters worden gemeten met behulp van "wireline", een 
stalen kabel waaraan een dmkmeter en caliper bevestigd worden. Deze meters worden dan in de put 
afgelaten om op bepaalde dieptes dmkmetingen en wanddikte metingen te doen. De bodem van de put 
wordt bepaald door een loden gewicht aan "wireline" in de put af te laten. Zogauw dit gewicht op de 
bodem van de put landt, zal het gewicht dat aan de "wireline" hangt instantaan afnemen. Op basis van deze 
metingen wordt het injectie model aangepast en wordt bepaald of de put uitgeschoond moet worden of dat 
de opvoerserie vervangen moet worden. 

Tabel 2 laat verder zien dat de injectiedmkken en -debielen per individuele put dagelijks gemeten worden. 
Deze data worden opgeslagen in een PI database. Deze database wordt (gedurende de werkweek) dagelijks 
gemonitored door een Production Programmer die de dmkken vergelijkt met de dmklimieten zoals deze 
beschreven zijn in sectie 3. Deze dmklimieten corresponderen met de minimale totale horizontale spanning 
van de afsluitende bovenlaag van het reservoir inclusief een 10% veiligheidsmarge voor de ROW en TUB 
velden en 20% veiligheidsmarge voor het TUM veld. Voor de ROW en TUB velden.is een kleinere 
veiligheidsmarge gekozen dan voor het TUM veld omdat de formatiesterkte van de afsluitende bovenlaag 
in de ROW en TUB velden met een grotere nauwkeurigheid bekend is dan in het TUM veld. 

Om het vergelijken van de actuele injectiedmkken met de opgegeven dmklimieten te vergemakkelijken, zal 
er een "exception based surveillance" sheet worden opgezet waarbij een alarm wordt gegeven wanneer de 
actuele injectiedmk groter wordt dan 90% van de dmklimiet. Indien nodig zal het injectiedebiet (en dus ook 
de bijbehorende injectiedmk) veriaagd worden. Mocht de dmk toch oplopen dan wordt de pomp 
automatisch afgezet zogauw de actuele dmk de dmklimiet bereikt. 

De injectiedmkken en -debielen worden dagelijks ook vergeleken met de dmkken die berekend zijn met 
modellering. Uit vergelijking van de trend van de actuele injectiedmk (bij gelijkblijvend injectiedebiet) met 
die van de berekende dmkken kan bepaald worden of de lokaal gecreëerde scheuren binnen het reservoir 
blijven. De dimensies van de scheuren worden dan eens perjaar bevestigd via een fall-off test. 

Naast het bepalen van de dimensies van de lokale scheuren kan uit vergelijking van de actuele dmkken en 
injectiedebieten met de gemodelleerde waarden bepaald worden of de scheuren oppluggen. Mocht dit het 



geval zijn dan wordt er een zuurstimulatie uitgevoerd (HCl). Ervaring uit het verieden in dezelfde type 
reservoirs laat zien dat deze stimulaties succesvol zijn in het herstellen van de injectiviteit. De verwachting 
is dat in het leven van een water injectie put 1 à 2 zuurstimulaties nodig zullen zijn. 

Verlies van injectiviteit kan ook bepaald worden via injectiviteitstesten die eens per Jaar uitgevoerd zullen 
worden. Deze testen worden verder gebmikt om de formatiesterkte van het injectie reservoir te bepalen bij 
de dan geldende reservoir dmk. Deze informatie wordt dan gebmikt bij de verdere kalibratie van de 
modellering (zie sectie 5). 

Tijdens injectie wordt de kwaliteit van het injectie water regelmatig gecontroleerd om erop toe te zien dat 
de concentratie van droge stof deeltjes beneden de vereiste specificatie van lOOmg/1 blijft. Deze meting 
wordt uitgevoerd op de Oliebehandelingsinstallatie (OBI). Mocht de specificatie van lOOmg/1 overschreden 
worden dan dient de water behandeling op de OBI aangepast te worden. De waterkwaliteit controle gebeurt 
wekelijks op de OBl op een beperkt aantal componenten (zoals droge stof gehalte). Een keer in de maand 
wordt een uitgebreide analyse uitgevoerd in het laboratorium van NAM in Assen waarbij de volgende 
componenten gemeten worden; 

hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen 
oliegehalte 
zout, benzeen, zware metalen 
indicatie samenstelling neerslagproducten 
droge stof gehalte 

Op de Oliebehandelingsinstallatie (OBI) worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd die aanslagvorming in 
de pijpleiding en waterinjectieputten dienen te voorkomen. De hoeveelheid aan mijnbouwhulpstoffen wordt 
continu gemeten en zonodig aangepast. 



5. Kalibratie van modellering 

Gedurende de water injectie is het belangrijk om de modellering regelmatig te kalibreren. Hiervoor worden 
op regelmatige basis metingen en testen uitgevoerd zoals beschreven in Tabel 2. De data die hierbij 
verkregen worden, zijn onder te verdelen in 2 groepen; De eerste groep betreft dagelijkse metingen van de 
injectiedmkken en -debielen en wekelijkse waterkwaliteitsmetingen. De tweede groep bestaat uit metingen 
van de reservoir dmk en bodem van de put en injectiviteits- en fall-off testen. 

De eerste groep data wordt op een dagelijkse dan wel wekelijkse basis vergeleken met het geomechanische 
model. Op basis hiervan wordt, indien nodig, de injectie aangepast. Mogelijk wordt ook het model 
bijgesteld. 

De tweede groep data wordt Jaariijks verkregen en wordt (samen met de eerste groep data) gebmikt om het 
water injectie model Jaariijks te kalibreren. De belangrijkste parameters die hierbij worden gebmikt zijn; 

• Dimensies van de gecreëerde lokale scheuren 
• Reservoirdmk 
• Minimale totale horizontale spanning van het injectiereservoir 

De di mensies van de gecreëerde lokale scheuren worden bepaald met behulp van fall-off testen. Bij deze 
testen wordt de injectie stop gezet en de afname van de injectiedmk als ftinctie van de tijd gemeten. Op 
basis van deze data kan een afschatting gemaakt worden van de hoogte en laterale omvang van de lokale 
scheuren. Met betrekking tot de Zechstein Carbonaat reservoirs kan hierbij ook bepaald worden of de 
lokaal gecreëerde scheuren verbinding hebben kunnen maken met de breuken die van nature al aanwezig 
zijn in deze reservoirs. Dit is belangrijke informatie voorde verdere kalibratie van het water injectie model. 

De reservoir dmk wordt bepaald door de injectie te stoppen en vervolgens een dmkmeter aan een stalen 
kabel, "wireline" genoemd, in de put af te laten. Deze reservoir dmk zal toenemen naarmate injectie 
voortduurt. De snelheid waarmee de reservoir dmk toeneemt, hangt af van het reservoirvolume dat 
verbonden is met de put. Als conservatieve aanname is op dit moment gesteld dat dit volume gelijk is aan 
de hoeveelheid gas die door de betreffende put zelf geproduceerd is (gecorrigeerd met de "Gas Formatie 
Vol ume factor"). Het reservoirvolume dat met de put verbonden is, kan derhalve groter zijn. De reservoir 
dmk in combinatie met de cumulatieve hoeveelheid geïnjecteerd water is derhalve een belangrijke 
parameter voor de kalibratie van het injectie model. 

De minimale horizontale spanning van het injectiereservoir wordt verkregen uit een "step-rate" test die 
onderdeel uitmaakt van de Jaariijkse injectiviteitstest. Deze spanning, die voor een groot gedeelte de 
benodigde injectiedmk bepaalt, zal oplopen naarmate de reservoir dmk oploopt. De mate waarin dit gebeurt 
wordt bepaald door de "depletie constante". Door de genoemde step rate test Jaariijks uil te voeren wordt 
deze depletie constante nauwkeurig bepaald en daarmee het injectiemodel verder gekalibreerd. 



6. Kwaliteitsborging 
Bij de NAM is milieuzorg volledig geïntegreerd in het bedrijfsvoeringsysteem. Het bedrijfsvoeringsysteem 
is voomamelijk gericht op de aantoonbare beheersing van de bedrijfsprocessen. Voor elk bedrijfsproces is 
een op risico's (waaronder risico's voor het milieu) gebaseerd raamwerk van beheersmaatregelen opgesteld 
(Process Management System). Voor elk proces is een proces eigenaar benoemd, die intem de naleving van 
de betreffende regelgeving bewaakt. 

Het milieuzorgsysteem van de NAM is sinds 1996 gecertificeerd volgens de norm NEN-EN ISO 14001. 
Het milieuzorgsysteem staat voor een systematische beheersing van de milieuaspecten die een bepaalde 
mate van risico met zich meebrengen. Verstoring van bodem en ondergrond, inclusief water injectie, is 
door de NAM onderkend als een belangrijk milieuaspect, waarvoor procedures, werkinstmcties en 
voorliggend water management plan zijn opgesteld. 

Het auditsysteem is trapsgewijs opgebouwd en bestaat uit inteme en exteme audits. 

Interne audits en reviews 

Bij inteme audits wordt nagegaan of het bedrijfsvoeringsysteem werkt zoals het bedoeld is. Deze 
periodieke controle vindt plaats door: 

e Systeemaudits door Shell Intemal Audit met betrokkenheid van de NAM op bijvoorbeeld de 
EPBM processen EP 18 Manage Geomatics (inclusief water injectie in voormalige gas reservoirs), 
EP.73 (Well & Reservoir Surveillance) en ASS.04.01 (Analyse asset performance and integrity). 

• Het controleren van de werking en kwaliteit van het opgestelde Water Management Plan door 
middel van "peer reviews". Hierbij worden reviews uitgevoerd op het Schoonebeek water injectie 
systeem door teams, die andere water injectie systemen binnen NAM aansturen. Met betrekking 
tot de verificatie van de water injectie modellen wordt opgemerkt dat hierin ook Shell Research als 
expertise centmm wordt betrokken. 

• Inteme ISO-14001 milieuzorgaudits (EMS audits), waarbij onder andere het functioneren van de 
verschillende elementen van het milieuzorgsysteem en de werking van de procedures , 
werkinstmcties en injectieprotocollen wordt gecontroleerd. 

Externe audits 

Exteme audits worden door onafhankelijke en gekwalificeerde instellingen uitgevoerd. Deze audits vinden 
plaats in het kader van ISO 14001 en in het kader van de toezichthoudende taak door SodM. 

Om het ISO 14001 certificaat te behouden wordt elk Jaar een audit uitgevoerd door een extem bedrijf Het 
geïdentificeerde milieu-aspect "waterinjectie" en de beheersing hiervan kan deel uitmaken van deze audit. 

Binnen NAM wordt gebmik gemaakt van de "Corporate Audit findings and follow up database 
(Fountain)". Deze database is in het beheer bji de Govemance, Risk and Assurance afdeling. In dit systeem 
worden de volgende kwaliteitsregistraties geregistreerd: 

• Audit (meerjjarenplan EP Europe 

• Overzicht correctieve en preventieve acties n.a.v. audits 



7. Rapportage 

Jaariijks worden de data, zoals gegeven in Tabel 3, per put gerapporteerd aan het bevoegd gezag. Deze data 
bestaan uit de geplande injectieparameters (weergegeven in de groene balken) vergeleken met de actuele 
parameters. Indien er bijzondere ontwikkelingen zijn, zullen deze bij de tabel gevoegd worden. 

Tabel 3 geeft de data voor de eerste lOJaar. Echter, dit is enkel ter illustratie. Wanneer de injectie op de 
betreffende put langer dan lOJaar duurt, zal de Tabel uitgebreid worden om zodoende de injectie data over 
de gehele levensduur weer te geven. 

Tabel 3, Data die Jaariijks aan het bevoegd gezag gerapporteerd zullen worden 
jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar S jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 9 jaar 10 

Pompdruk bar 
Pompdruklimiet bar 
Huidige reservoir druk bar 
Reservoir druk bij aanvang water injectie bar 
Originele reservoir druk (voor aanvang gas productie) i bar 
Uiteindelijke resen/oir druk (qepland) bar 
Maximale injectiedebiet m3/d 
Maximaal geplande injectiedebiet m3/d 
Cumulatief geïnjecteerd volume m3 
Cumulatief geïnjecteerd volume (gepland) rai 
Uiteindelijk cumulatief geïnjecteerd volume (gepland) rr3 
Totale opslagcapaciteit resen/oir nn3 
Huidige vullingsgraad m3 
Uiteindelijke vullinqsqraad (qepland) m3 
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Seismische activiteit door waterinjectie 
Het prodüctiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek wordt geïnjecteerd 
in de diepe ondergrond in een drietal leeggeproduceerde gasvelden (Tubbergen-
Mander, Tubbergen en Rossum-Weerselo) in Twente. De waterinjectie is begonnen in 
januari 2011. Actueel wordt 4000-5000 per dag water geïnjecteerd. Volgens de 
oorspronkelijke planning werd verwacht dat er momenteel ca. 12.500 per dag 
geïnjecteerd zou worden. De reden voor het lagere volume is dat de oliewinning in 
Schoonebeel< langzamer plaatsvindt dan voorheen verwacht. 

Wereldwijd is gebleken dat waterinjectie in incidentele gevallen aardbevingen kan 
veroorzaken. Studies hebben aangegeven dat dergelijke aardbevingen voornamelijk 
gerelateerd zijn aan gevallen waarbij de reservoirdruk uitstijgt tot boven de 
oorspronkelijke reservoirdruk, iets wat in Nederland niet gebeurt omdat in 
vergunningen druklimieten zijn opgenomen. In Nederland wordt door NAM al tientallen 
jaren zonder problemen water geïnjecteerd op diverse locaties (bv. Borgsweer, Pernis, 
Rotterdam, Schoonebeek). Er is in NedeHand slechts 1 geval bekend waarbij 
vermoedelijk door waterinjectie een lichte aardbeving heeft plaatsgevonden. Dit was in 
november 2009 nabij Weststellingwerf in een gasveld van Vermilion. Deze beving had 
een kracht van 2,8 op de schaal van Richter. 

Hoewel er in Twente zowel gedurende de 55 jaar van gasproductie als gedurende de 
eerste 4 jaar van waterinjectie geen bevingen zijn geregistreerd en de lange termijn 
verwachting is dat de kans op bevingen onwaarschijnlijl< is (MER en Ref 1 )̂, heeft 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) NAM verzocht om het risico op aardbevingen door 
waterinjectie in Twente nader te beschrijven (Ref 1). Daarnaast heeft SodM verzocht om 
een protocol aan het Water Management Plan voor Twente toe te voegen waarin vast 
wordt gelegd hoe het risico op mogelijke bevingen beheerst wordt en hoe te handelen 
mocht er onverhoopt wel een beving optreden. 

De mogelijke bedreigingen en mechanismen die in verband worden gebracht met het 
mogelijk optreden van bevingen gedurende injectie zijn vastgelegd in NAM rapport 
EP201502207168 (Ref 1). Hierin wordt ook, conform de bevindingen in de MER, 
geconcludeerd dat seismiciteit in Twente niet verwacht wordt. Omdat 
bodembewegingen nooit volledig uitgesloten kunnen worden, heeft bovengenoemd 
rapport een aantal aanbevelingen opgenomen zoals het aanleggen van een verbeterd 
seismisch netwerk en een accelerometer netwerk boven de injectievelden. Eventuele 
metingen kunnen gekoppeld worden aan een seismisch risico management systeem. 

Momenteel beheert het KNMI 2 seismometerstations nabij Venebrugge (Hardenberg) 
en Winterswijk. Echter gezien de afstand tot de Twente gasvelden is de detectie- en 
locatienauwkeurigheid van deze stations niet voldoende accuraat voor met name kleine 
bevingen. SodM heeft NAM verzocht het geofoonnetwerk boven haar gasvelden in 
Twente uit te breiden. Hierdoor wordt het mogelijk om eventuele bevingen met een 
sterkte ('lokale magnitude', MJ van minimaal 1,5 te detecteren en te lokaliseren met 

' Ref 1: "Threat assessment for induced seismicity in ttie Twente water disposal fields" NAM Report nr. 
EP201502207168 (Februari 2015) 
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een accuratesse van ±50 m horizontaal en ±200 m verticaal. Met dit uitgebreide 
geofoonnetwerk wordt het mogelijk om bij een eventuele beving te bepalen of er een 
verband is met de waterinjectie. Bovendien wordt zo een beter begrip verkregen over 
de relatie tussen de positie van breuken in de diepe ondergrond en de locatie van 
mogelijke bevingen. 

Een gedetailleerde studie is uitgevoerd waarin de detectie accuratesse en gevoeligheid 
van verschillende geofoonnetwerken is gemodelleerd en, in overleg met KNMI, 
geëvalueerd (Ref 2^). Daaruit is gebleken dat een netwerk in Twente bestaande uit 7 
geofoonputten alle seismische activiteit met een M > 1,5 voldoende nauwkeurig kan 
waarnemen in alle reservoirs waarin waterinjectie plaatsvindt. De geofoons worden 
geïnstalleerd nabij (net daarbuiten) vijf bestaande NAM locaties (Elsweg (ELW), 
Tubbergen {TUB4), Agelerbrug (AGB), Rossum-Weerselo (ROWC) en De Lutte (LUT5)) en 
op twee nieuwe locaties (zie figuur 1). Indien nodig is het mogelijk ook de NAM locaties 
Deurningen en Rammelbeek-2 te gebruiken. 

Voor de installatie van het netwerk wordt op iedere locatie een 200 m diepe put 
geboord waarin op elke 50 m een geofoon wordt afgehangen. Op dezelfde locaties 
worden tevens aan de oppervlakte accelerometers geplaatst om de versnellingen van 
mogelijke bevingen in kaart te brengen. Deze geofoonputten hebben exact hetzelfde 
ontwerp en dezelfde specificaties als de putten die in 2014-15 in Noord NedeHand 
geïnstalleerd worden, om een evenredige dekking over geheel Noord NedeHand te 
verkrijgen. Het netwerk zal worden overgedragen aan het KNMI dat voor de operatie en 
het onderhoud van het netwerk zorgt en voor de verwerking van gemeten data. Op dit 
moment is de verwachting dat de installatie van het netwerk in juli 2015 kan beginnen 
en dat het in oktober 2015 gereed is voor gebruik. 

9 s New kxatkxi 

^ = Existing kKatkxi 

Q » Back-up kx»tk>n 

Figuur 1 - Geofoonlocaties in Twente 

^ Ref 2: "(Micro-)seismic monitoring array design study for Sctioonebeek produced water disposal at Tubbergen-
Manders, Tubbergen and Rossum Weerselo" NAM Report nr. EP201502215592 (Maart 2014) 

Addendum Waterinjectie Manangement Plan pagina 3 



Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Om het risico van seismische activiteit, die veroorzaakt zou kunnen worden door 
waterinjectie, te beheersen wordt op advies van Staatstoezicht op de Mijnen het 5-
stappenplan van Zoback' gevolgd: 

1. Vermijd injectie in actieve breuken 
Aan critenum 1 wordt voldaan. Uit een geologische studie van de diepe ondergrond 
in Twente (NAM rapport EP201310201845 ) wordt geconcludeerd dat tektonisch 
actieve breuken niet aanwezig zijn. Alleen direct ten oosten van het Tubbergen-
Mander veld loopt een breuk die 21,5 miljoen jaar geleden voor het laatst activiteit 
vertoonde (De Gronau Breuk). De dichtstbijzijnde injectieput bevindt zich op ruime 
afstand (ongeveer 2000m) van deze inactieve breuk. 

2. Voorkom dat de reservoirdruk te snel toeneemt 
Aan criterium 2 wordt voldaan, leder jaar wordt in alle injectieputten de lokale 
reservoirdruk gemeten. De gemeten druk wordt vergeleken met de gemodelleerde 
druk, die is gebaseerd op de hoeveelheid gas die oorspronkelijk uit dat reservoir is 
geproduceerd. Als de druk significant sneller toeneemt dan verwacht, dan wordt de 
waterinjectie in die put aangepast. Zo is op basis van deze druk monitoring in 2014 
besloten om vooriopig de putten TUMl , TUM2 en R0W3 niet te gebruiken voor 
waterinjectie, terwijl in put TUM 3 minder water wordt geïnjecteerd. Daarnaast is 
een maximale injectiedruk vastgesteld die de integriteit van de afsluitende bovenlaag 
waarborgt en zal de injectie worden gestopt als de oorspronkelijke reservoirdruk 
wordt bereikt. 

3. Installeer een seismologisch netwerk 
Aan criterium 3 zal eind 2015 voldaan ziin. Zoals eerder beschreven wordt in Twente 
een geofoonnetwerk aangelegd bestaande uit 7 meetstations. Dit netwerk zal 
voldoende nauwkeurig de sterkte van eventueel optredende seismische activiteit en 
de locatie daarvan weergeven. Het KNMI beheert het netwerk en zal de metingen 
registreren en waargenomen seismische activiteit (onder meer aan NAM) 
rapporteren. 

4. Stel een protocol op waarin maatregelen zijn aangegeven als een seismische 
activiteit wordt gemeten 
Aan criterium 4 wordt middels dit addendum voldaan. Een 'verkeerslicht'-protocol 
(Figuur 2) is opgesteld, waarin is aangegeven welke maatregelen zullen worden 
genomen als enige seismiciteit wordt waargenomen. De te nemen maatregel hangt 
af van de magnitude van de seismische activiteit. 

Mark D, Zoback "Managing the seismic risk posed by wastewater disposal". Arma e-newsletter, volume 2, issue 2, spring 
2012 (http://www.armarocks.org/documents/newsletters/2012 02 02 spring.pdf) 
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Code Geel 1,5 < M < 2,5 Waterinjectie wordt voortgezet volgens plan. Met SodM 
vindt overleg plaats. 

De door de geofoons en accelerometers gemeten 
seismiciteit wordt geanalyseerd en vergeleken met de 
op dat moment beschikbare 'Ground Motion Prediction 
Equations (GMPE)'. Deze analyse wordt met SodM 
gedeeld. 

Met SodM wordt een mogelijke aanpassing van de  
GMPE besproken. Voorts wordt afgestemd met SodM of  
de magnitudes die de grenswaarden vormen voor dit  
protocol dienen te worden aangepast. 

Code Oranje 2,5 < M < 3.0 De waterinjectie in de put die het dichtst bij de locatie 
ligt waar de activiteit is waargenomen wordt 
teruggenomen. Met SodM vindt overleg plaats. 

De door de geofoons en accelerometers gemeten 
seismiciteit wordt geanalyseerd en vergeleken met de 
op dat moment beschikbare 'Ground Motion Prediction 
Equations (GMPE)'. Deze analyse wordt met SodM 
gedeeld. 

Met SodM wordt afgestemd of de waterinjectie in deze 
put die het dichtst bij de locatie ligt waar de activiteit is 
waargenomen blijvend aangepast moet worden. 

Code Rood M > 3.0 De waterinjectie in de put die het dichtst bij de locatie 
ligt waar de activiteit is waargenorTien wordt stopgezet. 
Met SodM vindt overleg plaats. 

De door de geofoons en accelerometers gemeten 
seismiciteit wordt geanalyseerd en vergeleken met de 
op dat moment beschikbare 'Ground Motion Prediction 
Equations (GMPE)'. Deze analyse wordt met SodM 
gedeeld. 
Met SodM wordt afgestemd of v.'aterinjectie 
gecontinueerd kan worden en/of aanvullende 
maatregelen noodzakelijk zijn, zoals bijv. het controleren 

inteeriteit en de orocesinstallatie. van de p_u^ 
Figuur 2 - 'verkeerslicht'-protocol 

5. Wees voorbereid op te nemen maatregelen 
Aan criterium 5 is middels dit addendum voldaan. De te nemen maatregelen bij het 
overschrijden van magnitudes na gemeten seismische activiteit zijn hierboven in het 
'verkeerslicht'-protocol beschreven. 
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1. Inleiding 

Referererend aan het Waterinjectie Management Plan dat is opgesteld in augustus 2009 voor de 
injectie van Schoonebeek productiewater in leeggeproduceerde gasvelden in Twente worden in dit 
document wijzigingen voorgesteld met betrekking tot het surveillance programma (ref. hoodstuk 4) 
en de jaariijkse rapportage (ref. hoodstuk 7). Voor de overige hoodstukken worden geen wijzigingen 
voorgesteld. 

De aanpassingen van het waterinjectie management plan, zoals bijgevoegd bij de aanvraag, hebben 
instemming nodig van het bevoegd gezag (ministerie van EZ/SodM). 

2. Voorstel aanpassing surveillance programma 
In tabel 1 worden de voorgestelde activiteiten weergegeven die als onderdeel van het surveillance 
programma zullen worden uitgevoerd op putten die in operatie zijn. Dus uitgezonderd zijn de putten 
die voor langere tijd zijn ingesloten en niet worden gebruikt voor waterinjectie. De wijzigingen in 
vergelijking met tabel 2 (hoofdstuk 4) van het Waterinjectie Management Plan zijn in rood 
weergegeven. 
Tabel 1 laat zien dat de calipermeting in de diepe verbuizing is toegevoegd en dat de injectiviteitstest 
('step-rate' test, SRT) en de 'fall-off'-test niet langer als standaard volgens het surveillance 
programma wordt uitgevoerd. 

Tabel 1 - Overzicht van voorgestelde surveillance activiteiten die uitgevoerd worden op de in operatie zijnde putten. 
Test Frequentie (Mogelijke) follow-up 
Injectiedebiet en -druk Dagelijks Vergelijking met injectiedruk limiet 

Onderzoek/lnjectiviteitstest indien 
onverwachte veranderingen worden 
waargenomen/mogelijk Insluiten put 
Calibratie van de modellering 

Waterkwaliteit/-
samenstelling 

1 keer per week (analyse 
beperkt aantal geselecteerde 
parameters) 
1keer per maand (analyse alle 
parameters) 

Aanpassing waterbehandeling op de OBl 
Calibratie van de modellering 

Reservoirdruk 1 keer per jaar Calibratie van de modellering 
Meting van bodem put 1 keer per jaar Uitdiepen van de put 
Caliper injectiebuis 1 keer per jaar Vervangen van injectiebuis 
Caliper diepe verbuizing 1 keer per 5 jaar Indien onregelmatigheid wordt waargenomen 

dan volgt verder ondezoek 
(zoals PLT, T-logging en/of CBL*) 

Injectiviteitstesten ('SRT') Ad-hoc, indien nodig gezien de 
actuele injectiviteit 

(Zuur-)stimulatie 
Calibratie van de modellering 

'Fall-off- testen Ad-hoc, indien nodig gezien de 
actuele injectiviteit 

Calibratie van de modellering 

Hoeveelheid gebruikte 
mijnbouw hulpstoffen 

Continu Aanpassen injectie mijnbouw hulpstoffen 

Een CBL is niet mogelijk in ROW-7. De dikte van de de injectiebuis is ZVi", met een restrictie van 2%", terwijl de diepe 
verbuizing een diameter heeft van 9%". Deze overgang is te groot om een CBL accuraat uit te kunnen voeren. Na het 
cementeren van de 9%".verbuizing tijdens de boring, is een CBI uitgevoerd, die laat zien dat het cement van uitstekende 
kwaliteit is 

Het is belangrijk op te merken dat de activiteiten erop gericht zijn om vasttestellen dat: 

• de integriteit van de afdekkende bovenliggende anhydriet- en zoutlagen blijft gewaarborgd. 
Hiervoor wordt dagelijks gemeten of de injectiedruk aan het oppervlak de afgesproken 
druklimiet niet overschrijdt. 

• de actuele reservoirdruk niet hoger wordt dan de oorspronkelijke reservoirdruk (dat is de druk bij 
aanvang van de gasproduktie) 

• door het dagelijks meten van de debiet, accuraat wordt bijgehouden hoeveel water in elke put 
wordt geïnjecteerd 

• de integriteit van de injectiebuis en de diepere verbuizing gewaarborgd is, ter voorkoming van 
mogelijke oplossing van zoutlagen achter de verbuizing. Hiervoor zullen in de putten die 
operationeel zijn in 2015 en 2016 caliper metingen worden uitgevoerd in zowel de injectiebuis 
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als in de diepe verbuizing. De calipermeting in de diepe verbuizing is toegevoegd naar 
aanleiding van de studies voor TUB-7 en TUB-10. 
Daamaast worden dagelijks in elke put de annulaire drukken gemonitoord. 

• de vratersamenstelling zal worden gemeten confomi de Waterinjectievergunning en het 
Waterinjectie Management Plan die gedurende de eerste vier jaren al gehanteerd zijn. 

Het voorgestelde programma voldoet daarom aan alle in de beschikking vastgestelde voorschriften 
voor waterinjectie. 

Na 4 jaar blijkt dat de injectiviteits- en 'fall-off-testen niet de gewenste informatie opleveren. Dit komt 
vooral omdat: 

• de injectiedmk dermate laag is dat injectie niet gebeurt onder fracturing condities, en 
• in de carbonaat formatie(s) waarin water wordt geïnjecteerd van nature scheuren/scheurtjes 

aanwezig zijn. 

3. Voorstel aanpassing jaarlijkse rapportage 

Tabel 2 is opgenomen in het waterinjectie management plan om jaariijks de waterinjectie gegevens 
te rapporteren aan het bevoegd gezag. De gegevens worden ieder jaar gedeeld in het eerste 
kwartaal opvolgend het jaar van waterinjectie. De geplande gegevens (volgens FDP revisie in 2007) 
zijn weergegeven in de groene balken. 

Uit de meest recente rapportage over 2014 (jaar 4) blijkt dat de oorspronkelijk geplande lange 
termijn waterinjectieprofielen, zoals weergegeven in het oorspronkelijke ontwikkelingsplan (FDP-
plan), geen goede referentie meer zijn. Hoewel de actuele data afwijkt van de geplande data 
(primair is er minder water geïnjecteerd), is de integriteit van het waterinjectieproces, noch de 
putintegriteit in het geding geweest. Daarom wordt voorgesteld de te rapporteren injectiegegevens te 
veranderen. In tabel 2 is in rood weergegeven voor welke injectiegegevens wordt voorgesteld deze 
aan te passen. 
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Tabel 2 - Voorgestelde jaarlijkse rapportage van waterinjectie gegevens voor iedere put (weergegeven voor de eerste 10 jaar). In rood zijn de gegevens weergegeven waarvan wordt 
voorgesteld deze te veranderen. 

Voor aanvang 
gasproduktie 

Bij aanvang 
waterinjectie 

Jaar 
1 

Jaar 
2 

Jaar 
3 

Jaar 
4 

Jaar 
5 

Jaar 
6 

Jaar 
7 

Jaar 
8 

Jaar 
9 

Jaar 
10 

Uiteindelijke 
situatie 

Voor aanvang 
gasproduktie 

Bij aanvang 
waterinjectie 

Uiteindelijke 
situatie 

Actuele pompdruk bar 
Pompdruklimiet bar 
Actuele resen/oir druk bar 
Verwaciite reservoirdruk aan 
einde injectiejaar bar Zesjaariijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

Acutele maximale injectiedebiet m'/d I I 
Verwachte maximale 

mVd Zesjaariijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

Cumulatief geïnjecteerd volume mln m^ l l l l l l l l l 
Verwachte cumulatief 
geïnjecteerd volume mln m Zesjaariijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

Opslag capaciteit reservoir mln m^ 
Actuele vullingsgraad % I I Verwachtte uiteindelijke 
vullinosoraad % Zesjaariijkse aanpassing met nieuwe prognose die getoetst is tegen vergunningskader 

De prognose profielen worden in principe als onderdeel van de zesjaariijkse technische evaluatie aangepast of tussentijds indien daar een duidelijke 
aanleiding voor is. 
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Geodetische metingen 





Waterpasmetingen 1971-2010 
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Rapportages en evaluatie 





Tubbergen 7; Tubbergen Mander 1 & 2; 
Rossum Weerseloo 2, 3, 5 & 6 
Rapportage tbv Wet Milieubeheer vergunning en ontheffing in het kader van het 

Lozings besluit 

Dit rapport is bedoelt om aan de rapportage eisen te voldoen van de Wet Milieubeheer vergunning en 
ontheffing in het kader van het lozings besluit. 



Hoeveelheid afvalstoffen verwerkt per reservoir 

Installatie Injectieput 

ROSSUM-WEERSELO- 2 

ROSSUM-WEERSELO- 7A 

ROSSUM-WEERSELO- 3 

ROSSUM-WEERSELO-4 

SteMüSgaggig^l ROSSUM-WEERSELO- 5 

( ^ ^ t M i ^ p S â t e ® ROSSUM-WEERSELO-9 

TUBBERGEN-7 

TUBBERGEN-10 

^ ^ ^ ^ i ï Ü t e j i É f e r a i TUBBERGEN-MANDER-1 

TUBBERGEN-MANDER-2 

TUBBERGEN-MANDER- 3C 

Grand Total 

2011 |m31 

65.318 

100.581 

14.798 

50.785 

41.327 

61.845 

58,610 

94.701 

46.557 

9.845 

26.603 

570.970 

* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 

toegestane 
toegestane 
toegestane 
toegestane 
toegestane 
toegestane 
toegestane 

1 ROW-2 volgens vergunning: 19,1 miljoen produktie water. activiteiten 
activiteiten ROW-3 volgens vergunning: 7,8 miljoen m^ produktie water, 
activiteiten 
activiteiten 
activiteiten 
activiteiten 
activiteiten 

ROW-5 volgens vergunning: 6,59 miljoen produktie water. 
ROW-6 volgens vergunning: 1,61 miljoen produktie water. 
TUB-7 volgens vergunning: 9,8 miljoen m^ produktie water. 
TUM-1 volgens vergunning: 1,57 miljoen m^ produktie water. 
TUM-2 volgens vergunning: 2,2 miljoen m^ produktie water. 



Geinjecteerde hoeveelheid chemicaliën 
Van Tot 

1-1-2011 31-12-2011 

Tank Chemical Function remark Inject iepunt f lowmeter Liters 

T-3300 
Cortron 
UCA 622 

Biocide 
batch dosinj n 

V-2001 
V20C1 SCH.33CFQ SACCl 1216 

T3320/3325 X8161 
Demulsif ier 

SCHIOOO 
based cn net oi? T1002 SCH.332F]SA001 2432 

T3320/3325 X8161 
Demulsif ier 

SCH3100 
based on netot? Ti202 SCH 332FtA002 13940 

T-3330 
Cortron 

CK941-G 
Corr. Inhibitor 

in suction 
P-1102A/3 

P11C2A/B SCH.333FfiCSAa5i 
was toen nog 
niet aanwezig 

T-3350 K157 H2S scavenger !iter/kg H2S 
V2001 
V20C5 

A20C2A/8 
SCH.335FF1CSA001 810 

T-3360 AF340 Ant l foam based on net oil v i o o i SCH.336F:SA00i 2261 

T-3360 AF340 Ant i foam based on netoit V500Î 5CH.336F1A002 694 

T-3370 
Cortron 

CK941-G 

Corr. Inhibitor 

water export 
'n suction 
P-1201A/3 

P1201A/3 SCH.337FF!CSA00i 16695 

T-3380 0S19 

Oxygen 
Scavenger 

water export 

in suction P-
1201A/3 

P1201A/B SCH.338FFiCSA001 8773 

T-3390 
Gyptron 
SA 3440 

Scale 
inhibi tor 

water export 

injection upstream 
V-lOOl 

v i o o i 
EiOOl 
PÎ20Î 

SCH.339FF)CSA0Oi 18935 



Analyse resultaten van geïnjecteerd water 
Gedurende het jaar is in het injectiewater een veriaging van de hoeveelheid ionen die van nature in het 
Schoonebeek formatie water aanwezig zijn geobserveerd. Deze veriaging is het resultaat van de 
produktie van meer gecondenseerde stoom. 

Table 1: Wekelijltse analyse resultaten volgens tabel 6 (deel 1) 

Sample Date Sample Nurnber Sulphide, pH Sulphate, Sodium Barium, CaIcturrI, 
S2- 504 chloride, Ba (mg/l) Ca (mg/l) 

(mg/l) (mg/l) NaCi 
(cak) 
Img/i) 

09/02/11 09:30 SN-2011-2-00130 <0.1 6.5 <19 79129 38 4700 
18/02/11 1S:00 SN-2011-2-00249 0.4 6.8 <25 83000 38 4600 
2S/02/11 10:00 SN-2011-2-00296 0.4 6.3 <19 81000 38 4600 
04/03/11 09:45 SN-2011-3-00075 0.6 6.5 <19 80000 37 4600 
11/03/11 09:25 SN-2011-3-00151 6.1 <19 78000 42 4500 
23/03/11 10:00 SN-2011-3-00253 0.3 5.8 <19 78000 43 4500 
01/04/11 13:50 SN-2011-04-0020 0.2 6.3 <19 81000 45 4700 
07/04/11 13:40 SN-2011-04-0087 0.3 6.4 <19 80000 45 4600 
15/04/11 09:20 SN-2011-04-0189 0.2 6.0 120 81000 35 4600 
20/04/11 14:34 SN-2011-04-0267 0.1 6.6 42 83000 38 4500 
27/04/11 08:45 SN-2011-04-0339 0.3 6.3 <19 81000 36 4100 
06/05/11 11:30 SN-2011-05-0040 0.2 <19 83000 38 4500 
11/05/11 10:00 SN-2011-05-0089 <0.1 6.3 <25 82000 38 4100 
19/05/11 12:15 SN-2011-05-0185 <0.1 6.3 <25 84000 43 4800 
27/05/11 09:55 SN-2011-05-0275 <0.1 6.4 <25 85000 43 4900 
31/05/11 11:20 SN-2011-05-0294 <0.1 <25 87000 45 5000 
09/06/11 15:00 SN-2011-06-0071 0.2 <25 87000 45 5000 
17/06/11 13:00 SN-2011-06-0118 0.2 6.4 <25 85000 43 4700 
23/06/11 09:45 SN-2011-06-0165 0.2 6.6 <19 80000 39 4300 
29/06/11 14:05 SN-20H-06-0224 0.1 6.5 <19 82000 40 4500 
07/07/11 16:25 SN-2011-07-0083 0.2 6.3 <25 85000 42 4500 
14/07/11 14:00 SN-2011-07-0134 <0.1 6.5 <25 83000 44 4500 
21/07/11 09:10 SN-2011-07-0220 <0.1 6.4 <19 82000 41 4500 
27/07/11 14:30 SN-2011-07-0278 <0.1 <25 82000 43 4500 
04/08/11 09:30 SN-2011-08-0114 <0.1 6.5 <25 82000 43 4500 
11/08/11 10:00 SN-2011-08-0190 <0.1 6.4 <25 82000 43 4500 
18/08/11 11:15 SN-2011-08-0261 <0.1 <19 81000 41 4400 
24/08/11 14:00 SN-2011-08-0320 <0.1 6.4 <19 80000 39 4300 
31/08/11 08:55 SN-2011-09-0003 <0.1 <19 81000 43 4300 
08/09/11 12:20 SN-2011-09-0088 <0.1 6.6 <19 79000 41 4300 
14/09/11 09:00 SN-2011-09-0154 <0.1 6.3 <19 79000 42 4200 
21/09/11 09:40 SN-2011-09-0232 <0.1 6.4 <19 78000 42 4200 
28/09/11 12:30 SN-2011-09-0284 0.1 6.3 <19 79000 46 4400 
05/10/11 11:55 SN-2011-10-0088 0.2 6.5 <19 73000 41 4000 
12/10/11 15:15 SN-2011-10-0162 0.5 6.5 <19 70000 37 3900 
19/10/11 13:15 SN-2011-10-0267 0.3 6.5 <19 74000 44 4100 
26/10/11 09:15 SN-2011-10-0375 <0.1 6.5 <19 75000 46 4000 
02/11/11 09:55 SN-2011-11-0019 6.6 77000 4300 
09/11/11 09:10 SN-2011-11-0116 0.1 6.5 <19 75000 45 4100 
16/11/11 14:40 SN-2011-11-0223 0.3 6.5 <19 74000 48 4000 
23/11/11 09:15 SN-2011-11-0282 0.1 6.5 <19 75000 47 4100 
30/11/11 09:15 SN-2011-11-0386 <0.1 6.4 <19 73000 46 4000 
06/12/11 09:15 SN-2011-12-0072 0.1 6.6 <19 70000 37 3900 
13/12/11 10:25 SN-2011-12-0151 0.1 6.4 <19 71000 39 3900 
20/12/11 08:50 SN-2011-12-0236 0.2 6.3 <19 69000 38 3800 
28/12/11 12:30 SN-2011-12-0337 0.3 6.2 <19 71000 36 3900 



Table 2: Wekelijkse anaylses volgens tabel 6 (deel 2) 

Sample Date Sample Number Magnes! 
um. Mg 
(mg/l) 

Strontlu 
m, Sr 
(mg/l) 

Iron 
(total) 
(mg/l) 

Btcarboa 
ate, 
HC03 
(mg/D 

Carbon 
dioxide, 
C02 

Potassiü 
m,K 
(mg/n 

Sodium, 
Na (mg/IJ 

Chloride 
(mg/l) 

09/02/11 09:30 SN-2011-2-00130 920 570 30 260 140 880 24000 48000 
18/02/11 15:00 SN-2011-2-00249 1000 600 30 360 230 480 25000 51000 
25/02/11 10:00 SN-2011-2-00296 1000 620 25 570 590 300 24000 49000 
04/03/11 09:45 SN-2011-3-00075 990 620 25 340 220 290 23000 49000 
11/03/11 09:25 SN-2011-3-00151 1000 630 20 200 260 250 25000 47000 
23/03/11 10:00 SN-2011-3-00253 970 590 25 270 350 260 23000 47000 
01/04/11 13:50 SN-2011-04-0020 970 590 30 310 260 290 24000 49000 
07/04/11 13:40 SN-2011-04-0087 980 620 20 310 330 240 24000 48000 
15/04/11 09:20 SN-2011-04-0189 1000 590 20 190 310 250 24000 49000 
20/04/11 14:34 SN-2011-04-0267 950 600 20 250 100 310 25000 50000 
27/04/11 08:45 SN-2011-04-0339 950 570 10 440 230 240 24000 49000 
06/05/11 11:30 SN-2011-05-0040 1000 620 20 230 150 210 24000 50000 
11/05/11 10:00 SN-2011-05-0089 1000 580 20 350 180 210 25000 50000 
19/05/11 12:15 SN-2011-05-0185 1000 630 25 350 230 190 25000 51000 
27/05/11 09:55 SN-2011-05-0275 1100 640 25 350 290 200 25000 52000 
31/05/11 11:20 SN-2011-05-0294 1100 650 15 350 290 200 26000 53000 
09/06/11 15:00 SN-2011-06-0071 1000 650 20 300 200 210 26000 53000 
17/06/11 13:00 SN-2011-06-0118 1100 640 20 300 200 210 26000 51000 
23/06/11 09:45 SN-2011-06-0165 - 980 590 20 290 150 210 24000 48000 
29/06/11 14:05 SN-2011-06-0224 1000 620 20 300 160 200 25000 50000 
07/07/11 16:25 SN-2011-07-0083 1000 620 20 280 230 210 25000 52000 
14/07/11 14:00 SN-2011-07-0134 980 620 15 280 230 190 25000 50000 
21/07/11 09:10 SN-2011-07-0220 1000 620 20 520 340 200 25000 50000 
27/07/11 14:30 SN-2011-07-0278 1000 610 15 400 210 190 25000 50000 
04/08/11 09:30 SN-2011-08-0114 1000 630 25 310 260 190 25000 50000 
11/08/11 10:00 SN-2011-08-0190 990 610 20 320 260 200 24000 50000 
18/08/11 11:15 SN-2011-08-0261 980 600 20 390 260 200 24000 49000 
24/08/11 14.-00 SN-2011-08-0320 1000 600 20 300 200 190 24000 48000 
31/08/11 08:55 SN-2011-09-0003 970 610 20 270 220 180 24000 49000 
08/09/11 12:20 SN-2011-09-0088 950 590 15 310 250 180 23000 48000 
14/09/11 09:00 SN-2011-09-0154 930 560 15 300 310 180 24000 48000 
21/09/11 09:40 SN-2011-09-0232 910 560 20 270 220 170 23000 47000 
28/09/11 12:30 SN-2011-09-0284 910 590 15 364 379 180 24000 48000 
05/10/11 11:55 SN-2011-10-0088 850 550 20 473 297 230 22000 44000 
12/10/11 15:15 SN-2011-10-0162 820 530 30 499 261 320 21000 43000 
19/10/11 13:15 SN-2011-10-0267 850 540 20 489 287 240 22000 45000 
26/10/11 09:15 SN-2011-10-0375 860 530 15 524 274 200 23000 45000 
02/11/11 09:55 SN-2011-11-0019 860 540 15 508 265 180 23000 47000 
09/11/11 09:10 SN-2011-11-0116 860 530 20 517 340 170 23000 46000 
16/11/11 14:40 SN-2011-11-0223 820 530 15 510 420 180 22000 45000 
23/11/11 09:15 SN-2011-11-0282 850 540 15 340 280 200 23000 46000 
30/11/11 09:15 SN-2011-11-0386 840 530 20 370 250 200 22000 44000 
06/12/11 09:15 SN-2011-12-0072 820 490 20 330 220 170 21000 42000 
13/12/11 10:25 SN-2011-12-0151 850 510 15 380 250 170 22000 43000 
20/12/11 08:50 SN-2011-12-0236 840 520 15 350 360 200 22000 42000 
28/12/11 12:30 SN-2011-12-0337 850 510 15 260 430 170 21000 43000 



Grafische weergave van cle analyse resultaten 

>ulphide, S2,-Si 

E 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 ƒ2011 11/ 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with tlie Trend Results 
12/1/2011 

pH 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 



Sulphate, S04 

O l 
E 

14Q-

120-

lOO-

80-

60-

40-

20-

37i72Öir 5/172011 7/1^011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of O means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 

Sodium chloride, NaCI (calc) 

Ol 
E 

100000 

80000-

60000-

40000-

20000-

0-
3/1/20U 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 

4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 

Barium, Ba 

E 
20-

10 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/20U 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 



Calcium, Ca 

E 

5000 

4000 

3000-

2000-

1000-

O-
3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 

4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 

E 

Magnesium, Mg 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 

Strontium, Sr 
800-

600-

ai 400-

200-

0-

1 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 



Bicarbonate, HC03 

C51 
E 

600 

400 

200 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 

Carbon dioxide, C02 
600 

400 

200 

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 

Chloride 
60000-

40000-

E 
20000-

3/1/2011 5/1/2011 7/1/2011 9/1/2011 11/1/2011 
4/1/2011 6/1/2011 8/1/2011 10/1/2011 12/1/2011 

A value of 0 means < result, for the actual result see the table with the Trend Results 



Tubbergen 7; Tubbergen Mander 1 & 2; 
Rossum Weerselo 2, 3, 5 & 6 

2012 
Rapportage tbv Wet Milieubeheer vergunning en ontheffing in het kader van het 
Luzings besluit 

Dit rapport is bedoelt om aan de rapportage eisen te voldoen van de ontheffing van het lozingsbesluit 
bodembescherming. 

Locatie Wet Milieubeheer 
MinEZ 

Ontheffing 
lozingenbesluit provincie 

Vergunning verlening 
op 

Tubbergen-Mander 1 ET/EM/10021702 2010/0022101 4 feb 2010 

Tubbergen-Mander 2 ET/EM/10021707 2010/0022426 4 feb 2010 

Tubbergen-7 ET/EM/10021638 2010/0022115 4 feb 2010 

Rossum Weerselo 2 ET/EM/10030445 2010/0040943 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 3 ET/EM/10030407 2010/0040956 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 5 ET/EM/10030416 2010/0040951 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 6 ETM/EM/10044412 2010/0054507 24 maart 2010 
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Hoeveelheid afvalstoffen verwerkt per reservoir (2.2.1.a) 

installatie Injectieput 

ROSSUM-WEERSELO- 2 

ROSSUM-WEERSELO- 7A 

ROSSUM-WEERSELO- 3 

ROSSUM-WEERSELO-4 

2011 [ni3) 2012 (m3] 

f^ismmWm>^% ROSSUM-WEERSELO-s 

^ m B m m i M ® § I ROSSUM-WEERSELO-9 

TRüliiieDpöD^ TUBBERGEN-7 

TUBBERGEN-10 

Tlt!!ffl«@GlSaBtegÉSga I TUBBERGEN-MANDER-1 

TUBBERGEN-MANDER-2 

TUBBERGEN-MANDER- 3C 

Grand Total 

65.318 

100.581 

14.798 

50.785 

41.327 

61.845 

58.610 

94.701 

46.557 

9.845 

26.603 

61.786 

168.156 

9.440 

59.786 

86.908 

148.652 

298.010 

361.427 

40,532 

18.495 

41.234 

' Totale 

' Totale 

• Totale 

' Totale 

• Totale 

' Totale 

' Totale 

toegestane 

toegestane 

toegestane 

toegestane 

toegestane 

toegestane 

toegestane 

activiteiten 

activiteiten 

activiteiten 

activiteiten 

activiteiten 

activiteiten 

activiteiten 

570.970 1.294.426 

ROW-2 volgens vergunning: 19,1 miljoen produktiewater. 

ROW-3 volgens vergunning: 7,8 miljoen m'produktiewater. 

ROW-5 volgens vergunning: 6,59 miljoen m^ produktiewater. 

ROW-6 volgens vergunning: 1,61 miljoen m^ produktiewater. 

TUB-7 volgens vergunning: 9,8 miljoen m^ produktiewater. 

TUM-1 volgens vergunning: 1,57 miljoen m' produktiewater. 

TUM-2 volgens vergunning: 2,2 miljoen m^ produktiewater. 
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Analyse resultaten van geïnjecteerd water (2.2.1.b & c) 
Gedurende het jaar is in het injectiewater een verlaging van de hoeveelheid ionen die van nature in het 
Schoonebeek formatiewater aanwezig zijn geobserveerd. Deze verlaging is het resultaat van de 
produktie toename van stoom. In onderstaande figuur is het monsterpunt aangegeven. 

MIM 
n i EnfimHiH flaw ̂ dww 

scwa | * ^ " | 
1 MWMtt*. mi ?c:-ii3i:-';zs-::^-Ex-i 0 
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Table 1: Wel<elijkse analyse resultaten volgens tabel 5 (deel 1) 

Sample Date Sample number Sulfide, S2-
(mg/l) 

pH Chloride 
(mg/l) 

Sulfaat, 
S04 (mg/l) 

Kalium, K 
('PE/I) 

Natrium, 
Na (mg/l) 

03/01/12 10:25 SN-2012-01-0026 0.6 6.2 43000 <19 180 21000 
10/01/12 14:25 SN-2012-01-0121 1.0 6.2 45000 <19 190 22000 
24/01/12 10:30 SN-2012-01-0323 <0.1 6.1 44000 <19 310 21000 
31/01/12 11:05 SN-2012-01-0483 2 6.3 43000 <19 190 21000 
07/02/12 11:25 SN-2012-02-0071 1 6.4 45000 <19 200 22000 
14/02/12 10:45 SN-2012-02-0157 1 6.2 43000 <19 180 22000 
21/02/12 10:50 SN-2012-02-0243 1 6.5 45000 <19 220 22000 
28/02/12 12:05 SN-2012-02-0364 1 6.3 45000 <19 210 22000 
06/03/12 11:10 SN-2012-03-0077 <0.1 6.5 46000 <19 220 23000 
13/03/12 10:20 SN-2012-03-0194 0.1 6.3 45000 <19 210 23000 
20/03/12 10:40 SN-2012-03-0273 <0.1 6.3 47000 <19 220 23000 
28/03/12 13:45 SN-2012-03-0379 0.3 6.2 46000 <19 200 23000 
03/04/12 14:40 SN-2012-04-0030 1 6.2 46000 <19 200 23000 
10/04/12 11:30 SN-2012-04-0083 0.2 6.5 45000 <19 200 23000 
17/04/12 10:30 SN-2012-04-0142 1 6.2 43000 <19 220 21000 
24/04/12 10:00 SN-2012-04-0269 0.6 6.3 42000 <19 180 20000 
01/05/12 12:10 SN-2012-05-0038 1.0 6.2 44000 <19 170 21000 
08/05/12 09:15 SN-2012-05-0143 0.2 6.4 42000 <19 180 21000 
15/05/12 09:25 SN-2012-05-0241 0.2 6.3 42000 <19 170 21000 
22/05/12 08:50 SN-2012-05-0263 0.2 6.3 41000 <19 170 21000 
29/05/12 13:10 SN-2012-05-0356 <0.1 6.3 42000 <19 170 20000 
05/06/12 10:15 SN-2012-06-0029 0.1 6.3 43000 <19 170 21000 
12/06/12 10:50 SN-2012-06-0140 <0.1 6.5 41000 <19 170 20000 
19/06/12 11:40 SN-2012-06-0228 0.1 6.3 41000 <19 160 21000 
26/06/12 10:55 SN-2012-06-0325 <0.1 6.4 43000 <19 170 22000 
03/07/12 11.-00 SN-2012-07-0032 <0.1 6.5 43000 <19 170 21000 
10/07/12 11:15 SN-2012-07-0135 <0.1 6.5 42000 <19 170 21000 
17/07/12 10:55 SN-2012-07-0233 <0.1 6.5 41000 <19 160 20000 
24/07/12 10:45 SN-2012-07-0352 — 6.5 42000 <19 160 21000 
31/07/12 11:50 SN-2012-07-0480 <0.1 6.5 41000 <19 160 20000 
07/08/12 13:00 SN-2012-08-0097 <0.1 6.4 38000 <19 170 19000 
14/08/12 10:20 SN-2012-08-0161 0.2 6.5 38000 <19 170 19000 
21/08/12 13:10 SN-2012-08-0302 0.1 6.4 39000 <19 150 19000 
28/08/12 11:15 SN-2012-08-0396 0.1 6.4 42000 <19 170 21000 
04/09/12 11:05 SN-2012-09-0023 <0.1 6.3 42000 <19 180 21000 
11/09/12 11:35 SN-2012-09-0095 0.1 6.3 42000 <19 170 21000 
18/09/12 10:35 SN-2012-09-0227 0.1 6.3 41000 <19 170 20000 
25/09/12 14:20 SN-2012-09-0347 0.4 6.3 38000 <19 160 19000 
02/10/12 12:15 SN-2012-10-0016 2 6.4 40000 <19 170 20000 
09/10/12 15:35 SN-2012-10-0105 2 6.2 41000 <19 170 20000 
16/10/12 10:45 SN-2012-10-0193 0.3 6.4 40000 <19 170 20000 
23/10/12 10:50 SN-2012-10-0331 0.2 6.4 37000 <19 160 19000 
30/10/12 11:55 SN-2012-10-0496 0.4 6.1 38000 <19 170 19000 
06/11/12 11:30 SN-2012-11-0031 0.3 6.2 37000 <15 160 18000 
13/11/12 09:40 SN-2012-11-0170 0.2 6.3 37000 <19 160 18000 
20/11/12 10:40 SN-2012-11-0276 0.3 6.4 36000 <19 150 17000 
27/11/12 09:20 SN-2012-11-0414 0.1 6.4 35000 <19 150 17000 
04/12/12 11:05 SN-2012-12-0020 0.6 6.6 36000 <19 150 17000 
11/12/12 11:05 SN-2012-12-0179 0.6 6.3 36000 <19 160 18000 
18/12/12 10:55 SN-2012-12-0312 0.4 4.3 37000 <19 170 18000 
27/12/12 10:30 SN-2012-12-0418 0.3 6.4 35000 <19 140 17000 
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Table 2: Wekelijkse anaylses volgens tabel 6 (deel 2) 

Sample Date Sample number Barium, 
Ba (mg/l) 

Calcium, 
Ca (mg/l) 

Magnesium, 
Mg (mg/l) 

Strontium, 
Sr (mg/l) 

Ijier 
(totaal) 
(mg/l) 

Bicarbonaat, 
HC03 (mg/l) 

Kooldioxide, 
C02(mg/I) 

03/01/12 10:25 SN-2012-01-0026 38 3900 820 490 15 220 450 
10/01/12 14:25 SN-2012-01-0121 39 4100 860 530 20 300 390 
24/01/12 10:30 SN-2012-01-0323 39 4100 850 500 15 310 400 
31/01/12 11:05 SN-2012-01-0483 38 4000 860 490 20 380 630 
07/02/12 11:25 SN-2012-02-0071 36 4100 920 520 25 380 400 
14/02/12 10:45 SN-2012-02-0157 36 4000 870 490 15 540 560 
21/02/12 10:50 SN-2012-02-0243 33 4000 910 520 30 350 230 
28/02/12 12:05 SN-2012-02-0364 32 4300 960 540 20 490 510 
06/03/12 11:10 SN-2012-03-0077 35 4300 970 540 25 540 570 
13/03/12 10:20 SN-2012-03-0194 37 4000 910 510 20 420 550 
20/03/12 10:40 SN-2012-03-0273 38 4300 920 560 20 550 720 
28/03/12 13:45 SN-2012-03-0379 44 4200 900 560 20 420 690 
03/04/12 14:40 SN-2012-04-0030 47 4200 900 550 20 440 730 
10/04/12 11:30 SN-2012-04-0083 41 4200 870 550 20 340 450 
17/04/12 10:30 SN-2012-04-0142 38 3900 820 520 20 650 850 
24/04/12 10:00 SN-2012-04-0269 38 3900 810 480 25 550 720 
01/05/12 12:10 SN-2012-05-0038 39 4000 830 520 15 340 450 
08/05/12 09:15 SN-2012-05-0143 38 4000 860 520 20 330 690 
15/05/12 09:25 SN-2012-05-0241 37 4000 840 520 15 220 470 
22/05/12 08:50 SN-2012-05-0263 37 3800 830 510 25 260 430 
29/05/12 13:10 SN-2012-05-0356 38 3800 820 510 20 430 360 
05/06/12 10:15 SN-2012-06-0029 38 3900 820 530 20 300 390 
12/06/12 10:50 SN-2012-06-0140 38 3700 790 480 20 560 460 
19/06/12 11:40 SN-2012-06-0228 44 3700 830 500 15 630 520 
26/06/12 10:55 SN-2012-06-0325 44 3900 830 500 35 800 530 
03/07/12 11:00 SN-2012-07-0032 35 3800 790 490 15 320 340 
10/07/12 11:15 SN-2012-07-0135 42 3700 790 480 15 830 690 
17/07/12 10:55 SN-2012-07-0233 34 3600 770 500 15 800 530 
24/07/12 10:45 SN-2012-07-0352 38 3700 770 490 15 — — 
31/07/12 11:50 SN-2012-07-0480 35 3600 760 480 15 590 610 
07/08/12 13:00 SN-2012-08-0097 35 3400 720 470 15 640 670 
14/08/12 10:20 SN-2012-08-0161 38 3400 730 470 15 630 650 
21/08/12 13:10 SN-2012-08-0302 34 3400 760 470 15 540 710 
28/08/12 11:15 SN-2012-08-0396 39 3700 810 490 15 640 830 
04/09/12 11:05 SN-2012-09-0023 43 3800 790 510 20 560 930 
11/09/12 11:35 SN-2012-09-0095 39 3600 830 530 20 570 940 
18/09/12 10:35 SN-2012-09-0227 35 3500 800 500 20 470 1200 
25/09/12 14:20 SN-2012-09-0347 34 3200 730 530 15 170 450 
02/10/12 12:15 SN-2012-10-0016 42 3300 800 460 20 200 520 
09/10/12 15:35 SN-2012-10-0105 38 3600 790 460 15 180 460 
16/10/12 10:45 SN-2012-10-0193 38 3400 760 450 20 210 340 
23/10/12 10:50 SN-2012-10-0331 27 3300 740 440 15 260 340 
30/10/12 11:55 SN-2012-10-0496 28 2800 750 450 15 150 320 
06/11/12 11:30 SN-2012-11-0031 24 3200 690 440 15 160 420 
13/11/12 09:40 SN-2012-11-0170 33 3200 710 460 15 240 500 
20/11/12 10:40 SN-2012-11-0276 31 3100 690 450 15 — — 
27/11/12 09:20 SN-2012-11-0414 28 3000 670 430 10 — — 
04/12/12 11:05 SN-2012-12-0020 28 3100 680 390 15 — — 
11/12/12 11:05 SN-2012-12-0179 29 3200 700 400 15 190 400 
18/12/12 10:55 SN-2012-12-0312 48 3200 720 410 20 200 420 
27/12/12 10:30 SN-2012-12-0418 38 3000 690 390 15 210 430 
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Geinjecteerde hoeveelheid chemicaliën (2.2.1.d) 
Onderstaande tabel geeft de daadwerkelijk geinjecteerde hoeveelheden chemicaliën 

Function ehern ical Injectie 
punt 

Flow 
meter 

Dëitslty 
Ikg/iJ 

injected 
Chemicals 

III 

injected 
Chemical [rng/l 
geïnjecteerd 

water] 

allowed 
limit 

[mg/IJ 

verdeling 
olie/water 

Opmerking 

Oxygen 
scavenger -f 
biocide 

Cortron 
UCA 622 

CTF: 
V2001 

SCH.330F 
QISAOOl 

1.07 1117.00 0.92 2.40 100% in 
water 

gebaseerd op 
oplosbaarheid zoals 
vermeld in MSDS 

Demulsifier 
SCHIOOO 

)(8161 wellsite: 
SCH1001 

SCH.851F 
QISAOOl-
1000 

0.942 -
0.972 

11004.00 0.02 21.00 99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Demulsifier 
SCH3100 

X8161 wellsite: 
SCH3100 

SCH.852F 
QISAOOl-
3100 

0.942 -
0.972 

14099.00 

0.02 21.00 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Demulsifier 
T1002 

X8161 a F : 
T1002 

SCH.332F 
ISAOOl 

0.942 -
0.972 

909.00 

0.02 21.00 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Demulsifier 
T1202 

X8161 CTF: 
T1202 

SCH.332F 
IA002 

0.942 -
0.972 

52.00 

0.02 21.00 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Corrosion 
inhibitor 

Cortron 
CK941-G 

CTF: P-
1201A/B 

SCH.337F 
FICSAOOl 

0.985 -
1.015 

29996.00 16 200.00 30% in olie 
en 70% in 

water 

gebaseerd op 
sampling 

H2S 
scavenger 

K157 a p : 
V2001, 
V2005, 
A2002A/B 

SCH.335F 
FICSAOOl 

0.998 -
1.038 

1449.00 O.Ol 120.00 98.8% in 
olie en 
1.2% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Antifoam AF340 a p : 
VlOOl 

SCH.336F 
ISAOOl 

0.8-
0.83 

1975.00 0.001 0.13 99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Antifoam AF340 CTF: 5001 SCH.336F 
IA002 

0.8-
0.83 

91.00 

0.001 0.13 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Oxygen 
scavenger 

0519 CTF: 
P1201A/B 

SCH.338F 
FICSAOOl 

1.327-
1.377 

4748.00 5 50.00 100% in 
water 

gebaseerd op 
oplosbaarheid zoals 
vermeld in MSDS 

Bariumsulfa 
at Scale 
inhibitor 

Gyptron 
SA 3440 

a F : 
VlOOl 

SCH.339F 
FICSAOOl 

1.1-1.2 14277.00 13 200.00 100% in 
water 

gebaseerd op 
oplosbaarheid zoals 
vermeld in MSDS 

'Rood geeft een oversctirijding aan 
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Tubbergen 7; Tubbergen Mander 1 & 2; 
Rossum Weerselo 2, 3, 5 & 6 

2013 
Rapportage tbv Wet Milieubeheer vergunning en ontheffing in het kader van het 

Lozings besluit 

Dit rapport is bedoelt om aan de rapportage eisen te voldoen van de ontheffing van het lozingsbesluit 
bodembescherming. 

Locatie Wet Milieubeheer Ontheffing Vergunning verlening 
MinEZ lozingenbesluit provincie op 

Tubbergen-Mander 1 ET/EM/10021702 2010/0022101 4 feb 2010 

Tubbergen-Mander 2 ET/EM/10021707 2010/0022426 4 feb 2010 

Tubbergen-7 ET/EM/10021638 2010/0022115 4 feb 2010 

Rossum Weerselo 2 ET/EM/10030445 2010/0040943 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 3 ET/EM/10030407 2010/0040956 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 5 ET/EM/10030416 2010/0040951 4 maart 2010 

Rossum Weerselo 6 ETM/EM/10044412 2010/0054507 24 maart 2010 
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Hoeveelheid afvalstoffen verwerkt per reservoir (2.2.l.a) 

Installatie Injectieput 

ROSSUM-WEERSELO- 2 

ROSSUM-WEERSELO- 7A 

ROSSUM-WEERSELO- 3 

ROSSUM-WEERSELO-4 

2011 [m31 2012 [m3] 2013 [m3] 

fâSœOQSi^iîSSÎSSteig ROSSUM-WEERSELO- 5 

fâgSÏSB^^ia?^© ROSSUM-WEERSELO-9 

TUBBERGEN-7 

TUBBERGEN-10 

IritfimgaBfôteaiiĵ  I TUBBERGEN-MANDER- i 

lïiMïïSDpaBlïJ&iiöteeg TUBBERGEN-MANDER- 2 

TUBBERGEN-MANDER- 3C 

65.318 

100.581 

14.798 

50.785 

41.327 

61.845 

58.610 

94.701 

46.557 

9.845 

26.603 

61.786 

168.156 

9.440 

59.786 

86.908 

148.652 

298.010 

361.427 

40.532 

18.495 

41.234 

254.802 

231.141 

10.241 

135.107 

63.247 

145.158 

266.698 

216.352 

5.373 

1.597 

6.916 

Cumulatief 
[m3] 
381.906 

499.878 

34.479 

245.678 

191.482 

355.655 

623.318 

672.480 

92.462 

29.937 

74.753 

Grand Total 

* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 
* Totale 

570.970 1.294.426 1.336.632 3.202.028 

toegestane activiteiten ROW-2 volgens vergunning: 19,1 miljoen m^ produktiewater. 
toegestane activiteiten ROW-3 volgens vergunning: 7,8 miljoen m' produktiewater 
toegestane activiteiten ROW-5 volgens vergunning: 6,59 miljoen produktiewater. 
toegestane activiteiten ROW-6 volgens vergunning: 1,61 miljoen m' produktiewater 
toegestane activiteiten TUB-7 volgens vergunning: 9,8 miljoen m^ produktiewater. 
toegestane activiteiten TUM-1 volgens vergunning: 1,57miljoen produktiewater. 
toegestane activiteiten TUM-2 volgens vergunning: 2,2 miljoen m' produktiewater. 
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Analyse resultaten van geïnjecteerd water (2.2.1.b & c) 
Gedurende het jaar is in het injectiewater een verlaging van de hoeveelheid ionen die van nature in het 
Schoonebeek formatiewater aanwezig zijn geobserveerd. Deze verlaging is het resultaat van de 
produktie toename van stoom. In onderstaande figuur is het monsterpunt aangegeven. 
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Table 1: Wekelijkse analyse resultaten volgens tabel 6 (deel 1) 

Sample Date Sample number Sulfide, S2- pH Chloride Sulfaat, Kalium, K Natrium, 
(mg/l) (mg/l) S04 (mg/l) (mg/l) Na (mg/l) 

02/01/13 12:50 SN-2013-01-0007 0.2 6.4 58000 <15 210 17000 
08/01/13 12:25 SN-2013-01-0047 0.3 6.3 58000 <15 150 17000 
16/01/13 11:10 5N-2013-01-0191 0.9 6.3 58000 <15 170 18000 
22/01/13 11:05 SN-2013-01-0309 0.1 6.3 61000 <19 180 19000 
29/01/13 11:00 SN-2013-01-0420 0.6 6.4 61000 <15 160 18000 
05/02/13 12:20 SN-2013-02-0047 0.4 6.4 59000 <15 150 18000 
12/02/13 11:50 SN-2013-02-0186 0.3 6.5 57000 <15 160 17000 
21/02/13 12:05 SN-2013-02-0329 <0.10 6.5 55000 <13 180 16000 
27/02/13 11:40 SN-2013-02-0451 0.3 6.3 55000 <13 150 15000 
05/03/13 11:30 SN-2013-03-0047 0.4 6.4 55000 <13 160 16000 
12/03/13 11:20 SN-2013-03-020e 0.2 6.4 54000 <13 150 16000 
19/03/13 11:45 SN-2013-03-0340 0.2 6.5 53000 <13 150 16000 
26/03/13 10:50 SN-2013-03-0449 0.2 6.4 57000 <15 150 17000 
02/04/13 13:20 SN-2013-04-0014 0.6 6.3 61000 <15 150 18000 
10/04/13 11:35 SN-2013-04-019e 0.6 6.2 64000 <15 160 19000 
16/04/13 12:15 SN-2013-04-0288 0.3 6.2 60000 <15 160 18000 
23/04/13 11:50 SN-2013-04-0414 0.6 6.4 58000 <9.5 150 18000 
02/05/13 10:35 SN-2013-05-0065 0.1 6.4 60000 <15 150 18000 
07/05/13 12:05 SN-2013-05-0221 0.4 6.6 60000 <15 160 18000 
14/05/13 09:05 SN-2013-05-0350 0.2 6.2 60000 <15 160 18000 
22/05/13 09:40 SN-2013-05-0557 0.6 6.3 56000 <15 150 17000 
28/05/13 10:00 SN-2013-05-0704 6.3 56000 <15 150 18000 
04/06/13 11:05 SN-2013-0e-0077 0.3 6.3 56000 <15 150 17000 
11/06/13 09:15 SN-2013-06-0269 1 6.4 54000 <15 130 16000 
18/06/13 10:40 SN-2013-0e-0529 1 6.4 54000 <13 140 17000 
25/06/13 10:45 SN-2013-06-0668 2 6.3 58000 <15 150 18000 
02/07/13 11:40 SN-2013-07-0095 0.1 6.4 55000 <13 130 16000 
09/07/13 11:10 SN-2013-07-0294 0.1 6.5 59000 <15 150 18000 
16/07/13 10:25 SN-2013-07-0483 0.1 6.4 58000 <15 150 17000 
23/07/13 10:35 SN-2013-07-0613 0.1 6.3 57000 <15 140 17000 
30/07/13 11:20 SN-2013-07-0759 1.5 6.1 61000 <15 150 18000 
06/08/13 12:15 SN-2013-08-0124 3 6.1 58000 <15 150 18000 
13/08/13 14:00 SN-2013-08-02e2 1 6.2 56000 <15 150 17000 
20/08/13 11:20 SN-2013-08-0423 2 6.2 56000 <15 150 17000 
27/08/13 11:00 SN-2013-08-0599 6.1 56000 <15 150 17000 
03/09/13 12:30 SN-2013-09-0067 0.6 6.2 54000 <13 150 17000 
10/09/13 11:45 SN-2013-09-0244 1 6.1 54000 <13 140 17000 
17/09/13 12:35 SN-2013-09-0446 1.5 6.2 55000 <13 150 17000 
24/09/13 11:15 SN-2013-09-0ei8 6.2 51000 <13 140 15000 
01/10/13 12:05 SN-2013-10-0078 1.5 6.2 51000 <13 130 15000 
08/10/13 11:15 SN-2013-10-0226 1.5 6.1 56000 <15 150 17000 
15/10/13 11:15 SN-2013-10-0392 1 5.9 55000 <15 150 17000 
22/10/13 10:30 SN-2013-10-0631 1.5 6.0 57000 <15 150 17000 
29/10/13 10:45 SN-2013-10-0782 1.5 6.0 59000 <15 150 18000 
05/11/13 10:50 SN-2013-11-0055 1.5 6.1 61000 <15 160 18000 
12/11/13 10:50 SN-2013-11-0222 1.5 6.0 60000 <15 160 18000 
19/11/13 10:40 SN-2013-11-0431 2 6.1 59000 <15 160 18000 
26/11/13 11:10 SN-2013-11-0593 2 6.1 58000 <15 150 18000 
03/12/13 12:00 SN-2013-12-0090 1.5 6.1 56000 <15 150 17000 
11/12/13 10:45 SN-2013-12-0364 2.5 6.1 57000 <15 150 17000 
18/12/13 12:00 SN-2013-12-0550 1 6.3 51000 <13 140 15000 
23/12/13 11:20 SN-2013-12-0659 1.5 6.2 52000 <13 150 16000 
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Table 2: Wekelijkse anaylses volgens tabel 6 (deel 2) 

Sample Date Sample number Barium, 
Ba (mg/l) 

Cakium, 
Ca (mg/l) 

Magnesium. 
Mg (mg/l) 

Strontium. 
Sr (mg/l) 

Ijier 
(totaal) 
(mg/l) 

Bicarbonaat, 
HC03 (mg/l) 

KooldioxkJe, 
C02 (mg/l) 

02/01/13 12:50 SN-2013-01-0007 33 3100 680 390 170 350 
08/01/13 12:25 SN-2013-01-0047 27 3000 670 380 220 370 
16/01/13 11:10 SN-2013-01-0191 30 3000 680 380 
22/01/13 11:05 SN-2013-01-0309 30 3300 710 460 190 490 
29/01/13 11:00 SN-2013-01-0420 32 3300 720 470 240 490 
05/02/13 12:20 SN-2013-02-0047 33 3300 720 470 
12/02/13 11:50 SN-2013-02-O18e 28 3000 650 370 
21/02/13 12:05 SN-2013-02-0329 24 2900 640 460 
27/02/13 11:40 SN-Z013-02-0451 21 2800 620 340 380 500 
05/03/13 11:30 SN-2013-03-0047 23 2800 620 340 390 510 
12/03/13 11:20 SN-2013-03-0206 28 3100 660 400 370 380 
19/03/13 11:45 SN-2013-03-0340 28 3000 630 380 340 280 
26/03/13 10:50 SN-2013-03-0449 30 3200 670 400 15 320 330 
02/04/13 13:20 SN-2013-04-0014 31 3400 720 440 15 270 350 
10/04/13 11:35 SN-2013-04-0196 34 3500 720 440 20 260 430 
16/04/13 12:15 SN-2013-04-0288 33 3400 710 430 15 310 400 
23/04/13 11:50 5N-2013-04-0414 32 3200 680 400 15 
02/05/13 10:35 SN-2013-05-0065 32 3300 680 410 15 370 480 
07/05/13 12:05 5N-2013-05-0221 31 3300 680 410 15 430 450 
14/05/13 09:05 SN-2013-05-0350 32 3300 690 420 15 450 590 
22/05/13 09:40 SN-2013-0S-0557 29 3100 670 400 15 310 510 
28/05/13 10:00 SN-2013-05-0704 28 3100 680 410 20 500 830 
04/06/13 11:05 SN-2013-0e-0077 27 3100 670 400 15 310 520 
11/06/13 09:15 SN-2013-06-0269 24 2900 660 390 15 290 490 
18/06/13 10:40 SN-2013-06-0529 24 2900 650 390 15 240 390 
25/06/13 10:45 SN-2013-06-0668 29 3100 650 400 15 260 440 
02/07/13 11:40 SN-2013-07-0095 22 3000 570 340 15 200 320 
09/07/13 11:10 SN-2013-07-0294 31 3200 700 420 15 280 470 
16/07/13 10:25 SN-2013-07-0483 31 3000 650 390 15 
23/07/13 10:35 SN-2013-07-0613 29 3000 660 390 15 
30/07/13 11:20 SN-2013-07-0759 30 3400 690 420 20 
06/08/13 12:15 SN-2013-08-0124 31 3300 660 400 20 970 1000 
13/08/13 14:00 SN-2013-08-02e2 31 3100 630 390 20 480 1000 
20/08/13 11:20 SN-2013-08-0423 30 3100 650 400 15 380 620 
27/08/13 11:00 5N-2013-08-0599 39 3100 660 400 10 390 810 
03/09/13 12:30 SN-2013-09-0057 29 3000 630 380 15 350 730 
10/09/13 11:45 SN-2013-09-0244 28 3000 610 370 15 380 790 
17/09/13 12:35 SN-2013-09-0446 29 3100 620 380 15 380 790 
24/09/13 11:15 SN-2013-09-0618 30 2600 590 360 15 620 650 
01/10/13 12:05 SN-2013-10-0078 25 2900 600 360 15 350 1200 
08/10/13 11:15 SN-2013-10-0226 30 3100 620 390 15 
15/10/13 11:15 SN-2013-10-0392 29 3100 610 380 10 
22/10/13 10:30 SN-2013-lO-0e31 30 3100 630 390 15 120 820 
29/10/13 10:45 SN-2013-10-0782 43 3300 670 410 15 600 500 
05/11/13 10:50 5N-2013-11-0055 35 3400 680 420 20 200 670 
12/11/13 10:50 SN-2013-11-0222 34 3400 680 420 15 290 750 
19/11/13 10:40 SN-2013-11-0431 33 3400 660 420 15 300 630 
26/11/13 11:10 SN-2013-11-0593 33 3200 640 410 15 300 500 
03/12/13 12:00 SN-2013-12-0090 32 3100 620 390 15 240 490 
11/12/13 10:45 SN-2013-12-0364 32 3100 620 390 10 260 540 
18/12/13 12:00 SN-2013-12-0550 28 2900 580 360 10 440 910 
23/12/13 11:20 SN-2013-12-0659 29 3000 590 370 15 220 360 
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Geinjecteerde hoeveelheid chemicaliën (2.2.l.d) 
Onderstaande tabel geeft de daadwerkelijk geinjecteerde hoeveelheden chemicaliën 

Function Chemical Injectie 
punt 

Flow 
meter 

Density injected 
Chemicals 

III 

injeaed 
chemical [mg/l 
geïnjecteerd 

water] 

allowed 
limit 

[mg/U 

verdeling 
olie/water 

Opmerking 

Oxygen 
scavenger + 
biocide 

Cortron 
UCA 622 

CTF: 
V2001 

SCH.330F 
QISAOOl 

1.07 1442 1.15 2.40 100% in 
water 

gebaseerd op 
oplosbaarheid zoals 
vermeld in MSDS 

Demulsifier 
SCHIOOO 

X8161 wellsite: 
SCHlOOl 

SCH.851F 
QISAOOl-
1000 

0.942 -
0.972 

14402 0.02 21.00 99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Demulsifier 
SCH3100 

X8161 wellsite: 
SCH3100 

5CH.852F 
QISAOOl-
3100 

0.942-
0.972 

17776 

0.02 21.00 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Demulsifier 
T1002 

X8161 CTF: 
T1002 

SCH.332F 
ISAOOl 

0.942 -
0.972 

1244 

0.02 21.00 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Demulsifier 
T1202 

X8161 CTF: 
T1202 

SCH.332F 
IA002 

0.942 -
0.972 

16 

0.02 21.00 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Corrosion 
inhibitor 

Cortron 
CK941-G 

CTF: P-
1201A/B 

SCH.337F 
FICSAOOl 

0.985 -
1.015 

36620 19.46 200.00 30% in olie 
en 70% in 

water 

gebaseerd op 
sampling 

H2S 
scavenger 

K157 CTF: 
V2001, 
V2005, 
A2002A/B 

SCH.335F 
FICSAOOl 

0.998 -
1.038 

152 0.001 120.00 98.8% in 
olie en 
1.2% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Antifoam AF340 CTF: 
VlOOl 

SCH.336F 
ISAOOl 

0.8-
0.83 

825 0.002 0.13 99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Antifoam AF340 a F : 5001 SCH.336F 
IA002 

0.8-
0.83 

2360 

0.002 0.13 

99.9% in 
olie en 
0.1% in 
water 

berekend mbv 
partitioning 
coefficient (lab 
testen) 

Oxygen 
scavenger 

0S19 CTF: 
P1201A/B 

SCH.338F 
FICSAOOl 

1.327-
1.377 

419 0.43 50.00 100% in 
water 

gebaseerd op 
oplosbaarheid zoals 
vermeld in MSDS 

Bariumsulfa 
at Scale 
inhibitor 

Gyptron 
SA 3440 

CTF: 
VlOOl 

SCH.339F 
FICSAOOl 

1.1-1.2 14390 12.92 200.00 100% in 
water 

gebaseerd op 
oplosbaarheid zoals 
vermeld in MSDS 

'Rood geeft een overschrijding aan 
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Inleiding 

Sinds 2011 injecteert NAIVI productiewater, afkomstig van de oliewinning in 
Schoonebeek, in lege gasvelden in Twente. In dat jaar hervatte NAM de olieproductie in 
Schoonebeek, waar sinds medio jaren '90 geen olie meer werd geproduceerd. Voor deze 
activiteiten zijn diverse vergunningen verleend door verschillende overheden. Voor de 
waterinjectielocaties in Twente zijn specifieke vergunningen verleend door de provincie 
Overijssel en het ministerie van Economische Zaken. In deze vergunningen is een 
voorschrift opgenomen dat NAM drie maanden na afloop van het kalenderjaar een 
rapportage dient op te stellen met daarin de hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater, de 
kwaliteit van het injectiewater en de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen. In dit 
rapport worden de resultaten gepresenteerd van het jaar 2014. 

Conform de vergunningen voor de waterinjectielocaties wordt de samenstelling van het 
productiewater frequent gecontroleerd op basis van monsters, die wekelijks (voor 
beknopte analyse) en maandelijks (voor uitgebreide analyse) worden genomen. 

Het productiewater bestaat voor het grootste deel uit (formatie)water dat zijn oorsprong 
kent in het diepgelegen olieveld te Schoonebeek. Bij injectie wordt dit weer teruggebracht 
naar een omgeving, waar het van nature een vergelijkbare samenstelling heeft: een hoge 
concentratie aan zouten en onder andere met koolwaterstoffen geassocieerde aromaten. 
Additionele en gebiedsvreemde mijnbouwhulpstoffen worden voor injectie zo veel als 
mogelijk verwijderd. In Twente wordt ook water geïnjecteerd dat in Schoonebeek als 
zuivere stoom is aangewend om de oliewinning te verbeteren. De concentratie van de 
mijnbouwhulpstoffen in het injectiewater is zeer laag (minder dan 1%o, zie de 
milieueffectrapportage herontwikkeling olieveld Schoonebeek, rapport II, 2006). 

Voor elke component geldt dat de maximale venwachte concentraties en de gemeten 
concentraties beduidend onder de Eural (=Europese afvalstoffenlijst) limiet liggen. In dit 
jaarrapport is voor tolueen en koolstofdioxide,die van nature in de ondergrond van 
Schoonebeek voorkomen, soms een afwijking gemeten in vergelijking met wat van te 
voren verwacht was. Echter de gemeten waarden van deze stoffen blijven ook hier ruim 
binnen de Eural-limiet (zie bijlage 2 voor vergelijking). Op basis van de Eural-toetsing 
wordt het injectiewater (inclusief de mijnbouwhulpstoffen) aangemerkt als een 'niet 
gevaarlijke afvalstof. Als vrijwillige aanvulling op de EURAL-toetsing heeft NAM tevens 
een toetsing laten uitvoeren aan de Europese Verordening voor de classificatie van 
stoffen, de CLP Verordening (1272/2008/EG). Deze Europese Verordening deelt het 
injectiewater ook niet in als gevaarlijk. 

Tevens is een uitgebreid Waterinjectiemanagementplan in de vergunningen opgenomen, 
dat voorziet in een uitgebreid monitoringsprogramma en een tweetal evaluatiemomenten 
waarbij de doelmatigheid van de injectie na drie en na zes jaar wordt geëvalueerd en 
waarbij ook onderzocht dient te worden of de hoeveelheid gebruikte mijnbouwhulpstoffen 
verder geminimaliseerd kan worden. 
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Monitoring kwaliteit injectiewater 
Tubbergen 7; Tubbergen Mander 1 & 2; 

Rossum Weerselo 2, 3, 5 & 6 
2014 

Rapportage tbv Wet Milieubeheer vergunning en ontheffing in het kader van 
het Lozingsbesluit 

Locatie Wet Milieubeheer Ontheffing Vergunning verleend 
MinEZ lozingenbesluit provincie op 

Tubbergen-Mander 1 ET/EM/10021702 2010/0022101 4 februari 2010 
Tubbergen-Mander 2 ET/EM/10021707 2010/0022426 4 februari 2010 
Tubbergen-7 ET/EM/10021638 2010/0022115 4 februari 2010 
Rossum Weerselo 2 ET/EM/10030445 2010/0040943 4 maart 2010 
Rossum Weerselo 3 ET/EM/10030407 2010/0040956 4 maart 2010 
Rossum Weerselo 5 ET/EM/10030416 2010/0040951 4 maart 2010 
Rossum Weerselo 6 ETM/EM/10044412 2010/0054507 24 maart 2010 

EP201503206143 definitief 



Hoeveelheid injectiewater per reservoir (2.2.1.a+e) 

Tabel la: Hoeveelheid injectiewater per put 

Rossum Weerselo 2 

Rossum Weerselo 3 

Rossum Weerselo 5 

Rossum Weerselo 6 

Tubbergen 7 

Tubbergen Mander 1 

Tubbergen Mander 2 

injectieput 

ROSSUM-WEERSELO- 2 

ROSSUM-WEERSELO- 7A 

ROSSUM-WEERSELO- 3 

ROSSUM-WEERSELO- 4 

ROSSUM-WEERSELO- 5 

ROSSUM-WEERSELO- 9 

TUBBERGEN-7 

TUBBER6EN-10 

TUBBERGEN-MANDER-1 

TUBBERGEN-MANDER- 2 

TUBBERGEN-MANDER- 3C 

>011 [m3] 2012 |m3] 2013 [m3] 2014 [m 

65.318 

100.581 

14.798 

50.785 

41.327 

61.845 

58.610 

94.701 

46.557 

9.845 

26.603 

61.786 

168.156 

9.440 

59.786 

86.908 

148.652 

298.010 

361.427 

40.532 

18.495 

41.234 

254.802 

231.141 

10.241 

135.107 

63.247 

145.158 

216.352 

266.698 

5.373 

1.597 

6.916 

536.105 

318.478 

5.499 

83.593 

137.119 

76.198 

O 

355.710 

315 

1.322 

29.262 

Totalen 570.970 1.294.426 1.336.631 1.543.601 

Tabel Ib: Hoeveelheid injectiewater per locatie en vergunde hoeveelheden 

Installatie 
2011 ."'01.' 2013 :'0i4 cumulatief totaa! cuiiniLitief 

Installatie [m3] [m3] [m3] [m3] 2011-2014 [m3] vergund [m3] 

Rossum Weerselo 2 165.899 229.942 485.943 854.583 1.736.367 19.100.000 

Rossum Weerselo 3 65.583 69.226 145.348 89.092 369.249 7.800.000 

Rossum Weerselo 5 41.327 86.908 63.247 137.119 328.601 6.590.000 

Rossum Weerselo 6 61.845 148.652 145.158 76.198 431.853 1.610.000 

Tubbergen 7 153.311 659.437 483.050 355.710 1.651.508 9.800.000 

Tubbergen Mander 1 46.557 40.532 5.373 315 92.777 1.570.000 

Tubbergen Mander 2 36.448 59.729 8.513 30.584 135.274 2.200.000 
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Analyse resultaten van geïnjecteerd water (2.2.l.b & c) 

Het mon5terpunt van het geinjecteerde water op de Oliebehandeling5installatie (OBI) te 
Schoonebeek is weergegeven in bijlage 1. 

In de tabellen 2 t/m 7 op de volgende bladzijden zijn de analyseresultaten van de geanalyseerde 
parameters weergegeven. Tabel 8 geeft de berekende concentraties aan hulpstoffen. 
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Tabel 2: Wekelijkse analyseresultaten (deel 1) - monsteriocatie: Oliebehandelingsinstallatie (OBl) Schoonebeek 

Datum Monsternummer Sulfide, 52 
(mg/l) pH 

Chloride 
(mg/l) 

Sulfaat, 504 
(mg/l) 

Kalium, K 
(mg/l) 

Natrium, Na 
(mg/l) 

maximaal verwachte waarde U 15& 4 - 9 90.000 50 1.000 40.000 

7-1-2014 SN 2014-01^1289 2 6,3 34.000 <19 150 17.000 

14-1-2014 SN-2014-01-0S66 6,4 32.000 <19 150 16.000 

21-1-2014 SN-2014-01-0845 1 6,3 30.000 <19 140 15.000 

2S-1-2014 $N-2014-01-1118 2 6,2 30.000 <19 150 15.000 

4-2-2014 SN-2014-02-0239 1 6,3 30.000 <19 150 15.000 

11-2-2014 SN-2014-02-0519 13 6,1 30.000 <19 150 15.000 

18-2-2014 SN-2014-02-0771 2 6,2 32.000 <19 160 16.000 

25-2-2014 $N-2014-02-1109 1,5 6,3 32.000 <19 150 16.000 

4-3-2014 SN-2014-03-0225 3,5 6,1 30.000 <19 140 15.000 

11-3-2014 SN-2014-03-O4S3 1 6,2 31.000 <19 150 15.000 
18-3-2014 SN-2014-03-067S 1,5 6,3 31.000 <19 150 16.000 

25-3-2014 SN-2014-03-102S 1 6,5 31.000 <19 140 15.000 

1-4-2014 SN-2014-04-0022 3 6,2 30.000 <19 140 15.000 

8-4-2014 SN-2014-04-0406 2 6,5 29.000 <19 140 15.000 

15-4-2014 SN-2014-04-07a8 2 6,2 30.000 <19 140 15.000 
23-4-2014 SN-20144M-1040 1 6,5 30.000 <19 140 15.000 

29-4-2014 SN-2014-04-1281 0,4 6,6 29.000 <19 140 15.000 
6-5-2014 SN-2014-0S-0357 1 6,3 30.000 <19 150 15.000 

13-5-2014 SN-2014-(»-0663 <0,1 6,5 30.000 <19 140 15.000 
21-5-2014 SN-2014-05-0981 0,1 6,6 27.000 <19 130 14.000 

27-5-2014 SN-2014-05-1152 0,2 6,4 28.000 <19 130 14.000 

3-6-2014 SN-2014-06-0224 <0,1 6,2 31.000 <19 130 14.000 
10-6-2014 SN-2014-06-0478 <0,1 6,6 27.000 <19 130 13.000 

17-6-2014 SN 2014-06-0796 0,1 6,4 27.000 <19 120 13.000 

24-6-2014 SN-2014-06-1100 0,2 6,3 29.000 <19 130 14.000 

1-7-2014 SN-2014-07-0048 0,1 6,2 28.000 <19 130 14.000 

8-7-2014 SN-2014-07-0323 0,2 6,3 28.000 <19 130 14.000 

15-7-2014 SN-201447-0609 0,3 6,4 30.000 <19 140 15.000 

22-7-2014 SN-2014-07-0839 0,6 6,2 29.000 <19 140 15.000 

29-7-2014 SN-2014-07-1094 0,8 6,2 29.000 <19 140 15.000 

5-8-2014 SN 2014-08-0164 0,6 6,2 29.000 <19 140 14.000 

12-8-2014 SN-2014-08-0433 <0,1 6,5 27.000 <19 130 14.000 

19-8-2014 SN 2014-08-0680 0,8 6,5 26.000 <19 130 13.000 

26-8-2014 SN-2014-08-0981 0,3 6,4 26.000 <19 130 13.000 

2-9-2014 SN-2014-0»4)150 0,4 6,6 25.000 <19 130 13.000 

9-9-2014 SN-2014-03-0424 0,6 6,6 28.000 <19 130 14.000 

16-9-2014 SN-2014-09-0705 0,1 6,5 24.000 <19 130 12.000 

23-9-2014 SN-2014-09-1131 0,4 6,4 28.000 <19 130 14.000 

30-9-2014 SN 2014-09-1558 <0,1 6,8 27.000 <19 130 13.000 

7-10-2014 SN-2014-10-0375 1 6,6 25.000 <19 130 13.000 

15-10-2014 SN-2014-10-0712 0,3 6,5 25.000 <19 130 13.000 

21-10-2014 SN-2014-10-0924 0,3 6,7 25.000 <19 130 13.000 

28-10-2014 SN-2014-10-1302 0,1 6,7 27.000 <19 140 14.000 

4-11-2014 SN-2014-11-0160 <0,1 6,3 25.000 <19 130 13.000 

13-11-2014 SN-2014-11-05S0 0,6 6,4 26.000 <19 140 13.000 

18-11-2014 SN-2014-11-0749 6,4 26.000 <19 140 14.000 

25-11-2014 SN-2014-11-1118 1 6,3 28.000 <19 150 14.000 

2-12-2014 SN-2014-12-Oiei 2 6,4 28.000 <19 130 14.000 

11-12-2014 SN-2014-12-0604 0,3 6,5 20.000 <19 110 10.000 

16-12-2014 SN-2014-12-0783 0,1 6,5 20.000 <19 120 10.000 

23-12-2014 SN-2014-12-1106 0,2 6,4 23.000 <19 120 12.000 

30-12-2014 SN-2014-12-128S 0,6 6,5 23.000 <19 130 12.000 

# ; maximaal verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 
@: De maximaal verwachte waarde voor HjS is 15 mg/l. In plaats van HjS is het sulfide gehalte gemeten. De 

maximaal gemeten waarde voor sulfide is 3,5 mg/l, dit komt overeen met een HjS gehalte van 3.7 mg/l. Dit 
betekent dat in alle gevallen het HjS gehalte lager is dan de maximaal verwachte Ĥ S waarde van 15 mg/l. 
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Tabel 3: Wekelijkse analyseresultaten (deel 2) - monsterlocatie: Oliebehandelingsinstallatie (081) Schoonebeek 

Datum Monsternummer 
Barium, 

Ba 
Ci lc ium, Cd 

(mg/l) 
Magnesium, Mg 

(mg/l) 

Strontium, 
Sr 

(mg/l) 

IJzer 
(totaal) 
(mg/l) 

Bicarbonaat, 
HC03 
(mg/l) 

Kooldioxide, 
C02 

(mg/l) 

maximaal verwachte waarde ff 250 8.000 2.S00 2.500 50 1.000 500 
7-1-2014 SN-2014-01 0289 31 3.100 630 390 10 360 380 
14-1-2014 SN-2014-01-0566 31 3.000 590 360 15 460 600 • 
21-1-2014 SN-2014-01-0845 25 2.800 540 320 10 690 720* 
28-1-2014 SN-2014-01-1118 27 2.900 580 350 15 290 470 
4-2-2014 SN-2014-02-0239 30 2.700 560 340 15 350 460 
11-2-2014 SN-2014-02-0519 26 2.800 560 340 15 
18-2-2014 SN-2014-02-0771 28 2.800 580 360 10 300 790' 
25-2-2014 SN-2014-02-1109 27 2.900 570 350 15 380 630* 
4-3-2014 SN-2014-03-0225 25 2.700 570 350 15 220 720* 
11-3-2014 SN-2014-03-0453 28 2,900 590 360 15 390 510* 
18-3-2014 SN-2014-03-0675 28 2.900 590 360 15 440 580» 
25-3-2014 SN-2014-03-1025 37 2.900 570 350 10 540 560' 
1-4-2014 SN-2014-04-0022 27 2.800 570 350 10 340 450 
8-4-2014 SN-2014-04-0406 33 2.600 550 340 10 430 570* 
15-4-2014 SN-2014-04-0708 29 2.800 570 350 15 490 510* 
23-4-2014 SN-2014-04-1040 34 2,700 560 340 5 460 600* 
29-4-2014 SN-2014-04-1281 27 2,700 540 330 15 420 340 fl 
6-5-2014 SN-2014-05-0357 27 2,700 560 340 15 320 420 
13-5-2014 SN-2014-0S-0663 30 2,600 550 340 15 760 320 
21-5-2014 SN-2014-OS-0981 23 2,500 510 310 20 790 410 
27-5-2014 SN-2014-05-1152 23 2,600 530 320 15 440 580* 
3-6-2014 SN-2014-06-0224 27 2,800 590 350 15 420 690* 
10-6-2014 SN-2014-06-0478 22 2,500 520 320 15 570 470 
17-6-2014 SN-2014-06-0796 22 2,300 520 310 15 680 450 
24-6-2014 SN-2014-06-1100 25 2,600 540 330 15 470 620* 
1-7-2014 SN-2014-07-0048 24 2,500 530 320 10 430 710* 
8-7-2014 SN-2014-07-0323 23 2,500 530 320 10 500 660* 
15-7-2014 SN-2014-07-0609 26 2.600 540 330 15 460 770* 
22-7-2014 SN-2014-07-0839 25 2,600 550 340 15 730 1.200* 
29-7-2014 SN-2014-07-1094 25 2,600 540 330 5 360 600* 
5-8-2014 SN-2014-08-0164 26 2,600 550 330 10 410 670* 
12-8-2014 SN-2014-08-0433 23 2,400 510 310 15 580 610* 
19-8-2014 SN-2014-08-0680 22 2,300 490 290 15 470 490 
26-8-2014 SN-2014-08-0981 21 2,300 490 290 15 590 490 
2-9-2014 SN-2014-09-01SO 20 2,200 470 280 10 910 300 
9-9-2014 SN-2014-09-0424 26 2,500 510 310 10 410 540* 
16-9-2014 SN-2014-09-0705 20 2,100 450 270 10 540 360 ' 
23-9-2014 SN-2014-09-1131 24 2,400 500 300 10 540 560* 
30-9-2014 SN-2014-09-1S58 22 2,400 500 300 10 530 440 
7-10-2014 SN-2014-10-0375 20 2,300 480 280 10 520 540* 
15-10-2014 SN-2014-104)712 21 2,200 460 280 10 530 440 
21-10-2014 SN-2014-10-0924 21 2.200 450 270 10 590 490 
28-10-2014 SN-2014-10-1302 23 2,300 490 290 15 970 810* 
4-11-2014 SN-2014-11-0160 21 2.300 480 280 15 720 750* 
13-11-2014 SN-2014-11-0550 22 2.300 490 290 5 520 680* 
18-11-2014 SN-2014-11-0749 23 2,400 500 300 5 610 800* 
25-11-2014 SN-2014-11-1118 25 2.500 520 310 15 410 540* 
2-12-2014 SN-2014-12-0161 25 2.400 510 310 10 460 600* 
11-12-2014 SN-2014-12-0604 15 1.800 390 230 10 580 480 
16-12-2014 SN-2014-12-0783 15 1.800 390 220 10 540 450 
23-12-2014 SN-2014-12-1106 19 2.000 430 250 10 550 570* 
30-12-2014 SN-2014-12-1285 19 2.000 430 250 10 610 510* 

maximaal verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 
de gemeten concentratie overschrijdt de maximaal verwachte waarde. echter onder EURAL-limiet (zie bijlage 2) 
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Tabel 4: Maandelijkse analyseresultaten (deel 1) - monsterlocatie: Oliebehandelingsinstallatie (081) Schoonebeek 

Datum Monsternummer Arseen C admium Ciiroom Koper Lood Kwrk Nikkel Zink 

riaximaal verwachte waarde tt 25 

(tig/1) (ug/i) 

250 250 

(ug/l) (Ug/i) 

J.000 2 000 

(ug/l) 

5 

(t«g/t) 

SOO 

(Mê/I) 

7.500 

7-1-2014 SN-2014-01-0289 <10 <1 <5 15 <10 <0,10 <10 <20 

4-2-2014 SN-2014-02-0239 <10 <1 <5 15 <10 <0,10 <10 <20 

4-3-2014 SN-2014-03-0225 <10 <1 <5 13 <10 <0,10 <10 <20 

1-4-2014 SN-2014-04-0022 <10 <1 <5 11 <10 <0,10 <10 <20 

6-5-2014 SN-2014-05-0357 <10 <1 <5 13 <10 <0,10 <10 <20 

3-6-2014 SN-2014-0e-O224 <10 <1 20 16 <10 0,42 <10 24 

1-7-2014 SN-2014-07-0048 <10 <1 <5 12 <10 <0,10 <10 <20 

5-8-2014 SN-2014-0S-0164 <10 <1 <5 12 <10 0,39 <10 <20 

2-9-2014 SN-2014-09-0150 <10 <1 5,2 12 <10 0,22 20 20 

7-10-2014 SN-2014-10-0375 <10 <1 <5 12 <10 <0,10 <10 42 

4-11-2014 SN-2014-11-0160 <10 <1 <5 13 <10 <0,10 <10 25 

2-12-2014 SN-2014-12-0161 <10 <1 8,2 11 <10 <0,10 <10 <20 

# : maximaal verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 

Tabel 5: Maandelijkse analyseresultaten (deel 2) - monsterlocatie: Oliebehandelingsinstallatie (081) Schoonebeek 

Datum Monsternummer Benzeen 

(tig/l) 

Tolueen Ethylbenzeen Xylenen minerale ol 

(lig/l) (lJg/1) (ug/l) (mg/l) 

e @ 

maximaal verwachte waarde ff 5,000 i.000 SOO J.000 100 

7-1-2014 SN-2014-01-0289 1.100 820 110 320 10,5 

4-2-2014 SN-2014-02-0239 1.300 1.200* 160 460 10,7 

4-3-2014 SN-2014-03-0225 1.200 1000 160 450 11,0 

1-4-2014 SN-2014-04-0022 1.300 1.100* 170 480 8,3 

6-5-2014 SN-2014-05-0357 1.300 1.200* 140 410 11,9 

3-6-2014 SN-2014-06-0224 1.100 780 110 320 14,3 

1-7-2014 SN-2014-07-0048 1.100 830 110 340 13,6 

5-8-2014 SN-2014-08-0164 1.300 1.000 160 440 7,1 

2-9-2014 SN-2014-09-0150 1.400 1.100* 150 430 12,4 

7-10-2014 SN-2014-10-0375 1.200 990 160 460 9,0 

4-11-2014 SN-2014-11-0160 1.300 970 180 490 6,5 

2-12-2014 SN-2014-12-0161 1.400 1.200* 180 510 9,1 

# : maximaal verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 
* : de gemeten concentratie overschrijdt de maximaal verwachte waarde, echter onder EURAL-limiet (zie bijlage 2) 

maandgemiddelde van wekelijks verrichte analyses 
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Tabel 6: Maandelijkse analyseresultaten (deel 3) - monsterlocatie: Oliebehandelingsinstallatie (OBl) Schoonebeek 

Datum Monsternummer MEG DEG TEG 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) 
maximaal verwachte waarde ff 750 750 750 

7-1-2014 SN-2014-01-0289 <200 <200 <200 

4-2-2014 SN-2014-02-0239 <200 <200 <200 

4-3-2014 SN-2014-03-022S <200 <200 <200 

1-4-2014 SN-2014-04-0022 <200 <200 <200 

6-5-2014 SN-2014-0S-0357 <200 <200 <200 

3-6-2014 SN-2014-06-0224 <200 <200 <200 

1-7-2014 SN-2014-07-0048 <200 <200 <200 

5-8-2014 SN-2014-08-0164 <200 <200 <200 

2-9-2014 SN-2014-09-01S0 <200 <200 <200 

7-10-2014 SN-2014-10-0375 <200 <200 <200 

4-11-2014 SN-2014-11-0160 <200 <200 <200 

2-12-2014 SN-2014-12-0161 <200 <200 <200 

# : maximaal verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 

MEG: Monoethylene Glycol 

DEG: Diethylene Glycol 

TEG: Triethylene Glycol 

Tabel 7: Maandelijkse analyseresultaten (deel 4) - monsterlocatie: Oliebehandelingsinstallatie (OBl) Schoonebeek 

Datum Monsternummer 02 Temperatuur dissolved solids suspended solids >5nm @ 

(ppb) CO (mg/l) (mg/l) 
maximaal verwachte waarde ff 50 50 200.000 100 

7-1-2014 SN-2014-01-0289 <10 30 68.750 45,3 

4-2-2014 SN-2014-02-0239 <10 67.350 49,5 

4-3-2014 SN-2014-03-0225 <10 32 61.650 52,8 

1-4-2014 SN-2014-04-0022 <10 34 51.975 42,4 

6-5-2014 SN-2014-05-0357 <10 34 58.325 38,5 

3-6-2014 SN-2014-06-0224 <10 27 58.900 60,8 

1-7-2014 SN-2014-07-0048 <10 30,4 55.550 55 

5-8-2014 SN-2014-08-0164 <10 33,3 56.975 46,7 

2-9-2014 SN-2014-09-0150 <10 23,9 48.000 52,4 

7-10-2014 SN-2014-10-0375 <10 32 51.750 46,3 

4-11-2014 SN-2014-11-0160 <10 16 45.000 55,3 

2-12-2014 SN-2014-12-0161 <10 32 51.125 47,2 

maximaal verwachte waarden uit tabel 3 van de vergunningsaanvraag 

maandgemiddelde van wekelijks verrichte analyses 
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In 2014 gebruikte hoeveelheid hulpstoffen (2.2.1.d) 

Tabel 8: Gebruikte hoeveelheid hulpstoffen en berekende maximale concentraties (in 2014) 

Functie Product 
Gebruikte 

hoeveelheid 
(m3) 

Concentratie 
injectiewater 

(mg/l) 

Verwachte 
maximale 
waarde 
(mg/l) 

Verdeling 
olie/water 

Opmerking 

2uurstofbinder + 
biocide 

0519 + 
Bactron UCA495-G 1,0 0,69 2,4 100% in water 

gebaseerd op de 
oplosbaarheid volgens het 
veiligheidsinformatieblad 

Emulsiebreker Emulsotron X-8161 46,0 0,028 21 99,9% in olie en 
0,1% in water 

berekend met 
verdelingscoëfficient 
gebaseerd op 
laboratoriumresultaten 

Anti-corrosievloeistof Corton CK941-G 83,0 53,58 200 100% in water 
30% in olie en 70% in water 
maar rechtstreeks in de 
waterstroom geïnjecteerd 

Zwavelwaterstof
binders 

Gas Treat K157 g, 
Sulfa-Check 

EC9386A 
887,4 7,46 120 

98,8% in olie en 
1,2% in water 

berekend met 
verdelingscoëfficient 
gebaseerd op 
laboratoriumresultaten 

Anti-schuimmiddel Defoamer AF340 2,0 0,0011 0,13 99,9% in olie en 
0,1% in water 

berekend met 
verdelingscoëfficient 
gebaseerd op 
latraratoriumresultaten 

Zuurstofbinder 0519 0 0 50 100% in water 
in de waterstroom 
geïnjecteerd 

Anti-bariumsulfaat 
aanslagvloeistof 

Gyptron SA3440 14,0 10,39 200 100% in water 
in de waterstroom 
geïnjecteerd 
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Bijlage 1 - Situering monsterpunt op Schoonebeek Oliebehandelingsinstallatie 
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BIJLAGE 2: Vergelijking kwaliteit injectiewater Twente 2014 versus EURAL limiet 

Parameter Eenheid Verwachte maximale 
waarde 

Gemeten gemiddelde 
waarde 2014 

EURAL-
limiet 

pH (eenheden) - 4 - 9 6,4 nvt 
Temperatuur X 50 29,5 nvt 
Total Dissolved Solids mg/l 200000 58000 nvt 
Total Suspended Solids mg/l 10Q 48 nvt 
Natrium (Na+) mg/l 40000 15000 nvt 
Magnesium (Mg2+) mg/l 2500 540 nvt 
Barium (Ba2+) mg/l 250 26 

30000' Arseen (As) mg/l 0,025 <0,01 30000' 

Kwik (Hg) mg/l 0,005 <0,0001 
1000' Zwavelwaterstof (H2S)' mg/l 15 0,96 
1000' 

IJzer (totaal Fe2-^ en Fe3-i-) mg/l 50 13 nvt 
Kalium (K+) mg/l 1000 140 nvt 
Strontium (Sr2+) mg/l 2500 330 nvt 
Chloride (Cl-) mg/l 90000 29000 nvt 
Sulfaat (S042-) mg/l 50 <13 nvt 
Bicarbonaat (HC03-) mg/l 1000 480 nvt 
Koolstofdioxide (C02) mg/l 500 570' nvt 
Zuurstof (02) mg/l 0 05 <0,01 nvt 
Olie en vetten mg/l 100 11 nvt 
Cadmium (Cd) mg/l 0,25 <0.001 
Koper (Cu) mg/l 1 0,014 
Monoethylene Glycol (MEG) mg/l 750 <200 
Diethylene Glycol (DEG) mg/l 750 <200 
Triethylene Glycol (TEG) mg/l 750 <200 

250000' Ethylbenzeen (C8H10) mg/l 0,5 0,15 250000' 

Tolueen (C6H5CH3) mg/l 1 0.99 
Waterreiniger"^ mg/l 100 niet gebruikt 
Zuurslofbinder^ mg/l 50 niet gebruikt 
Anti-schuimmidde!^ mg/l 0,13 0001 
Chroom (Cr) mg/l 0.25 <0.005 

1000' Benzeen (C6H6) mg/l 5 1,2 1000' 

Lood (Pb) mg/l 2 <0.01 5000 
Nil<l<el (Ni) mg/l 0,5 0.01 10000 
Ztrtk (Zn) mg/l 7,5 0,02 
pH- regelaar^ mg/l 0.28 pH- regelaar^ mg/l 0.28 met aanwezig in 

injectiewater 
Biocide^ mg/l 2,4 0,69 50000' 
Anti-aanslagvloeistof^ mg/l 0,24 niet aanwezig in 

injectiewater 

Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof^ mg/l 200 10,4 
Calcium (Ca2+) mg/l 8000 2600 
Xylenen (C6H4C2H6) mg/l 1 0,42 
Zuurstofhinder^ mg/l 50 niet aanwezig In mg/l 

injectiewater 200000 

Anti-corrosievloeistof^ mg/l 200 53,6 
Zwavelwaterstofbinder^ mg/l 120 7.5 
Emulsiebreker^' mg/l 21 0 028 Nvt 

^ Gemeten sulfide gehalte omgerekend naar H2S. 
^ Mijnbouwhulpstoffen (in blauwe rijen) zijn uitgedrukt in milligram geïnjecteerd per liter injectiewater 
^ EURAL limiet verwijst naar de totale concentratie per groep van parameters 
"Gemeten concentratie overschrijdt de maximaal verwachte waarde (ter vergelijking: koolzuurhoudend 
bronwater bevat C02-concentratie van ca. 4000mg/l) 
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Betreft: Jaarrapportage 2014 injectieparameters waterinjectieputten Twente 

Geachte heer Van der Meijden, 

Onder verwijzing naar de vigerende ontheffingen van hel Lozingenbesluit voor onze 
waterinjectielocaties TUB7. TUM1, TUM2, R0W2, R0W3, ROWS en R0W6 in Twente, 
bericht ik u het volgende. 

In onderstaande ontheffingen is in voorschrift 2 opgenomen dat NAM drie maanden na 
afioop van het kalenderjaar een rapportage dient op te stellen met daarin voor iedere 
waterinjectieputZ-reservoir de essentiële parameters zoals injectiedruk, reservoirdruk, 
volume en debiet. Bijgevoegd vindt u het rapport waarin de resultaten gepresenteerd 
worden van 2014. 

Ontheffing Lozingenbesluit locatie TUB7, kenmerk 2010/0022115, d.d. 4 februari 2010 
Ontheffing Lozingenbesluit locatie TUMI, kenmerk 2010/0022101, d.d, 4 februari 2010 
Ontheffing Lozingenbesluit locatie TUM2. kenmerk 2010/0022426, d d. 4 februari 2010 
Ontheffing Lozingenbesluit locatie R0W2, kenmerk 2010/0040943, d.d. 4 maart 2010 
Ontheffing Lozingenbesluit locatie R0W3. kenmerk 2010/0040956, d.d. 4 maart 2010 
Ontheffing Lozingenbesluit locatie R0W5, kenmerk 2010/0040951, d.d. 4 maart 2010 
Ontheffing Lozingenbesluit locatie R0W6, kenmerk 2010/0054507, d.d. 24 maart 2010 

Vertrouwende u hiermee zo volledig mogelijk te hebben geïnformeerd, verblijven wij. 

Hoogachtend, 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Bijlage (in enkelvoud): als geadviseerd 
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Jaarrapportage 2014 
injectieparameters waterinjectieputten 

locaties Tubbergen 7; Tubbergen Mander 
1 & 2; Rossum Weerselo 2, 3, 5 & 6 

Kapponuge tbv Wet Miiieiiheheer vergunning en ontheffing in het kader van het 
Lozingsbesluit 

Dit rapport geeft invulling aan de rapportage-eisen van de ontheffing van het lozingsbesluit 
bodembescherming. 

' '"""'^ WetMIIIeubeheer öntKètting Veî MWftingv r̂feend 
MiffEt lo2lrigéhbes(uttprö\/ïiitïe op 

lUDoergen-Mander l ET/EM/10021702 2010/0022101 4 feb 2010 
Tubbergen-Mander 2 ET/EM/10021707 2010/0022426 4 feb 2010 
Tubbergen-7 ET/EM/10021638 2010/0022115 4 feb 2010 
Rossum Weerselo ?. ET/EM/10030445 2010/0040943 4 maart 2010 
Rossum Weerselo 3 ET/EM/10030407 2010/0040956 4 maart 2010 
Rossum Weerselo 5 ET/EM/10030416 2010/0040951 4 maart 2010 
Rossum Weerselo 6 ETM/EM/10044412 2010/0054507 24 maart 2010 
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Injectieparameters voor waterinjectieputten en reservoirs Twente in 2014 
In de tabellen hieronder wordt voor iedere put en reservoir waar in de diepe ondergrond in Twente 
water wordt geïnjecteerd de essentiële parameters (injectiedruk, reservoirdruk, volume en debiet) 
weergegeven. De parameters die zijn gemeten in 2014 worden vergeleken met de meetresultaten in 
voorgaande jaren dat is geïnjecteerd en met de data zoals deze zijn vastgelegd in het Waterinjectie 
Management Plan {EP201308203213) dat is bijgevoegd aan de vergunningsaanvraag. 

Ten opzichte van het Waterinjectie Management Plan zijn geen afwijkingen geconstateerd. 
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Geachts heer Van der Meijden, 

Onder vervvijzing naar de vigerende ontheffingen van het Lozingenbesluit voor onze 
waterinjsciielocatiss R0W2, ROVi/3, R0W6 en TUB7 in Twente, bericht ik u het volgende. 

In onderstaands ontheffingen is in voorschrift 3 opgenornen dat NAM driejaar na aanvang 
van de waterinjectie een uitgebreide evaluatie dient uit te voeren naar de waterinjectie-
activiteiten en de effecten daarvan op de boven het reservoir gelegen afsluitende lagen. 

Ontheffing Lozingenbesluit locatie R0W2, kenmerk 2010/0040943, d.d. 4 maart 2010 = lOoSé 
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Bijgevoegd vindt u het rapport v f̂aarin ds resultaten gepresenteerd voorden van deze 3-
jaarlijkse evaluatie. 

Vertrouwende u hiemiee zo vollsclig mogelijk te hebben geïnformeerd, verblijven wij. 
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Nederiandse publiekssamenvatting 
Sinds 2011 injecteert NAM productiewater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in lege gasvelden in 
Twente. In dat jaar hervatte NAM de olieproductie in Schoonebeek, waar sinds medio jaren '90 geen olie meer 
werd geproduceerd. Voor deze activiteiten zijn diverse vergunningen verleend door verschillende overheden. 
Voor de waterinjectielocaties in Twente zijn specifieke vergunningen verleend door de provincie Overijssel en 
het ministerie van Economische Zaken. In deze vergunningen is een voorschrift opgenomen dat NAM driejaar 
na aanvang van de waterinjectie een uitgebreide evaluatie diende uit te voeren naar de waterinjectie-activiteiten 
en de effecten daarvan op de boven het reservoir gelegen afsluitende lagen. In dit rapport worden de resultaten 
gepresenteerd van deze evaluatie. 

Het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek wordt geïnjecteerd in de diepe ondergrond in 
een drietal leeg geproduceerde gasvelden in Twente. De oude gasreservoirs waar op dit moment water in 
geïnjecteerd wordt bestaan uit kalksteenlagen waarin van nature schuren zitten die er voor zorgen dat de 
doorlaatbaarheid van dit gesteente hoog is. De kalksteenlagen worden aan de boven en onderkant begrensd door 
een laag anhydriet, een gesteentesoort dat geen gas of water doorlaat en niet in water oplosbaar is. Onder en 
boven deze anhydrietlaag zit een dikke niet doorlaatbare laag steenzout. De combinatie van een anhydriet en 
steenzoutlaag vormt een zeer goede afdichting die in het verleden ervoor gezorgd heeft dat het gas gedurende 
miljoenen jaren in de kalksteenlagen opgeslagen kon blijven en er nu voor zorgt dat het productiewater op een 
veilige manier in de diepe ondergrond opgesloten blijft. 

Naar aanleiding van een uitgebreide Milieu Effect Rapportage (MER) zijn vergunningen afgegeven op basis van 
een verwachting dat al vrij snel na de start van de olieproductie in het Schoonebeek olieveld ongeveer 12.500 
m là productiewater geïnjecteerd zou gaan worden In werkelijkheid is de hoeveelheid water die op dit moment 
per dag wordt geïnjecteerd veel minder (ongeveer 4.000 mVd), omdat er minder olie wordt geproduceerd uit het 
Schoonebeek olieveld dan oorspronkelijk verwacht. 

Conform het Waterinjectie Management Plan, dat onderdeel uitmaakt van de verleende vergunning, is een 
uitgebreid inspectie- en controleprogramma uitgevoerd voor diverse waterinjectieputten. Conform de 
voorschriften uit deze vergunning zijn voor de zes in gebruik genomen waterinjectieputten (genaamd R0W3, 
R0W4, R0W7, R0W9, TUB7 en TUB 10) de resultaten geëvalueerd over de eerste 3 jaar nadat is begonnen met 
waterinjectie. Dit rapport bevat een gedetailleerde evaluatie van deze inspecties en testen en dient beoordeeld te 
worden door het bevoegd gezag. Tijdens de evaluatie is gekeken naar het injectiegedrag (injectiedruk en 
injectiviteit; dat is de hoeveelheid water die per eenheid van druk wordt geïnjecteerd), de huidige reservoirdruk 
in vergelijking met het model, de integriteit van de stalen verbuizingen in de put, de integriteit van de 
injectiebuis en de samenstelling van het injectiewater. 

Gedurende de eerste 3 jaar zijn de injectiedrukken, als gemeten aan het oppervlak, voor alle putten nooit hoger 
geweest dan de in de vergunning opgenomen druklimieten (zie tabel I van het Waterinjectie Management Plan). 
Deze druklimieten zijn ingesteld met als doel de integriteit van de afsluitende lagen boven en onder de reservoirs 
te garanderen. Voor de putten R0W7, TUB7 en TUB 10, is de reservoirdruk betrekkelijk laag gebleven 
gedurende waterinjectie en volgt deze het model en de verwachting. In R0W4 en R0W9 wordt een enigszins 
verhoogde reservoirdruk geconstateerd, maar blijft deze nog steeds ruim binnen de gestelde veiligheidsmarges 
van de vergunning. De metingen in R0W3 lijken aan te tonen dat het gedeelte van het reservoir waarin nu water 
wordt geïnjecteerd veel kleiner is dan het gedeelte waaruit voorheen gas is geproduceerd. Ook hier is de 
reservoirdruk ruim binnen de veiligheidsmarge gebleven die in de vergunning is vastgesteld. 

De injectiviteit in de reservoirs wordt bepaald door middel van een zogenaamde 'step-rate'-tesl (SRT), een test 
waarbij op diepte van het reservoir de injectiedruk wordt gemeten terwijl de injectiesnelheid stapsgewijs wordt 
verhoogd. Deze testen tonen volgens de verwachtingen aan dat het water vooral wordt opgenomen in een 
bestaand (natuurlijk) netwerk van scheuren in deze ondergrondse formatie. De waterinjectie in R0W7, TUB7 en 
TUB 10 wordt beschouwd als erg goed (ca. 1800-2000 m'̂ per dag), terwijl deze in R0W4 en R0W9'(ca. 1300-
1500 m' per dag) matig tot goed is. R0W3 is de enige put waar water in een zandsteenlaag wordt geïnjecteerd 
die op grotere diepte ligt dan de kalksteen en steenzoutlagen. In tegenstelling tot het Zechstein Carbonaat heeft 
dit oude gasreservoir geen natuurlijk netwerk van scheuren en heeft daarom een veel lagere injectiviteit, hierdoor 
wordt de waterinjectieput R0W3 slechts incidenteel gebruikt. 

In de MER is uitvoerig aandacht besteed aan het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze 
laag in aanraking zou komen met het injectiewater. De MER concludeert dat deze zoutlagen niet of nauwelijks 
zullen oplossen in het injectiewater, echter om hierover aanvullende inzichten te verkrijgen is besloten 
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uitgebreide modelleringen uit te voeren. Op basis van deze uitgebreide modelleringen is aangetoond dat de 
conclusie uit de MER juist is. Wel is het zo dat, mocht injectiewater langs de buitenzijde van de stalen 
verbuizing van de waterinjectieput kunnen stromen, het theoretisch niet uitgesloten kan worden dat de zoutlaag 
dan plaatselijk aangetast wordt. 

Ter voorkoming van zo'n situatie worden verschillende preventieve metingen in de injectieputten uitgevoerd om 
de status van de waterinjectieputten zeker te stellen: 

1. Omdat de temperatuur van het injectiewater lager is dan de temperatuur in de diepe ondergrond 
zullen de zones waar water in geïnjecteerd wordt iets afkoelen. Met behulp van speciale apparatuur 
kan zowel in als buiten de put (dus achter de verbuizing) de temperatuur gemeten worden. Indien 
koude plekken worden gemeten achter de verbuizing kan dit erop wijzen dat daar injectiewater 
heeft gestroomd en zout heeft opgelost. In een dergelijk geval zal de waterinjectie stopgezet 
worden en zal nader onderzoek volgen. De waterinjectie wordt dan pas weer hervat als dit veilig 
plaats kan vinden, hetgeen inhoudt dat het risico op lekkage als zeer laag geklassificeerd wordt of 
als een reparatie uitgevoerd is. 

2. De kwaliteit van de cementenwand die buitenom de gehele waterinjectieput zit, wordt gemeten met 
behulp van zogenaamde Cement Bond Logs (CBLs). Mocht blijken dat er kwaliteitsverschillen zijn 
in het cement, dan zou dit de mogelijkheid kunnen bieden voor stroming van injectiewater achter 
de verbuizing van een injectieput.Water wordt slechts daar geïnjecteerd waar geen aanleiding is om 
te vermoeden dat injectiewater achter de verbuizing in contact kan komen met zout. 

3. De integriteit van de verbuizing wordt gecontroleerd door de wanddikte van de verbuizing te 
meten. Dit wordt gedaan door middel van een gedetailleerde diameter (of calliper) meting die 
afwijkingen in de wanddikte van de buis kan detecteren. 

De temperatuurmetingen die in alle waterinjectieputten zijn uitgevoerd geven aan dat het water op de juiste 
plaats van het reservoir wordt geïnjecteerd en dat het steenzout niet aan het injectiewater is blootgesteld. Uit 
CBLs (zie punt 2) en calliper-metingen (zie punt 3) blijkt dat de waterinjectieput- en cementconditie goed zijn en 
dat het hierboven beschreven mogelijk risico van het oplossen van de zoutlaag verwaarloosbaar is. 

Tijdens de genoemde inspecties en controlemetingen zijn alleen op locatie Tubbergen-7 in twee putten (genaamd 
TUB7 en TUBIO) een aantal aandachtspunten naar voren gekomen. In de waterinjectieput TUB7 blijkt uit de 
wanddiktemetingen (zie punt 3) dat bepaalde onderdelen van deze put TUB7 op een diepte tussen ca. 1200 en 
1500 meter een verhoogd risico op waterlekkage hadden. Nadere analyse van de inspectiegegevens van de put 
heeft aangetoond dat er geen sprake is geweest van feitelijke waterlekkages. De omhullende cementlaag rond de 
stalen injectiebuis vertoonde geen beschadigingen en vormde een extra barrière tussen injectiebuis en de 
aardlagen op die diepte. Wel is na deze controle besloten om de put uit voorzorg voorlopig niet meer te 
gebruiken voor waterinjectie zodat een reparatieplan opgesteld kan worden. In de waterinjectieput TUBIO is op 
een diepte van ca. 1800 meter (ter hoogte van een niet-oplosbare anhydriet laag) geconstateerd dat waarschijnlijk 
de schroefverbinding tussen twee buizen niet volledig vastgedraaid is. Met de CBL is geconstateerd dat de 
omhullende cementlaag rond de schroefverbinding van deze stalen injectiebuizen op deze plek nog intact is, 
waardoor er geen verhoogd risico is op lekkage door aantasting van de afsluitende zoutlaag. Daarom wordt deze 
put momenteel nog steeds gebruikt om op een veilige manier water te injecteren en is reparatie vooralsnog niet 
nodig. Mocht bij vervolginspecties blijken dat reparatie in de toekomst nodig zal zijn, dan zal dit gerapporteerd 
worden aan het bevoegd gezag en zullen passende maatregelen getroffen worden om de integriteit van de 
waterinjectieput voldoende te waarborgen. 

Betreffende de integriteit van de waterinjectieputten kan worden vastgesteld dat alle gemeten drukken binnen de 
in de vergunningen opgenomen druklimieten zijn gebleven. In alle waterinjectieputten zijn de wanddiktes van de 
injecliebuizen meer dan voldoende om de maximale verwachte injectiedruk te weerstaan. In de 
waterinjectieputten ROW4 en R0W9 zijn zogenaamde putstimulaties uitgevoerd, die mogelijk invloed hebben 
gehad op de wanddikte. Echter de huidige wanddiktes voldoen nog aan alle vereisten zodat de waterinjectie ook 
in deze putten veilig en verantwoord is. 

Voor wat betreft de wekelijkse cn maandelijkse bemonstering van het injectiewater vindt deze plaats op de 
Oliebehandelingsinstallatie (OBl) te Schoonebeek. Daamaast worden er nog halfjaarlijks bemonsteringen 
uitgevoerd op de diverse waterinjectielocaties. Elk monster wordt uitgebreid geanalyseerd op stoffen die 
genoemd zijn in de vergunning. Voor elke component geldt dat de maximale verwachte concentraties en de 
gemeten concentraties beduidend onder de EURAL (Europese afvalstoffenlijst) limiet liggen. De genomen 
monsters op de OBl en waterinjectielocaties hebben nagenoeg dezelfde samenstelling. Voor een klein aantal 
stoffen die van nature in de ondergrond van Schoonebeek voorkomen (SO^^', CO2, olie-in-water, tolueen en 
arseen) is er soms een afwijking gemeten in vergelijking met wat van te voren verwacht was, echter de gemeten 
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waarden blijven ook hier ruim binnen de EURAL-limiet. De concentraties van al deze elementen zijn dusdanig 
laag dat het injectiewater de classificatie 'Niet Gevaarlijke StoP heeft volgens de Europese Verordening EG 
nr. 1272/2008 . 

Van alle uitgevoerde inspecties hebben alleen de "step-rate'-testen niet de gewenste informatie opgeleverd. Het 
rapport stelt dan ook voor om meer nadruk te leggen op het meten van de reservoirdruk via drukmetingen in de 
waterinjectieputten terwijl er niel gepompt wordt, in plaats van het uitvoeren van deze SRT's. 

Geconcludeerd mag worden dat alle in de vergunning genoemde inspectie- en testprogramma's (beschreven in 
het Waterinjectie Management Plan) volgens plan zijn uitgevoerd. Hierbij is aangetoond dat de in de vergunning 
genoemde beheersmaatregelen van het waterinjectie-programma goed werken en dat alle waarborgen voor een 
veilig en verantwoord opereren van de waterinjectieputten aanwezig zijn. 

J 

^ Van loepa.ssiiig zijnde wetgeving; Verordening (EG) nr. 1272/2008 van hel Europees Parlement ende Raad van 16 december 2008 
hctrcffende de indeling, etiketlering en verpakking van slofTen en meng.>;cl.<; lot wij^.iging en intrekking van de Richtlijnen 67 /548 / | ;EG cn 
1999/45/EG en lol wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006. 
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Technical summary 
Schoonebeek production water is injected into depleted gas reservoirs in Twente. Because of the, in the 
Schoonebeek FDP, assumed high plateau injection rate of 12,500 mVd it was agreed with the authorities to share 
the injection data and evaluate injection performance and injection models. In reality, the actual total injection 
rate has only been about 4,000 m'/d, which is due to lower performance of Schoonebeek Oilfield production 
wells. 

As specified in the Water Injection Management Plan, an extensive surveillance program was executed, followed 
by a 3-yearly review that was carried-out for the following injection wells: R0W3, ROW4, R0W7, R0W9, 
TUB7 and TUBIO. Detailed evaluation o f the injection perfonnance of these wells was started in April this year 
after the first three-year injection period was passed. Evaluation and reporting took longer than expected causing 
delay in sharing this report with the authorities. 
The evaluation has focused on the injection performance (pressure and injectivity), actual reservoir pressures as 
compared to the model, casing integrity to identify potential threats of near-wellbore salt (Halite) dissolution, 
well and tubing integrity, as well as on the injection water quality. 

In the past three years, the actual surface injection pressures remained below the set THP-limits that were 
defined to avoid potential fracturing info the overlying reservoir seal. The local reservoir pressure has stayed 
relatively low in wells R0W7, TUB7 and TUBIO and do match the pressure prediction curve. In wells R0W3, 
ROW4 and R0W9 an increase in reservoir pressure is observed. R0W3 is believed to be connected to a smaller 
reservoir compartment in comparison to the produced gas volume. For R0W4 and R0W9 the reservoir pressure 
is slightly higher than predicted, but shows a decreasing trend (R0W4) or at least remained constant (R0W9). In 
all cases the pressures stay well below the initial reservoir pressures. 

Step-rate tests cleariy show, by the slope-change, that controlled formation breakdown occurred only in R0W3, 
the only well injecting into the non-fractured Carboniferous Sandstone reservoir. For the other wells, where 
water is injected into the fractured Zechstein Carbonate reservoir, the SRT-plots all show a linear trend 
indicating injection into existing fractures. The injection rates in wells R0W7, TUB7 and TUBIO are still 
considered very high (1800-2000 mVd), whereas in wells R0W4 and R0W9 (1300-1500 m'/d) it is considered 
moderate, but constant. R0W3 is temporarily shut-in, because the injectivity is too low to stay below set THP 
limit. 

Extensive modelling has indicated that significant salt dissolution could only occur under very specific 
conditions near an injection well. To create such a special situation, injection water needs to be able to flow 
directly past salt layers. This requires a combination of a leak in the production casing and a poor cement bond. 
Temperature logging, cement bond logging and casing calliper surveys were executed to detect injection water 
exposing salt. The temperature surveys indicate that injection occurs into the Zechstein reservoirs and that no 
injection occurred in the Halite formations. Cement bond logging and calliper surveys indicate that the risk to 
dissolve salt is perceived low in all logged wells. However, in TUB7 the casing calliper results show that the 
casing integrity is compromised at several depths. Whilst the surveillance has indicated that no leaks have 
occurred, the well is shut-in for injection until integrity is restored. Repair options are currently being studied. In 
TUBIO an anomaly in the casing is detected opposite an Anhydrite layer which may cause a potential exposure 
to injected water of the underlying Halite. However, the risk that the injected water wil l reach the Halite above 
and below the leak is considered low because of good cement bonding across the Halite. 

Regarding well and tubing integrity it is shown that during the first 3 years of operation all A-, B- and C-annulus 
pressures have remained below their MAASP. Al l wells have enough tubing wall thickness to withstand 
maximum injection pressures. R0W4 and R0W9 have been acid stimulated, which may have caused increased 
pitting corrosion. 

Weekly and monthly sampling and analysis have been carried out at Ihe Schoonebeek Central Treatment 
Facilities (CTF) and at Twente injection wells on an extensive list of parameters. For all parameters the 
maximum expected and measured level for every respective parameter/ion is significantly lower than the 
EURAL (European hazardous waste catalogue) limit. In addition to EURAL, the disposal water is classified as 
"non-hazardous" according to the European CLP-Regulation (EC) No 1272/2008. For the vast majority of 
parameters the measured values are below the maximum expected values. For S04^', COj, oil-in-water, toluene 
and arsene, that are all originally present in the reservoir, occasionally higher levels were measured. Excursions 
of S04^ oil-in-water and arsene are most likely linked to instabilities during the field start-up. The parameters 
measured in Twente, specifically at R0W2 and TUB7, give the same results than at the CTF for most 
parameters. 

The water injection surveillance plan was executed according to plan. Evaluation of the results and the execution 
ofthe surveillance activities show that the duration of step-rate tests, carried-out to identify potential fracturing 
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or fracture propagation into the reservoir seal as well as to establish the injectivity, has increased from hours in 
2009 to 1-2 months currently before pressure stabilization is achieved. Because of the test duration and the 
inability to validate the data during the long term test, it is proposed to cancel future step-rate tests and focus 
suPv'eillance more on monitoring static reservoir pressure by means of static surveys and less on monitoring well 
injectivity by means of SRT's and fall-offs. 
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1 Introduction 
In the Schoonebeek Oilfield production system, pntduction Mater is re-injected since January 2011 into depleted 
gas fields in Twente: Tubbergen-.VIandcr (TL'.VI). Rossum-Weerselo (ROW) and Tubbergen (Tub*. Produclion 
water is re-injected using 1 I injection wells at 7 different locations. 

In the Schoonebeek FDP the assumption was that during the first 3 years of operations the water injection would 
be at a plateau rate as high as 12,500 rn/d. Because ofthe exceptional high injection rates (up to 2000 m'ld for 
some wells) and volumes, it was agreed with the authorities to share the injection data and evaluate injection 
perfonnance and injection models. The evaluation was decided to occur 6 years after start injection, because 
sufficieni data should have been collected then. However, for a number of wells (R0W3, RO\V4, ROW7, 
R0W9. TUB7 and TUBIO) it was agreed that evaluation should lake place after 3 years. Since these wells are 
connected lo smaller reservoir volume, it was assumed that the reservoir pressure would increa.se sooner than in 
the other wells, enabling accurate model calibration. To obtain and maintain accurate modelling, relevant 
parameters such as the injection pressure, actual reservoir pressure and injection rate are closely monitored and 
measured according the Water Injection Management Plan (EP201308203212). 

In reality, the actual total injection rate has only been 4,000-5,000 mVd, which is signillcanily less than what was 
assuineci in the FDP. The difference between actual and expected injection rates in the FDP is due to lower 
performance o f Schoonebeek Oilfield production wells (Figure I). Newer forecast (as per BPI4) assumes that 
the water injection rate will increase to 6,000-8,000 m^/d by 2018. there can be a short peak of 9.600 mVd 
around mid 2018, where after the rale gradually decreases to 6500 ivi'/d reached in 2026. the details of this 
forecast are updated on an annual basis 

Figure 1 - Actual water injoctlon rates compared to planned In FDP 

Figure 2 shows the cumulative injeclion as a Cunction of lime tbr the 11 available water injection wells. This 
figure shows that water has mainly been injected into 5 wells ROW2 (perlbnnancc to be evaluated 6 years after 
siart-up), RÜW7, RO\V9, rUB7 and TUBIO (almost 80% of the total injected volume). For the wells that are 
evaluated in this report ROW3 and TUB7 have been shut in for almost a year. Well R0W3 has been long term 
shut in because il has a too large injection pump installed. Consequently, the injeclion pressure lecjuired to inject 
al the minimum pump rale, e.xceeded the TIfP limit. TUB? has been closed in due to various well integrity 
issues. Hence, it was decided that the well will not be used for further water injeclion until it has been repaired. 

FIguro 2 - Cumulative injection for all 11 available water injection wells 

Annual reporting of crucial injection daui. such as injection piessuie (at surface as well as boiiunihole), actual 
local reserv oir pressure, injection rate, injected volume and fraction of available reser\oir storage volume tilled 
with water, has occurred tor 2011, 2012 and 2013 the first quarter ofthe subsequent year (..Attachment 9.1). 
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.As specilied in the Water Injeclion Manageineni Plan, this report contains the .i-vearly review ofllie followiiii, 
wells: ROW:?. kOW - i . KOW'7. ROW'). 11.1117 and TIJIÎ10. The evaliiaiion mainlyVocii'ses on the followinu' 
• Injeclion perlbmiance (pressiiie and injeclivity): 
• ,'\citial lestTViiir pressures as compared \o ihe inrukT: 
• Casing inieiiiiiy to identify [K.xential ihieais (^rnear-wellhore ITaliie dissiiluiion; 
• Well and tubing integrity 

In addiiioii, injeclion waler quality over ihc past three years is evaluated. 

2 Description of water nnjection system 
2.1 Injection sy.stem 
In the Schoonebeek Oilfield production system produced waler is re-injected into depleted gas fields in T weme. 
•fhese fields are the Tubbergcn-iVIai(der (Tl.iM), Tubbergen i'WB) and Ro.ssiim-Weerselo (ROW) fields. 
Sitjnincani gas volumes were produced from these fiekLs in the past providing a significant water storage 
capacity. 

The produced water is separated from the Schoonebeek Oilfield production stream al the C:eniral Treainienl 
laciliiies (CIF), Once separated, the water is cooled to ^0 "C. Subsequently, corrosion intiibiior is added after 
which the water e.xiis ihe CTF al a flowiale of 1.900-5000 sin'.'d and at a pressure of 22.6-40,3 bar. I he initial 
produced wnler conipo.silion is expected to be similar to lhai of the Schoonebeek forinalion water. However, 
with lime, the ion coiiieni is expected to decrease due to dilution by Ihe condensed 'sweet" waler that cjriginates 
from the sleaiii injected inio the Schoonebeek reservoir eurrenlly ii.siivg 25 steam injeclion wells, I he produced 
water is expected lo have 50-100 ppmoi! content and ma,\ 100 mg.-'l solids (>5 iim). 

Figure shows that the produced water is transported from the CT F lo the Den ITulle scraper station via a new 
17 km. 14" GKG pipeline. T his new pipeline has a ma.xinnim capacity of 15,500 m /̂d and a ma.yinuim desigti 
pressure of 40 bar. At Den I lulle the new 14" GRE pipeline will be connected to the 74 km. 18"" Twente trunk 
line. This trunk line transports the water to depleted gas fields in Twente. 

Schoonebeek oil 
re-development 

14"GRE pipeline 

Den Hulte 

Central Treatment 
Facilities (dTF) 

18" Twente 
trunklin 

Tubbergen-
Mander 

Rossiim-Weerselo 

Figure 3 - Schematic representation of water injection system witti in Scfiooneboek Oilfield production system 
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The transported water arrives at the Twente well sites at a pressure of approximately 5 bar and a maximum 
temperature of 30 °C. At every injection well a skid with a horizontal multistage ESP is installed. This ESP 
contains a variable speed drive, which allows the pump to be operated at the required rates and pressures. 

2.2 Injection reservoirs 
Water is injected into 2 types of reservoirs: the naturally fractured Zechstein Carbonate formation and the 
Carboniferous sandstone formation. The Zechstein Carbonate formation is sealed of f by Zechstein salt (Halite) 
layers (in case ofthe TUB and ROW fields) or the Claystone layer in the Buntersandstone formation (in case of 
the TUM field). A relatively thin (5-10 mTV) Anhydrite layer separates the salt and carbonate layers. The 
Carboniferous sandstone formation is sealed o f f by salt layers. 

Al l wells, except ROW3, are connected to two Zechstein Carbonate reservoirs, namely the Z2C and Z3C. R0W3 
is connected to the Limburg (DC) sandstone reservoir. 

3 Injection performance - Actual versus Plan 
In this chapter the actual water injection, which was performed in Twente over the first 3 years of operation 
(2011-2013), is being discussed and compared to the plan as it was presented in the water injection FDP 
(EP200709211238). 

In all cases, because of the low reservoir pressure and, therefore, low fracturing pressure (i.e. minimum in-situ 
horizontal stress) of the reservoir, water injection is mentioned to be executed under fracturing conditions. 
However, in most o f the wells, apart from well R0W3, the water is injected into depleted Zechstein carbonate 
reser\'oirs containing an extensive fractured network already. In such cases, the existing fractures are filled with 
the injected water without creating new fractures. Still, during injection it needs to be prevented that fractures do 
propagate into the reservoir seal. For that reason, maximum tubing head injection pressures were calculated 
based on the fracture pressure gradient ofthe reservoir seal (Table 1): 

In which: 

- THPma, 
- F.Cseal 
- TVDbot tom seal 

- Phyd 

THPmatt — F . Cseal X Tl^Dbottomseal-^hyd 

= the surface injection pressure limit (bar) 
= the fracture gradient of the disposal reservoir seal (bar/m) 
= the true vertical depth at the bottom of the reservoir seal, i.e. at top disposal reservoir 
= hydrostatic pressure (assuming water density of 1.05 sg) 

To apply conservative THP^ax. note that the frictional pressure drop in the tubing is ignored. This friction can be 
as much as 30 bar (at 2000 mVd flowing through a 1200 m long injection tubing). 

Chapter 3.1 discusses the actual injection rates and required injection pressures. Chapter 3.2 discusses the sialic 
reservoir pressures and injectivity determined from static pressure gradients (SPGs) and step rate tests (SRTs) 
and fal l-off tests (FOs). 

3.1 Injection rates and pressures 
Table 1 presents the maximum injection pressure for wells R0W3, ROW4, ROW7, R0W9, TUB7 and TUBIO 
observed at surface during the first three years. It is clear that the injection pressure remains well below the set 
THP-limits for these wells. For wells R0W3, R0W4 and ROW9 the maximum THP has been closer to the set 
THP-limits. This is due to a combination of a high local reservoir pressure and moderate injectivity. In well 
R0W9 the THP is sporadically high when the injection rate is high but rapidly drops again when injection rates 
are reduced. For wells R0W3 and R0W4 the THP is high most of the times reflecting the reatively poor 
injectivity in these wells. 

Table 1 - THP limits 
Well Reservoir Depth Operational Max. pressure Max. pressure 

Pressure limit obser\'ed obserx'ed 
(mTV) (bar) (% or pressure limit) 

(bar) 
ROW-3 1692 180 174 96 
ROW-4 1232 131 116 88 
ROW-7 1125 119 19 16 
ROW-9 1310 139 70 50 
TUB-7 1312 139 17 12 
TUB-10 1412 150 21 14 
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At times the THP was observed to increase during shut-in periods. This is due to gas migrating from the gas 
reservoir into the well, building up a gas pressure at surface, when the hydrostatic in the well is lower than the 
static reservoir pressure. 

The injection pumps have been equipped with alarms and trip settings to avoid that the THP limit is exceeded. In 
the unlikely case the alarms are not working properiy or are not picked up in time, the second fail safe 
mechanism in the form of the Pressure Safety Valve wil l automatically be activated. Besides this 2 barrier safety 
system, an extra safety margin of 10 % is adhered to, implying that the maximum THP applied for the 
operational limit is 10% lower than the maximum THP calculated from the formation integrity tests. 

3.2 Reservoir pressures and injectivity 
In all 6 evaluated water injection wells SPTG-surveys, step rate tests and fall-off tests have been carried out. 
From these tests the local reservoir pressure and injectivity have been determined on a yearly basis. The local 
reservoir pressure is reported in Table 2. In this table the depth reference for the reservoir pressure is the top o f 
the perforations and the shut-in time for each reservoir pressure measurement is given between brackets (in 
days). Well injectivity determined from step-rate tests is reported in Table 4. In both tables, also the local 
reservoir pressure and injectivity, measured in 2009 before start water injection, have been reported. Below the 
static reservoir pressures and well injectivities are discussed separately. 

Table 2 - Reservoir pressure (In bars) development per well 
Well Finit iai 2009 2011 2012 2013 
R0W3 199 71 106 (28) 119(22) 139(5) 
R0W4 150 8 46 (3) 38(142) 36(13) 
R0W7 150 6 11(6) 11(43) 11(16) 
R0W9 150 11 37(7) 34(14) 38(2) 
TUB7 211 6 6(2) 7(7) 7(99) 
TUBIO 211 6 7(2) 9(19) 13(16) 

3.2.1 Reservoir pressures 
The expected development of local reservoir pressure as a function of injected water volume has been modelled 
for each well. Herewith the water storage capacity was determined by dividing the total amount of gas produced 
by that particular well with the original gas formation volume factor. The storage capacity for the evaluated 
wells varies between 1.8 mln m' (R0W9) and 5.4 mln m' (TUBIO). The resulting reservoir pressure prediction 
as a function of injected volume is given per well in Attachment 9.2. The actual local reservoir pressures, as 
reported in Table 2, have also been included in these graphs. The attachment shows that the local reservoir 
pressure (ref: top perforations) has stayed relatively low in wells R0W7, TUB7 and TUBIO and do match the 
pressure prediction curve. However, in wells R0W3, R0W4 and R0W9 an increase in reservoir pressure is 
observed. 

For R0W3 it is believed that the well is connected to a smaller reservoir compartment in comparison to the 
produced gas volume. The Carboniferous (DC) map of the Rossum-Weerselo field shows that only a small 
corridor exists from this small reservoir compartment to the remainder o f the ROW DC field. During the gas 
production phase this corridor was apparently big enough for significant amounts of gas to flow through. 
However, during the water injection phase this corridor forms a significant blockage to water flow. 

For R0W4 and R0W9 the reservoir pressure increase is compared to the last SPTG survey in 2009 and observed 
with the first measurement after injection started in 2011, but apparently has decreased (R0W4) or at least 
remained constant (R0W9) after the first years of injection. 

Fall-off surveys have been conducted which show that R0W4 and R0W9 have a low fracture density (i.e. large 
fracture spacing) as can be seen in Table 3. Due to this low fracture density water cannot travel as far through the 
formation as gas could during the production phase resulting in a rapid pressure build-up near the injection wells. 
The low fracture density, found in R0W4 and R0W9, is also apparent from the low productivity these wells 
showed during the gas production phase (Qjo in R0W4 was only 125,000 NmVd and in R0W9 only 150,000 
NmVd). 
Table 3 - Fall-off test results 

Well Fructure spacing. Permeability, Skin Quality uffall-
m mD ofT test data 

R0W4 1 4 poor 
R0W7 0.2 900 3.7 poor 
R0W9 5 17 -2.5 good 
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3.2.2 Wel l in ject iv i ty 
In each water injection well a step rate test (SRT) has been performed yearly from vvhich the well injectivit> is 
determined. Before executing this test a memory gauge is installed in the tailpipe nipple ofthe completion close 
to the iniection reservoir. Subsequently, injection is started and the injection rate (Q) is increased in steps. 
During each step the injection pressure is e.spected to stabilise. Plotting stabilised bottomhole pressure (BHP) 
versus injection rate then gives information on the injectivity. In non-fractured reservoirs, such as the 
Carboniferous .«ämdstone reservoir (for ROW3), it will be evident ftx>m the change in the slope of the step-rate 
curve that formation breakdown has occurred and that a fracture is propagating in case injection is continued 
(Figure 4). However, in fractured carbonates, such as the ZeZ2C and Ze23C Carljonate fonnations, a fracture 
network exists and fractures arc just filled with the injection water. For that reason, a change in the slope of ilie 
step-rate curve is not observed. 

The SRT-data is presented for each well in Attachment 9.3. From the resulting plots, showing the BHP vs. Q. it 
is obvious from the slope change that fonnation breakdown occuned only in ROW3 (Attachment 9.3.1). 
Consequently, the injectivity (expressed in m-,'d,/bar) increases. For the other wells, where waler is injected into 
the fractured Zechstein Carbonate reservoir, the SRT-plots all show a linear trend. As expected, in most wells 
only a ver\' low Bl IP is required to inject the planned water volumes. This is because the local reservoir pressure 
is very low and because injectivity is in general very good. Note that the curve intersects the y-axis at 
approximately the reservoir pressure. 

( » ) S c h « r r > » t i c x t e p r a t e t e s t ( t o ) S t « p r » t « t e s t p e r f o r n r » e c ï i " R O W 3 

Figure 4 - Step-rate tost principle applied in well R0W3 

T'able 4 lists the injectivities derived from the SRT carried-out in the past three years, ll records if the pressures 
had properly stabilised during the various steps and ihe duration per step. The lime required lo achieve stable 
BHP was determined from the injection pressure reading ai surface (TUP). For that reason, it could only be 
verified that BHP had really stabilized from the gauge read-out once they were retrieved. In case pressure 
stability is indicated as poor or very poor, the outcome ofthe SRT must be used with care. 

Table 4 shows very good initial injectivity for wells ROW4, R0W7, TUB7 and TI.IBIO. In those wells the 
injectivity could not be measured even as the fluid level did not reach the BH gauge that is installed in the 
tailpipe nipple right above the injeclion reservoir, fhe injectivity in wells ROVV7, TL'B? (currently, shut-in for 
integrity reasons) and TUBIO is still considered very high, whereas in wells R0W4 and R0W9 it appears to be 
moderate, but constant. The injectivity in R0VV3 is very poor. To operate within the operational envelope ofthe 
injection pump, injection cannot be sustained as ma.simum THP is reached within a day at the minimum pump 
rale. 

The low injectivity in ROW3 is due to the fact that the Carboniferous sandstone reservoir for this well does not 
contain a natural fracture network. In order to determine a safe operating envelope, the fomialion breakdown 
conditions were determined during a formation integrity and injectivity test in 2009. T he test (ref SRT-plol in 
Attachment 9.3.1) shows that formation breakdown occurred al a low pump rale of 150-200 l/min and that but 
even under frac conditions the injectivity did not increase much. For comparison, in conventional hydraulic 
fracturing of gas wells, the injection rale applied for formation breakdown and fracture propagation is typicall v 
10-15 limes higher (2500-35()0 l/min). ll is expected that during the injectivity test smnll fractures were created 
in the formation but that these did not prtipagate away from the ROW3 well bore. 
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Table 4 - Injectivities per well during the past three years 
^ rar >\ cll ! HOW 3 

I'lirainctcr 1 
ROW? TT 157 T l HID 

2009 Injectivity, 
m3/d/bar 

7 - - - -
2009 

1're.ssurc 
stability Ver\' good - - - - -

2009 

Duration 
per step 15 min 15 in in 15 inin - 15 min 15 mil) 

2009 

Rcmarlj Injecting into 
fracture 

Vcrj' good 
injectivity, no 
Ouid m BHP 
gauge 

Very good 
injectivity, no 
fluid at BHP 

.gauge 

'Ko data Very good 
injectivity, no 
fluid at BHP 
gauge. 

Very good 
injectivity, no 
fluid at HHP 
fange 

2011 lnjccfi\ ify. 
in3/»l/b:ir -, 6 12 - 77 

2011 

Prcs.siirc 
.stability - Very poor i'lOitd - Fair 

2011 

Duration, 
per step 1 daj - 1 day 1-2 day.s 

2011 

Remark Nu .sustained 
injeclion 

I liable to 
remove tree 
cap 

Vcrj- good 
iiijcciivitj', no 
fluid at RHP 
gauge 

2012 Injectivity, 
ni3/d/bar - 6 55 9 - 130 

2012 

Pressure 
sinbilitv - Very' poor Good Good - Very good 

2012 

Dil ration 
per.>;tep - 5 cLl>.s 5 days 5 day.s - 5-7 days 

2012 

Remark No .sustained 
injection 

Acid 
stimulated in 
.May 

No data due ! 
to faulty [ 

j 
2013 Injectiyitv, 

in3AI/bar 6 192 12 .• - • 1 .105 2013 

Pressure 
£luhilil.v - Very poor Very goiid Good Ver>' good 

2013 

Duration 
per .step - 5-7 days I4dsys 7-10 days 2.5-5 h 10-12 day.-; 

2013 

Remark Well is shut-
in long term 

Acid 
stimulated in 
June 

Acid 
stinuiiated in 
June 

.Acid 
stimulated in 
June 

VcPi' good 
injectivity, no 
fluid at BHP 
gauge 

As a standard Held practice, acid stimulations have been canied out to improve injectivity in R0W4 (in iVlaj 
2012 and June 2013), R0\V7 (in June 2013) and R0\V9 (in June 2013). The acid stimulation in ROW4 did not 
improve injectivity (.Anachincnl 9.3.2). whereas a significant improveinent was observed in R0W7 (Altachn)eiit 
9.3.3). In R0W9 (Attacliinent 9.3.4) the 2013 acid stimulation restored the well back to the original 2011 
injeclivity levels. 

An essential observation from Table 4 is that every subsequent year the required stabilisation time for the SRT"'s 
becomes longer. Before the start o f waler injection the injection pressures stabilised within hours whereas after ?> 
years of operation, the injection rate steps need lo la.st for weeks to achieve pressure stabili-sation. T'his is 
believed due to the increasing volume, and hence radius, of waler build-up around the well and associated 
gas/water mobility. In practice, because of required available injection capacity, scheduling SRT's become,*; 
increasingly diffieult with a risk of poorer data quality. T'hercfore. it is intended lo focus surveillance more on 
monitoring sialic reservoir pressure by means of static surveys and less on monitoring well injectivity bv means 
of SR I s and fall-olTs. The resulting surveillance plan is discu.s.sed in Chapter 7. 
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4 Dissolution of Halite seal by sweet water injection 
The injection water is under-saturated v.ith salt, whereas the salinity wil l decrease as time progresses due to 
condensed steam breaking through from the steam injection wells to the production \ \c \h . This means that the 
injeclion water has a significant capacity to dissolve sail, "fhis salt dissolution capacity poses a potential risk in 
ths injection wells where the injeclion reservoir is surrounded by salt (i.e. Halite) formations as is the case for ths 
TUB and ROW fields. 

To a,<jse.ss the Halite dissolution risk, nrcdcling was, perfomied by Shell P&T in Rijswijk. The outcome ofthat 
study, basically describing the dissolution mechanism, can be found in Attachment 9.4. The fo'lowinft Chapters 
present the surveillance thai was carried-oal to manage the dissolution risk. 

4.1 Management of Halite dissolution risk 
Attcchment 9.4 indicates that significant Halite dis.solulion could only occur near the injection well under very-
specific circumstances where the production casing and its cement bond have degraded such that injection \i-ater 
can directly How past Halite formation. Figure 5, which gives a typical water injector well schematic, shows that 
the production packer is in many cases set above halite layers, present in the Zechstein formation. In case the 
production casing and cement, located ot these Halite sections, are compromised then water could freely flow 
past these Halite sections. A monitoring scheme, consisting of temperature logging, casing calliper surveys and 
cement bond logging (CBLs), was therefore applied to verify the status of the production casing and cement at 
the level of these Halite sections. The moniioring results tor each survey are discussed in the eievl sections. 

Figure 5 - Typical water Injector well schematic showing Halite sections behind production casing (ZnH represents salt 
layers, ZeZnC represents carbonate layers where tho water is injected into. Between tho salt and carbonate 
layers is a thin anhydrllo layer) 

4.2 Temperature logging 
femperature logging has been performed to check whether injeclion occurs into Ihe injection reservoirs only or 
also into Halite sections. For this a temperature log was run several days af\er injection had been stopped. 
Herevviih the layers thai received most injection are expected to wann back much slower than layers vvhere no 
injeclion occurred. This is based on the fact that the injection waler is much cooler than the injection reser\oirs 
and surrounding reservoir seals. 

The temperature survey results have been summarised in T"able 5. Note that for most wells the tempcrniurc 
surveys indicate that injeclion occurs into the injection reservoirs. In wells ROW4 and ROW7 even the injeclion 
points within the Zechstein Carbonate layers can be dilTerentiated. These injection points appear to line up vei^ 
well with PLTs which have been run during the gas production pha,se. 
The temperature surveys are shown in Attachment 9.5. Unfortunately, in TUB7 the gauges didn't record during 
the temperature survey. The temperature log shown in Ailachment 9.5.5 is recorded at a different moment (the 
location of the suspected casing joint is indicated by the solid red line). Still, this temperature log also confirms 
that injection lakes place in the ZeZ3C (delayed îieat-up relative lo the over-/under-burden). T he survey did nut 
cover the Ze7.2C. 
Furthermore, unambiguous verification of injection into the Carbonate formations only is masked by Ihe 
different conditions (i.e. volume injected and shui-in period prior logging) al which the temperature surveys are 
executed, R0W9 (Attachment 9.5.4) was only shut-in for 6 hours, which is relatively short to measure a clear 
warm back from the ZeZ3H overburden. From the temperature surveys in ROW7 (Attachment 9.5.3) and 
TUBIO (Attsxhinent 9.5.6) it is relatively difficii l! !o <lift~eicntia(e injection into ("arbonrtc layers versus thai into 
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Tab le 5 - T e m p e r a t u r e s u r v e y r e s u l t s 

Oat.3 of survey tn|edIoh volùiné 
(inîecSîon piiloü) 

Shut-ln 
pétîod 

fnjéttioh Into ihjecliqii 
. rejérvbir 

Cléâf înjed ion point» 
idcntincd v;ilhtn ïe ïC 

CoRiinents 

dd*mon-yy 'days yes/no/unclear ycs/rio/undèar 

CoRiinents 

P.0W3 IhOec-n Ê0C(1 d) 1 yes y€5 injecïior point aligns vvtth perfo'attonj 
into highest porestty streaV 

Rowa U-Oec-U l.m[20ä) 0.9 yes yes Injection point aligns with gas production 
PU tun In June 1991 

Zl.)ir,-U JS,C100(31 d) l . l 
(fee comment) 

unclepf Injection Into l o Z K «nd 2eZ3C can be 
differentiated vs over./underburdcn. 
However, dfffereniiatton t>etween ZeZ2C 
and Ze23C vs InteflyIng H H I$ difficult due 
to large injection volume preceding ^ 
survey. This also complicates indentifying 
Individual injection points within ZeZC 
reservoirs-

ROWS U-Jsr,-13 i i . !X>o(nd) 0,3 ye» uncleor 
1UB7 2S-Feb-13 Gauges did not record during T survey 
TUBIO 05-Maf-13 « . » 0 ( 3 ? d) 1 yet/uncleär 

(see comment) 
yes/unclear 

(see comment} 
injealon into ZeZ2C and ZeZSC can be 
differentiated vs ovor./undertrtirden. 
Hovrever. differeniiation between 2eZ2C 
and ZeZîC vs interlylng 2ÎH Is difficult due 
to large injection volume piecedmg T 
survey. Sharp T drop observed when 
entering ZeZ3C. This injection point aHgns 
vrith gas production PIT of feb 19S9, 

the Z2tT. which is located in between Ihe Z2C and Z3C injeclion reservoirs. T emperaturc logs can always show 
some "snicaring" effect. Because ofthe injection of significani volumes of cold water preceding the temperature 
survey it is ver>' likely that the ZcZ2H in between the 2 injection reservoirs as well as the ZeZ3IT directly 
overlying the Z C Z J C reservoir have cooled down as well, which causes the warm back during the shut-in period 
to occur much slower. Zooming in on these temperature surv-eys. shown for TUBIO, however, does show that the 
warm back of the Z21T has started. For future temperature surveys it is recommended to prolong the shut-in 
period prior to a temperature survey to allow the Z2H lo sufficiently warm back. 

4.3 Casing calliper sur\'ey and cement bond logging 
Since, as clearly shown by Ihe temperature logs, the bulk of the water is injected into the perforated Carbonate 
formaiions or Carboniferous fonnation (for well ROW3;, it is unclear if a relatively small leak-off via a hole in 
the casing is suflicient to cause a detectable cooling effect that can be picked up by temperature logging (the 
counter argument would be that i f you cannot delect a lemperaturc anomaly, the associated volumes cannot be 
significant). 
Therefore, as an extra precaution, also cement bond logs (CBLs) and produclion casing callipers" were run to 
monitor whether there are any potential irregularities which could point to spots vvhere injeclion water might 
have come in contact with the ITalite formaiions, T"he results of these logs are shown in .-Attachmeni 9,6 and have 
been summarized in T able 6. T here are several irregularities detected in T UB 7. based on vvhich the risk level in 
this well is assessed at medium. In T UB 10 one suspected point is detected based on which this well is assessed 
at a low to medium risk. In the other logged wells the risk level is perceived very low. 

R0W3 and ROW7 vvere not logged for the following reasons: 
ROW3 is currently shut in due to a very poor injeclivity implying that during injection the ma.ximum allowable 
lubing head pressure is rapidly reached. 'Ibis well is under investigation tor potential interventions to 
restore/impn.>ve injectivity. In addition to the low cumulative injeclion volumes in this well, Ihc injeclion packer 
is set deep, at the level ofthe Z I H . This formation is .separated from the injection water by both a 9y«" injeclion 
casing and a cemented 7" intermediate liner. The latter was installed in the past to shul-olTgas production from 
the ZL-Z3C. I.Tue to this double barrier, the risk of exposing the Z I H lo injeclion water is perceived to be very 
low. Ba.sed on this it was decided not to e.\eciile CBi . and casing calliper. 

R0W7 contains a OV," production casing and j ' / / ' tubing {IV^" nipple), which makes it impossible to run a CBI,. 
During the drilling o f the well a CBI., was run iinmediaiely after cemcnling the production casing. This CBI., 
shovvs that the cement bond behind the production ca.sing is of excelleni quality. 

C :i^iing ..ailiiH-i SUIM-VS uerc f.\pliciti> i'\i.'Ci;k'cl Ic iilciitilV pmenlial ii:.sci,iilinüisic.x ii'. liii.- ca.'.ing ucr!: l;i;i.'i.>. l i i i i h i hi' diiccii> 
o.'spu.scii k! llic injecial uaK'i Thf nbjcctivc i.s, Ihettrnrc. fii!id,inient;iHy difl'crciil fiuin tliv- tuhiiig culhpcr survey.^ (rei' Ch,i|HiT 5.;) i l u i 
ucrc crirnVd"i!Ul I'l \ t) t \( \ ihv uiiociion i i ihini; jnteurily suilu'; Weak S(!Oi,> in the Hihiiii;, inos'. orten dut.' \Ù cnrmsnHi and/ci oiusidii w.iusina 
ji'diiL-iion «if the Willi ihk-kni'ss.iti i) ten! to tuhiiiL-.anmihi'; rmnnnmicai inn ami hcni-e ktvt «tîTIir ptimArv w l l ba tm i ll 
ih.i! c;illl|icf lnoL-; arc niuiii-iii-.gci iiiKiiiing HK^k lüfasunng insidi.'^ .ind mil I vhmd. the Hibii\!i.-'cd.,.ini: 

, MI!fK>îî;trV ! 
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In February 2014 an EMIT calliper was executed across the 9''B " production casing. The results showed thai: 
The top pan (1230-1398 mAH) is in good condition 
Deeper in the well (1398-1600 mAH) more corrosion is visible, bul mostly still below \0% material loss I he 
tool picks up distinct difTerent corrosion profiles per individual joint, indicating a different 
history/manufacturing (rather than tool issues). For conrosion calculation the same theoretical assumptions 
are made: this introduces a relative error, but measurements done now will serve as a baseline for subsequent 
monitoring. 

Table 6 - Oven/lav/ of CBLs and Gallipots run In production casing underneath Injaction packer 
Well 

RO\V-3 

ROW-T 

l<0\V-7 

ROW-9 

TtJli-7 

TUB-IOc 

High level conclu.siqn.s 
No data available on bond or corrosion, 
but double cased on relcvani intervals. 

Mainly good cement bond, with minor 
corrosion. Data quality low. 

dt* W'»\ forvvjird 
No logging planned for this well as  
risk is believed very lovv due to  
double casing of relevant inten al.  
Also investigations are ongoing  
whether R0W3 injection will be  
.stopped indefinitelv due lo very  
limited reservoir storage cnpjcilv, 
Run EMi r-l'MIT ncM year, if good 
ever) five )ears. 

Legacy CBL data iiidicales go<'d eenicnl 
bond over relevant intervals. 

Ootid cement l.)0!id. no Cising corrosion 
but minor corrosion in lubing. 

Casing is coiTiproiiiis.cd at nuiliiple 
locations. 
Good to fair cement bond over 311 niid  
211, poor cement over 3C',  
Tubing is inltrspersetl with iiidivicliial  
more corroded Joints. T here is no  
evidence that iietual injeclion water  
leakage has occurred 

Run l'.Mn-PN'll r every five years. 

Run LMI I-PMITevery live ye.'ir.'i. 

Good eeincnl bond and minor lo no  
eo.Tosion over 3IL 3C. 2IT and 2C mid  
in . Potential undcrtorqued casing joint  
and no bond over IT,  
TTiere is no evidence that actual injection  
Witter leakage has occurred 

Well is shut-in for injection. 
Woiiover repair job nced.s to be 
piep.'ired to restore casing inlejiriiy to 
a desired level. 

Run active leak detection. Run IÎMIT-
PMIT evcrv three ye.ars. 

MeStism/Urw 

'Cnsinft / ceiiicnl over halite interval: colour c-odinp li-m-medi»m-hipli. N'o colour " no recent diila 
fhe relevance ofthe moniioring program is demonstrated by well TUB7. Figure 6 shovvs the PiVHT-A calliper 
readings (purple curve) legislered with the PiMlT tool that was run in Q4 2013. 'I he results indicate that the 
casing integrity is compromised at multiple depths. In terms of salt dissolution due to injected waler, most 
critical is a potentially undertorqucd casing joint at 1463 mAHdf directly opposite the ZeZ2l I salt layer. Further 
investigation and analysis to establish whether injected waier might have leaked away al this depth and dissolved 
salt, has led to the following: 

Cement evaluation renders unlikely a scenario vvhere there is a leak path from the potentially undcrtorqued 
casing joint to either ZeZ2C or ZeZTC carbonates. T'here is goud cement bond in beUveen and, in addition. 
the CBL (measured in 2013. Attachment 9.6.3) shovvs a good cement to formation bond, fhese conditions 
prevent How p;ist the salt layer lo enable salt dissolution. 

- Temperature surveys, executed al various time intervals aller injection stopped, show signillcanily faster 
warm back at the potentially undcrtorqued casing joint compared to ZeZ3C perforations (.Attachment 9,.S .5). 
suggesting there is no '"cold" injection water behind pipe. 

- PLT shows al high injection rates (more than 2000 m'.'d) a small difference in How rate before and after the 
suspected point. I he measured difference is within the tool accuracy. In addition there is a small dilTerence in 
intemal diameter above and below this depth. Both aspects render the possible evidence for leakage as 
inconclusive. 

Whilst deemed unlikely that a potential exposing of ihe ZeZ2H to injection water has occurred, the existence of 
multiple integrity risks in one well has led N.AM to shut the injector in. Because of the high TUB7 injection 
capacity of 2000 m'/d and the remaining storage volume of 4.2 million m', the plan is lo restoa' this well as 
injector. An investigation into the best possible repair options is ongoing. A detailed discussion ofthe extensive 
surveillance performed in T UB 7 can be found in AtlachmenI 9.7. 
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Figure 6 - PMIT-A calliper readings in TU87 

In TUBIO (.Attachment 9,6,4) the condition ofthe production liner underneath the packer was found to be good 
(maximum pit penetration into the casing is of the original wall thickness). Also the cement lx)nds across 
the Carbonate and Halite sections vvere found to be good. T he exception is at 1827 mAHbdf in the ZeZIT 
Anhydrite, vvhere a potentially undcrtorqued casing joint (Figure 7) was observer in combination with a poor 
cement bond. Considering that the potentially undcrtorqued casing joint is close to the underiying ZeZI I I 
formatioi'. a potential risk exists that, in case the joint would leak, injected water might (low behind the liner and 
expose the ZeZIH sail. This risk is considered to be small because the cement bond across the ZeZ l l l is gtiod 
(.Attachment 9.6.4) pievcntinu How past the .salt. Because ofthe good cement btmd across the layers above the 
leak, the risk that the injected vvaier might reach the ZeZ2H, also above the suspected joint, is considered 
unlikely. 

Compared to TUB-7 this situation is fundamenially different and has a much lower risk profile. Still, a leak 
investigation wil l be carried out in Q l 2015 (when relevant tools are available) by running a PL l/l',\'OT (noise 
detection tool) to confirm that water is not Icaking-off at the suspected casing joint and to verify 
presence/absence of flow behind casing. 

Figure 7 - 3D-catliper image of potentially undcrtorqued casing joint in TUB 10 at 1827 mAHbdI. The section shown is 
about 2.5 111 long, the segment with a slight diameter increase Is about 15 cm long. 
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Ln summary, from a Halite dissolution point of view, all evaluated wells were found to be appropriate for 
continued water injection except well TUB7. Logging (PLT) suggests a marginal difference in injection rate, i.e., 
above and below a potentially undertorqued casing joint. Whilst the difference in flow rate is well within the tool 
accuracy and may also be influenced by a small variation in hole diameter, N A M has taken the precautionary 
measure lo close in the well and is awaiting repair. Whilst the risk level is deemed low, a suspected casing joint 
in well TUBIO wil l be further investigated. This well was not shut-in because the risk for injection water to flow 
past the halite layers below and above the suspected joint is considered low given the good quality good cement 
bonds observed and the fact that the suspected joint is located in a sump ofthe well where flow is stagnant. 

Injection is continuing as per plan with all risk factors being adequately covered through the prevailing 
monitoring plan 
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5 Well integräty surveillance and management 

5.1 AnnuliLS pressure monitoring 
Sehemalic well diagrams for the evaluated wells are presented in Figure 8. fhese selieüi.ilii>. SIIDW lliai nmsi 
wells have a cemented and perforated easing across the injection reservoir. Onl\ in 11 B7 ihe injeelicMi loervoi i 
has been left open hole. Wells RO\V4. ROW7, ROW9 and I UBIO are plugged back. 

R0W3 
T 

s Is 

I 
R0W4 

IJ 
ROW? 

I 

R0W9 TUB7 

4 1'= 

TUBIO 

Figure 8 - Well schematics for the water Injection wells (ZcZ2C and ZeZ3C represent the Zechstein reservoirs, whereas 
DC refers to tho Carboniforous sandstone reservoir) 

T he evaluated water injection wells have a carbon steel completion (3'/3" tubing size, 10.2 Ib.-ft weight) wilh a 
."̂OOO psi tree. The .A-anmilus is filled with KCI-brine (1.03 sg). vvhich was circulated into ihe A~anniilus before 
start water injection. T lie side-pocket mandrels were equipped with dummy valves after pl;icing the brine. I he 
B- and C-aniuili (only present in wells UOWT. K()W9 and fUBH)) contain brine or Na<T dolomite mud of 
varying densities ranging from 1.26 to 1.4 sg. A nitrogen cap was placed in the lop of the .A- and B-aiiiuili tu 
avoid a vacuum in these aniuili when water injeclion is performed (the cold injection water is expected lo cool 
the annulus content iherevvith causing a pressure drop in these annuli). Oil has been encountered in the B-
aniuilus of rUB-7. Sampling analvsis shows that lliis oil is not Schoonebeek uil. Nkist likelv soiiiec is believed 
lo be the Muschelkalk lormation which is exposed U' the B-anniihi'; above top ol eeiiienl. 

During the tlist 3 vcars of operation all .A-, B- and C-annulus pressures have remained below their VI , \ , \SI ' 
( l ahle 7) 
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Well 
.\-)innuluv B-iinnuluf C-annulus 

Well 
.MA-ASI", bur Pmax, har .MAASP. bar Pmax. bar .MA.VSP. bar Pma.x, bar 

ROW3 143 96 21 12 CIS' 
ROW4 192 21 13 8 4 4 
ROW7 200 13 12 8 cis* -
ROW9 179 13 18 I I 24 5 
TUB7 193 13 7 5 CIS* -
TUBIO 162 13 39 6 7 7 

injection 

*cts: cemented to surface 

5.2 Tubing integrity 
Figure 9 below shows results of callipers taken in the tubing ofthe water injection wells in 2009, i.e. before start 
of water injection, and in 2013 3 years after start injection. It shows the ma.ximum pit penetration (as measured 
in one or two tubing joints) as percentage of the original wall thickness. Tlie results show that the tubing 
condition has significantly worsened in wells ROW4 and ROW9, whereas it mote or less stayed the same in 
wells ROW7, TUB7 and TUBIO. No tubing calliper was carried-out in ROW3 as this well is shut-in until 
injection is resumed once the pump envelope is appropriate. When waler injeclion will be resumed a new tubing 
calliper run will be performed. 

T u b i n g c a l l i p e r s 

l O O 
35. 90 

(= 
o 

i 

so 
7 0 
6 0 
5 0 
4 0 
3 0 
2 0 
l O 

O 

• • 2 0 0 9 

M 2 0 1 3 

R O W 3 R O W 4 R O W 7 R O W 9 T U B 7 T U 8 1 0 

Figure 9 - Tubing calliper results (max obsenred pit penetration as V» of original wall thickness). The dashed rod line 
Indicates the approximate maximum acceptable penetration limit. 

The remaining wall thickness and the required wail thickness to withstand the ma.xinuiin expected pressure 
difference acrcss the injection lubing arc given in Table 8. The calculations .show that all tubings still have 
enough wall thickness even at ma.ximum injection pressure. Still, lo secure sulllcient injection capacity in the 
future, workover mighl be required in R0W4 and R0W9 to either replace the tubing or to protect the cunent 
tubing by installing an insert injection siring. 

Table 8 - Current tubing wall thickness compared to required wall thickness 

Well Max. M ' across Orig inal vvsill iMinimtiin na i l (T i r renI Min imuni 
l i ih i i i } ;* , l>»r itiii ' l i i i i 'ss, iKin Ihioltnesv al vlsirl nui i i inuni tviill ri.>i|iiircil vv all 

vvutcr injection, mm Ihiekncss, mm IhicUncss, miii 

| {0\V3 185 7,3 5,9 - 1,8 
kOW4 134 7.3 6.0 1.3 

Ï.2 RÜW7 122 7,3 5.9 6.1 
1.3 
Ï.2 

ROW9 
TÜB7 " 

14 ^ I.} 5.9 5.9 1.4 ROW9 
TÜB7 " 142 7.3 4,6 4.6 1.4 
nJBlO 154 5.8 4,6 1,5 

* at packer depth 

.A reason for increased pit penetration in wells ROW4 and ROW9 could be due to acid stimulations that have 
been performed in these wells. During these acid jobs 28% HCl acid was used which could have cleaned the 
lubing from any debris and oil remain. In ROW4, prior to the acid stimulation, a solvent preflush vva.s applied lo 
clean the tubing, casing and possibly perforations. This may have cleared the way for oxygen corrosion, O.xygcn 
ingress into the tubing likely occurs through the (langes at surface during water injection slops in case the fluid 
level rapidly drops thcrewiih sucking a vacuum at surtace. In principle, o.xygcn ingress should be prevented by 
the backpressure valve (BPV) that is installed in the wellhead. However, in numerous wells this BPV appears to 
have failed. BPVs may easily fail when the oil remnants and debris injected with the vvaier attach on the valve 
causing the valve to leak. 
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6 Injection water quality 

A l l R A I (I niopean hazardous waste catalogue) assessment was done dur ing the penni l appl ieal ion phase to 
identity all ha/aidous chemical eomponenis potentlallv present in the inject ion water. To comp.ue measured 
values wi th the LUR.A I . l imi ts , weekly and monthlv sampl ing and analysis were carried out al the .SehoonebeeK 
Central Treatment Facil i t ies (CTF) and ai f vvente inject ion wells on an extensive list o f parameiers ( 1 able 9) 
I his table lists the max imum values o f these parameters measured between January 2011 and lanunry 201 I. 
Noic that for every respective parameter;ion. the measured ma.ximum values are s igni f icant ly lower than the 
K l i R A L l imi ts. In addit ion to F U R A L , the disposal water is classified as "non-hazardous' according to the 
Li i ropcan CLP-Regulat ion t E C ) No 1272,'2008', 
Table 9 - Comparison of actual water quality versus EURAL limits 

P » 3 m « t w StmpHng A.var>f* Expected Max.vahie EOftAl l imi t 
lre<|vi««cy value max. vikie 9bt«(v«d 

pH j /k¥)4 5.5 - 6.5 9 6.8 not classified 
Tot«l disiotved solids mg/ l 1/mnd 76200 200000 MSOO not classified 
Total suspended solids >5 um m j / l 1/mnd 32 100 69 not classified 
Sodium (Na*) mg/ l l /wk 20300 40000 26000 not classified 
M ï g n ï s i u m (Mg' ' ) mg/ l lAvk 795 2500 1100 not classified 
Bsrlum (Ba"') mg/l l/vjk 35 250 48 
Arsene (As) mg/ l 1/mnd 0.002 0.025 3 0 » » ' 
Mercury (H j ) mg/l 1/mnd <0.001 0.O05 0,0009 
Hydrogen sulphide (HjS)' mg/ l 1/wk 15 1000 
Total Iron (Fe 'V fe ' " ) mg/ l l/vA 19 50 35 not classified 
Pot»$5ium(K') mg/l 1/wk 1S6 1000 SK not classified 
Strontium (Sr**) mg/ l 1/wk 436 2500 650 not dassihed 
Chloride (Cl ) mg/l 1/wk 40900 90000 53000 not classified 
Sulphi te (SO,- ) mg/ l 1/wk <1S 50 ir:- not classified 
BIcariSonatfl (HCOj ) mg/ l lAvk 370 ux» 970 not classified 
Carbon dioxide (CO,) mg/ l 1/wk 4«0 500 * T: !J not classified 
Oïygen (O;) mg/l l / m n d <0,01 0.05 ao4« not classified 
Mineral ol l mg/ l 1/mnd 30 100 I:') not classified 
Cadmium (Cd) mg/ l 1/mnd «O.O01 0.25 O.00SÖ 
Copper (Cu) mg/i li'mrtà 0.015 1 0.02t 
Monoethylene f lyco! mg/ l 1/mnd <200 750 <400 
Diethylene glycol mg/ l 1/mnd <200 750 <400 
Trithylene glycol mg/ l 1/mnd <200 750 <<00 

250000* Ethyl benzene (C,H[j j mg/ l 1/mnd 0.12 0.5 0.17 250000* 

Toluene ( C , H ^ s l mg/l 1/mnd 0.S5 1 
Water c t i r i i i e r ' mg/ l l / m n d 0 100 0 
Oxygen scavenger' m j / l 1/mnd 2.5 50 5 
Anti-foamer^ mg/ l l / m n d 0.002 0.13 . 
Chrome (Cr) mg/ l 1/mnd •:a008 0.25 0.0S6 
Benzene (C,H,) mg/l 1/mnd 1.3 5 4.« noo' 
Uad(Pb ) mg/ l 1/mnd <0.01 2000 0.022 5000 
Nlcinel (Nl) mg/ l l / m n d 0,01 500 0.14 10000 
Zlnc{Zn) rng/l l / m n d 0.075 7.5 2.1 
pH control ler ' mg/ l V m n d 0 0.23 0 
81ocide*oxyg«n scavenger' 1/mnd 1 2J! 1.13 50000' 

Scale Inhibitor (Ba-scafe)' mg/t l / m n d 13 200 
Calcium (Ca"*) mg/ l 1/wk 3695 <000 5000 
Xylene (C,H,CjH,) mg/ l 1/mnd 0.32 1 0.54 
Oxygen scavenger^ mg/ l 1/mnd 2 5 50 5 200000* 
Corrostoo Inhibi tor ' mg/ l 1/mnd 17.2 200 IS.5 
H2S Scavenger' mg/l l / m n d 10 120 0.02 
Emulsion breaker" mg/t l/,mnd 0.02 21 not classified 

I * Mining theriicats (in yellow rows) concentrations are expressed in mg Injected per liter Injection water 

[lL4jj^y!!I'JlIg!g?j_'°.^"'^ concentiailons for the grouped parameters 

ISu ; I P-kC|^iii.iium vPi ihc ! iiropoun !'<ir!idmci]! •.mil olTtic l'outrcil of 16 Dixtmhci rcga.-Jiiiji Ihc kwiiialivii ••n I LISMÜL.U:! 
I !t-rlhr).' IT.! p n:!,,ifin;' nt sul-i,ii« i-̂  .iiiil mi\Hiu- ,i)i'Lr„lin.' ,n,l i.'ivalii-,- |1iri-i tivi-. s IS I-! t ' „n.,| I J'l')' is | , ;,„,| niK'iiilin;-
Uci^iil-.jiiiin (I C) Nu l>/07.i;nf, 
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The table shows that for the vast majority of components the measured values are below the ma.ximum expected 
values. Only in case of SOj^", CO;, oil-in-water, toluene and arsene. components that are all originally present in 
the reservoir, slightly higher levels were measured. The trends of these components are shown from start of 
injection in 2011 until end of 2014 and fiuther discussed below. 

- Sulphate 
In Figure 10 it can be seen that the sulphate levels are always below Ihe detection limits (-25 mg/l) except 
twice in 2011. The e.vpected maximum value (50 mg/l) is exceeded only once. The reason for this excursion 
is unclear. It could be caused by ingress of drilling fluids or o.xygen in combination wilh o.xygen scavenger. 
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Figure 10 - Sulphate concentration from 2011 until 2014. Ttio dashed rod line indicates tho oxpocied max. valua. 

Carbon dio.xide 
From Figure 11 il can be seen that the CO: content in injection water is often above the expected maximum 
of 500 mg'1. COi originates from the reservoir where the content is even higher than in the disposal water. 
The COj partitioning between water and gas in the production system depends on the CO; concentration in 
the associated gas, température, pressure, pH, and residence time in the production system and is difiicult to 
predict. It must be concluded that the expected ma.simuin was set too low. CO; is not included in the l iURAI . 
list as it is not harmful in the measured concentrations (reference, sparkling mineral waler contains -5 g/l). 

C"arbon d i o x i d e , C 0 2 

1-1-2012 I - 7 - Î 0 1 2 1 - I - Ï 0 1 3 l - y - 2 0 i 3 l - l - Z O K 1-7-2011 

A va lu» of 0 i o « « i » < r e i u H . f o r l h a «ctuat r e n * »ee «h» t * b l « « « h t h o Trend R o » * » 

Figure 11 - Carbon dioxido conc. from 2011 until 2014. Tho dashod rod lino indicatos tho oxpoctod max. value. 

Minerai cil 
The trend is shown in Figure 14. louring the slart-iip of the Schoonebeek field the production process was not 
fully stable yet and incidentally a higher oil in waler content was measured. 
Currently the oil in water conteni is far below the set expected value of 100 mg'l with an average of 
approximately 15 mg'l. Mineral oil originates from the reservoir. 

Arsenic 
Arsenic is a toxic component of the formation water and is normally present in very low concentrations, 
below its detection limit of 10 pg/l. The maximum expected value is 25 pg/l. On ."î occasions a higher 
concentration was measured (Figure 12). Arsenic may be released when steam comes in contact wilh isolated 
minenils in the reservoir that contain Arsenic (such as certain clay minerals). This may explain the sporadic 
concentrations above the expected maximum. When setting the expected maximum level, such natural 
mineral bound excursions vvere not taken into consideration. 
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Figura 12 - Arsenic concentration from 2011 until 2014. The dashed red line indicates the expected max. value. 
1 oluene 
From Figure I."5 it is evident that the toluene content in the injeclion water hovers around the previously 
expected maximum of 1000 ng.-'l, •foliieiie originates from the oil (which contains -0 .1% of toluene) alihough 
small amounts can also be present in some processing chemicals as part ofthe solvents. I'oliiene partitioning 
between water, gas and oil in the produclion system depends on the toluene concentrations, temperature, 
pressure and residence time in the production .system and is, ihcrelbre. difficult lo predict, 'fhe expected 
maximum concentration was predicted ICKD low, 
Toluene is haairtlons. However, the ob.scrved concenlralioris are still many orders of mugnitude below the 
FUR.Al. liniil (250 million pg/l), I'oliiene belongs it) the group of aromatic compounds. When considering 
aromatic eompounds as a group it is more important to consider Bcn/ene. a highly carcinogenic chemical. 
Ihe maximum observed Ben/ene concenlralion (4400 )ig/'l) is within the maximum expected coiicenlialiun 
(5000 pg'l)and orders of magnitude below Ihe EUR.AL limit (I million )ig/l). 

T o l u e n e 
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Figure 13 - Toluene concentration from 2011 until 2014. Tho dashed rod line Indicates the oxpectod max. value. 

Of all monitored parameters, ihe Chloride level, the oil-in-water concentration and the total suspended solids 
larger than 5 micron are considered key for ensuring proper management of the water injection activities. Solids 
content and oil-in water are important parameters as these can cause plugging of the peribrations and fraciure 
networks in water injection wells and reservoirs. To avoid excessive plugging, limits have been set, i.e. 100 mg'l 
for both parameters. Figure 14 shovvs that .so far (period jan 11-jan 14) the solids and oil content have stayed 
within these set limits. 

The chloride content is an imponanl monitoring parameter as it provides an indication for the amount of 
condensed .steam that is being produced along with the Schoonebeek Oillield formation water This condensed 
steam is expected to dilute all ion concentrations in ihe Schoonebeek formation water to the same degree. I he 
original chloride content was clo.se lo 50.000 mg.'l, whereas Figure Hshows that this concentration has dropped to 
approximately 35,000 mg/l. Less scale is likely to be formed in the injectors when the ion concentrations 
decrease. 

Besides sampling at the C Tl- also .samples have been obtained at the injection wells, specifically ROW2 and 
TUB7, in fvvente. A comparison between these fwentc and CTF samples is given in Table 10 together with the 
maximum expected levels. From the table it is clear that the parameters measured in fwenle remain below the 
maximum expected level, ll also shovvs that for most parameters the measurements give the same results al the 
C IT and in fvvente. for Ben/ene. foluene, Fthylbenzene. Xylene and mineral oil measured conccniraiions in 
Ihc Huid samples taken at the water injection wells in Twente are lower than those taken at the CTF. BiearbcMiate 
(1 ICO,") and COj also show a deviation. Note herewith that the equilibrium between these 2 components depends 
a Int nn pressure and pl l . As pressure and p l l can be somewhai different at the ( ' I I - compared to Twente this 
means that the eoncentraticns of I ICO, and CO:, found in 'fwenle. can be differeiil from those measured at the 
("I'F, Besides, CO; will distribute ilselt across ihe fluid and gas phase, whilst I ICO. can re.ict with Calcium and 
piecipilati' Iii C:iC( ). 
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Table 10 also shows that the oil-in-water concentration, measured in samples al the CTF. exceeds the values 
measured at the Twente injection wells. The oil-in-water concentration, measured during 2013 at the CTF. varied 
quite a lot with in the range of 0.7-52mg/l (Figure 14). The oil-in-water concentrations in Twente in this same 
period fall within this bandwidth. A possible cause for the variation could be contaminations ob.serxed in the 
wells: Common practice for all wells is that wireline interventions are preceded by bullheading 30 m of hot 
water to clean the tubing, flushing the oil and solids towards the reservoir. On some occasions, however, 
retrieved wireline tools were covered with a black pasta of solids and oil./wax containing elevated levels of Fe, 
FeO. S, Ca, Si and CaCOj. This suggests thai some wells were so dirty that the clean-out vvas not sufficiently 
effective and that some of these contaminants could have been back produced. Overall however, the data 
indicate that that the oil-in-waler quality is within allowed limits. 
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Figure 14 - Suspended solids, oil-in-water and chloride concontrations measured In the injection water at tho CTF. Tho 
dashed rod line Indicatos tho oxpoctod max. value. Note that there Is no limit for tho chloride concentration. 
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Table 10 - Water quality comparison between Schoonebeek Central Treatment Facility and 2 wolls in Twente IROW2 on 
TUB7) 
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Table 11 - Solids samples taken from various points in tho water Injection system 
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7 Surveillance plan 
Yearly a monitoring plan is executed to monitor the performance of the Twente water injection wells and 
reserx'oir to timely identify and mitigate well/reservoir integrity issues. The frequency of the various surveillance 
activities has been reviewed based on Ihe surveillance findings obtained so far. The resulting surveillance plan is 
given in Table 12. Surveillance activities indicated in red still need lo be e.xecuted. Hence, the static pressure 
survey in RO\V9 wil l be carried out in 04 ZON. Activities indicated in grey will be cancelled. The last sialic 
pressure survey in ROWjwas carried-out in November 2013. Since then the well has been mainly shut-in and. 
therefore, the reservoir pressure will not have changed significantly. The logging requirements for well TUBIO 
wil l be re-assessed (ref page 14). 

According the SRT-data presented in Table 4 it appears that every subsequent year the required lime to e.\eeute a 
valid SRT becomes longer. Before start water injection it appears that the injection pressures stabilized within 
hours whereas after 3 years o f testing injection rale steps need lo last for weeks to ensure stabilization. For that 
reason it is expected that SRT's in wells R0VV7 and R0\V9 can take 1-2 months each to complete. In practice, 
because o f required available injection capacity, scheduling and executing SRT's becomes increasingly difficult 
with a risk of poorer data quality. Furthermore, it is clear from the SRT results that, for the fractured Zechstein 
Carbonate reservoirs, no slope change wil l be observed that indicates fracturing the reservoir seal. Injeclion 
pressures wil l still be closely monitored to stay below the set f l lP limit to avoid I'racturing the reservoir seal. 
Injectivity wil l be derived comparing injection (i.e. pump) rates and injection pressure in time, regularly, 
rheref'ore, it is intended to focus surveillance, in particular injection pressure and rate, more un monitoring static 
reservoir pre.ssure by means of static surveys and less on moniioring well injectiv ity by means of SR Ts and fall-
olïs. 

Table 12 - Surveillance plan for period 2014-2016 
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8 Conclusions 
Schoonebeek production water is injected into depleted gas reservoirs in Twente. Because o f the, in the 
Schoonebeek FDP, assumed high plateau rate of 12,500 m /d it was agreed with the authorities to share the 
injection data and evaluate injection performance and injection models. As specified in the Water Injection 
Management Plan, a 3-yearly review was carried-out for the following injection wells: R0W3, R0W4, R0W7, 
R0W9, TUB7 and TUBIO. Regarding the water injection volumes the following is concluded: 
- The actual total injection rate has only been 4,000-5,000 m'/d, which is due to lower performance o f 

Schoonebeek Oilfield production wells. 
- Almost 80% of the total injected volume has mainly been injected into 5 wells R0W2, ROW?, R0W9, 

TUB? and TUBIO. 

The evaluation has focused on the injection performance (pressure and injectivity), actual reservoir pressures as 
compared to the model, casing integrity to identify potential threats of near-wellbore Halite dissolution, well and 
tubing integrity, as well as on the injeclion water quality 

The following is concluded regarding the injection performance of the evaluated wells: 
- The actual surface injection pressures remain well below the set THP-limits, defined to avoid potential 

fracturing into the overlying reservoir seal. 
- During the first 3 years of injection the local reservoir pressure has stayed relatively low in wells R0W7, 

TUB? and TUB 10 and do match the pressure prediction curve. 
- In wells R0W3, R0W4 and R0W9 an increase in reservoir pressure is observed. For R0W3 the well is 

connected to a smaller reservoir compartment in comparison to the produced gas volume. For R0W4 and 
R0W9 the reservoir pressure is higher than predicted, but shows a decreasing trend (R0W4) or at least 
remained constant (R0W9). 

- Fall-off surveys have been conducted that indicate that R0W4 and R0W9 have a low fracture density 
preventing the water to travel as far through the formation as gas could during the production phase resulting 
in a rapid pressure build-up near the injection wells. 

- Step-rate tests clearly show, by the slope-change, that controlled formation breakdown occurred only in 
ROWS, the only well injecting into the Carboniferous Sandstone reservoir. For the other wells, where water 
is injected into the fractured Zechstein Carbonate reservoir, the SRT-plots all show a linear trend indicating 
injection into existing fractures. 

- The injectivity in wells ROW?, TUB7 and TUBIO is still considered very high, whereas in wells ROW4 and 
R0W9 it appears to be moderate, but constant. 

- The injectivity in ROW3 is very poor due to the fact that the C.irboniferous sandstone reservoir for this well 
does not contain a natural fracture network. Formation breakdown was observed during an injection test in 
2009 but the resulting fracture(s) is (are) not propagated. 

- Quality of step-rate test results is relatively poor as it takes longer to achieve downhole pressure stabilization 
every subsequent year. Besides, for wells that do not completely fill up to surface, it appears not possible to 
judge from the surface pressure whether stable downhole pressure was achieved. 

Extensive modelling has indicated that significant Halite dissolution can only be expected near the injection 
well. In order to facilitate this injection water has to be able to directly flow past Halite formation. This requires 
a combination of a leak in the production casing and a poor cement bond behind the casing. Consequently, 
temperature surveys, cement bond logging and casing calliper surveys were executed to detect injection water 
exposing Halite. From the logging the following is concluded: 
- The temperature surveys indicate that injection occurs into the Zechstein reservoirs and not in the Halite 

formations. 
- Temperature surveys do not show temperature anomalies that could be indicative for significant leakage to 

Halite (a relatively small volume may not cause sufficient cooling lo be detected by teinperature logging). 
- The risk to dissolve salt (Halite) is perceived low in all logged wells, but TUB? and TUBIO where the risk 

level is assessed at low to medium: 
• In TUB? the casing calliper results show that the casing integrity is compromised at several depths 

potentially exposing Halite at the Ze2H and Ze3H to injection water. 
• Temperature surveys and cement bond log in the well suggest that it is not likely that significant sail 

dissolution has occurred. 
• In TUBIO a potentially undertorqued casing joint in combination with a poor cement bond was found at 

the level o f the ZeZ IT Anhydrite just above the ZeZl H Halite formation. The risk that the ZeZ lH below 
and ZeZ2H above the suspect joint might be exposed to injection water is considered low because both 
salt zones show good cement bonds which would prevent flow behind casing. 
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Evaluation o f the well and tubing integrity show that: 
- During the first 3 years of operation all A-, B- and C-annulus pressures have remained below their MAASP. 
- Tubing strength calculations show that all tubings still have enough wall thickness to withstand maximum 

injection pressures. 
- R0W4 and R0W9 have been acid stimulated, which may have caused increased pitting. 

Weekly and monthly sampling and analysis have been carried out at the Schoonebeek Central Treatment 
Facilities (CTF) and at Twente injection wells on an extensive list o f parameters. From the analysis it is 
concluded that: 

- For all parameters the maximum expected and measured level for every respective parameter/ion is 
significantly lower than the EURAL limit. 

- For the vast majority o f parameters the measured values are below the maximum expected values. For SO^^', 
CO2, oil-in-water, toluene and arsene higher levels were measured occasionally. 

- The parameters measured in Twente, specifically at R0W2 and TUB?, give the same results than at the CTF 
for most parameters. 

The water injection surveillance plan was executed according plan. Reviewing the results and execution of the 
surveillance activities have resulted in the following deviations: 
- Step-rate test that were planned in Q3-4 this year are cancelled for wells ROW? and R0W9. Experience with 

step-rate tests on other wells have shown that they do not provide the desired data on a timely basis and with 
sufficient accuracy to be of use as a viable monitoring tool going forward. 

- For the same reason, it is proposed to cancel future step-rate tests. 
- Surveillance in R0W3 wil l be carried out once water injection will be resumed. 
- Logging requirements in TUBIO will be executed in Ql 2015. 
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9 Attachments 

9.1 Overview urnnnu:il reported vviiter injecliun data 
ROW3 2011 2012 201 î 

i Pompdruk bar 0-163 0-168 0-168 
Pompdruttllmlet bar 180 ISO 180 
Huldige reservoir drulc t>3r 109(28d) 122 (Z2d) 142 (5d) 
Reservoirdruk bIJ aanvang water injectie bar 71 71 71 
Originele reservoir druk (voor aanvang gas productie) bar 199 199 199 
Geplande ultelndeüjkG reservoir druk na Injectie (FOP plan) bar 183 188 18S 
Verwachte reservoir druk aan einde injectiejaar bar 71 71 72 
Maximale injedïedeblGt m3/d 1000 700 700 
Maximaal geplande injectiedebiet (FOP plan) m3/d 1200 1200 1200 
Jaarlijks cumulatief geinjecteerd volume mln m5 0.0148 0.0094 0.0102 
Jaarlijlts cumulatief geinjecteerd volume (FOP plan) rnin m? 0.4380 0.4380 0.4380 
t j i teindeli jk cumulatief geinjecteerd volume (FDP plan) mln mi 2.23 2.23 2.23 
Totale opslagcapaciteit reservoir mln m3 2.8 2.8 2.8 
Huidige vullingsgraad % 0.5 0.9 1,2 
Uiteindelijke vullingsgraad (FOP plan) % 80 80 60 

ROW4 2011 2012 2013 

Pompdruk bar 0-94 0-113 0-116 
Pompdruklimiet bar 131 131 131 
Huidige reservoir druk bar 47(3d) 37(5d) 
Reservoir druk bij aanvang water injectie bar S 8 8 
Originele reservoir druk (voor aanvang gas productie) bar 150 150 150 
Geplande uiteindeli jke reservoirdruk na injectie (FDP plan) bar 81 81 81 
Verwachte reservoir druk aan einde Injectiejaar bar 8 8 8 
Maximale injectiedebiet ml/Ó 2000 2140 2220 
Maximaal geplande In jeaiedebiet (FOP plan) m3/d 2500 251» 2500 
Jaariijks cumulatief geïnjecteerd volume mln m3 0.0508 0.0598 0.1351 
Jaarlijks cumulatief geïnjecteerd volume (FDP plan) mln m3 0.9125 0.9125 0.9125 
Uiteindeli jk cumulatief geïnjecteerd volume (FDP plan) mln m3 3.83 3.83 3.83 
Totale opslagcapaciteit resen/oir mln m3 5.03 5.03 5.03 
Huidige vullingsgraad % 1.0 2.2 4,9 
Uiteindeli jke vullingsgraad (FOP plan) % 76 78 75 

ROW7 2011 2012 2013 

Pompdruk bar 0-11 0-10 0-10 
Pompdruklimiet bar 119 119 119 
Huidige reservoir druk bar 11(4id) l l ( i 2 d ) l l ( 2 d ) 
Reservoir druk biJ aanvang water injert ie bar 12 12 12 
Originele reservoir druk (voor aanvang gas productie) bar 150 150 150 
Geplande uiteindeli jke reservoir druk na injectie (FDP plan) bar 36 36 36 
Vervrachte reservoir druk aan einde injectisjaar bar 13 14 16 
Maximale In jeaiedebiet m3/d 2100 1800 1800 
MaKimaal geplande injectiedebiet (FOP plan) m3/d 1800 1600 700 
Jaarlijks cumulatief geinjecteerd volume mln m3 0.1006 0.1582 0.2311 
Jaarlijks cumulatief geïnjecteerd volume (FDP plan) mln m3 0.6570 0.5840 0.2555 
Uiteindelijk cumulatief geïnjecteerd volume (FOP plan) mln m3 1,48 1.48 1.48 
Totale opslagcapaciteit reservoir mln m3 2.6 2.6 2.6 
Huidige vullingsgraad % 3.9 10.3 19.2 
Uiteindeli jke vullingsgraad (FOP plan) % 74 74 74 
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ROW9 2011 2012 2013 

Pompdruk bar 0-69 0-38 0-30 
Pompdr«i!t)im!ei bar 139 ^139 139 
Huldige reservoir druk bar 26 (7d) 27(14d) 29 (3d) 
Reservoir druk bî] aanvang water injectie bar U U 11 
Originele reservoir druk {voor aanvang gas prcduäie) bar 150 150 150 
Geplande uiteindeli jke reservoir druk na Injectie (FDP plan} bar SS 58 58 
Verwachte reservoir druk aan einde Injectiejaar bar U 12 13 
K'ïaximale injectiedebiet m3/d 1700 1350 1700 
Maximaal geplande Injectiedebiet (FOP plan] m3/d 1350 1350 900 
Jaarlijks cumulatief geïnjecteerd volume mln ni3 0.0618 0.1487 0.1452 
Jaarlijks cumulatief geinjecteerd volume (FDP plan) mln m3 0.4928 0.492S 0.3285 
Uiteindelijk cumulatief geïnjecteerd volume (FOP plan) mln m3 1.61 1.61 1.61 
Totale opslagcapaciteit reservoir mln mï 2.3 2.3 2.3 
Huidige vullingsgraad % 2.7 9.2 15.5 
Uiteindelijke vullingsgraad (FDP plan) % 70 70 70 

TUB7 2011 2012 2013 

Pompdruk bar 0 0-13 0-13 
Pompdrukl imiet bar 139 139 139 
Huidige reservoir druk bar 6 (2d) 7(7d) 7(99d) 
Reservoir druk bi j aanvang water injectie bar 6 6 6 
Originele reservoir druk (voor aanvang gas productie) bar 211 211 211 
Geplande ui te indel i jke reservoir druk na injectie (FOP plan) bar 103 103 103 
Verwachte reservoirdruk aan einde injectiejaar bar 6 e 7 
Maximale Injectiedebiet m3/d 2000 2270 2270 
Maximaal geplande Inject iedebiet (FOP plan) mS/d 2000 2000 2000 
Jaarlijks cumulatief geinjecteerd volume mln m3 0.0586 0.2980 0.2164 
Jaariijks cumulatief geïnjecteerd volume (FDP plan) mln m3 0.7300 0.7300 0.7300 
Uiteindeli jk cumulat ief geïnjecteerd volume (FDP plan) mln m3 4.65 4.65 4.65 
Totale opslagcapaciteit resen'oir mln rr 3 e 6 6 
Huidige vullingsgraad % 1.0 5.9 9.5 
Uiteindel i jke vullingsgraad (FDP plan) % 77J5 77.5 77.5 

TUBIO 20U 2012 2013 

Pompdruk bar 0 0-15 0-18 
Pompdruklimiet bar 150 150 150 
Huidige reservoir druk bar 7 (2d) 9 ( I 9 d j 13(16d) 
Reservoirdruk bi j aanvang water injectie bar 6 6 6 
Originele reservoir druk (voor aanvang gas productie) bar 211 211 211 
Geplande uiteindel i jke reservoir druk na injectie (FOP plan) bar 52 52 52 
V e r w a n t e reservoirdruk aan einde injectiejaar bar 6 7 7 
Maximale Injectiedebiet m3/d 2000 2000 2500 
Maximaal geplande in jea iedebiet (FOP plan) m3/d 2000 2QO0 2000 
Jaarlijks cumulatief ge in jcaeerd volume mln m3 0.0947 0-3614 0.2667 
Jaarlijks cwmulatief geïnjecteerd volume (FOP plan) mln m3 0.7300 0.7300 0.7300 
Uiteindeli jk cumulatief geinjecteerd volume (FDP plan) mln m3 5.11 5.11 5.11 
Totale opslagcapaciteit reservoir mln m3 6.72 6.72 6.72 
Huidige vullingsgraad % 1.4 6.8 10.8 
Uiteindeli jke vullingsgraad (FOP plan) % 76 76 76 
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9.2 Reservoir pressure devclopmenl diirin{( injcctioji 
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9.3 Step-rate test results 
Note: all measured flowing bottomhole pressures (FBI IP) al gauge depth huve been recalculated to top re'̂ ervoir 

9.3.1 Well R0W3 
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9.3.4 Well R0W9 
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9.4 Description of potential salt dissolution risk 
The injection viuter is under-SLiturated with salt, vv-hereas the salinity wil l decretäse as time progre.<«es due to 
condensed steam breaking through from the steam injection wells to the production wells. This means that the 
injection water has a sifinificant capacity to dissolve salt. This salt dissolution capacity poses a potential risk in 
the injection wells where the injection reM;r\'oir is surrounded hy Halite (i.e. salt) formations as is the case for the 
TUB and ROW fields. 

To assess ths? salt dissolution risk, modelling was performed by Shell P&T in Rijswijk. From that study it was 
concluded that significant salt dissolution can only occur in case low saline injeclion water is able to flow past 
Halite reck, i.e. the fluid velocity al the Halite-waier interface must be sufficienî to avoid lha! the salt 
concentration in the water reaches saturation level locally. A review, made of the injection well desifyi and ihe 
injection rcser\oir geology, identified the following 2 cases where such a "Halite flow past scenario" can occur: 

Near-wellbore cases 
Near the injection well a hydraulic connection can exist between the Carbonate reservoir and the overlying 
Halite seal via cracks in the production casing cement. In case Uiese cement cracks line up with any [wlential 
holes in the casing, e.g. caused by potential corrosion, then this could allow (low past the Halite allowing 
halite dissolution (Figure 15). 

I. 

Figure IS - Noar-woHbore salt dissolution scenario in caso hole in casing lining-up with the Halite formation 

Far-field cases 
In unfaulted areas, contact between the injeclion water and Halite formations is highly unlikely in view ofthe 
presence of continuous anhydrite layers, wiiich shield off the Carbonate injection reservoir from the over-
and underlying Halite formaiions. In faulted areas Halite rock can be ju.\taposed against the Carbonate 
injection reservoir provided the fault offset exceeds the thickness ofthe over/underlying anhydrite formation 
(Figure 16). 

In a faulted area a "'Halite flow past scenario" could occur when (i) injection water Hows luierally from the 
injection well lo ju.Klaposed Halite rock vvhere it can dissolve the Halite and (ii) in a faulted area at the down-
dip flanks o f the injection reser\'oir. In the first case, to sustain any dissolution, the water needs to flow 
verlic^illy away from the Halite/Carbonate interface in order to allow a continuous supply of relatively fresh 
(low saline) water towards the e,\posed Halite rock. In the second ca.se. when low saline water collects in the 
down-dip flanks over time, a convection loop could occur where injection water dissolves overlying Halite 
rock. Due lo gravitational forces, salty water settles allowing relatively lighter injection water to rise from the 
bottom ofthe injection reservoir to the exposed overlying Halite rock. 
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Figure 16 - Far fiold halite dissolution scenarios In caso of juxtaposition (left) and convection (right). Nolo that the 
carbonate roservoir is separated trom tho salt layers by a thin anhydrllo layer. 
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The Halite dissolution modelling results showed that in the far-field, fluid velocities are too small to cause 
significant Halite dissolution. This is because the vertical communication within the injection reservoir is very 
low (k,Ah ratio is in the order of lO ' to 10^, EP2013I020I845). Any low saline water reaching Halite rock, 
exposed to the injection reservoir due to faulting, therefore cannot flow away fast enough from the Halite to 
cause any significant dissolution rate. 
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9.5 Tomperat i i re logfc'ing resulLs 
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9.5.3 Well R0W7 

9.5.4 Well R0W9 
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9.5.5 WellTUB? 
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9.6 Calliper surveys and Cement Bond Logging 

9.6.1 Well R0W4 
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9.6.2 Well R0W9 
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9.6.3 WellTUB? 
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9.6.4 Wel lTUBlO 
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9.7 TUB7 well surveillance results 
The casing calliper results in TUB7 show that the casing integrity might be compromised at several depths. 
Although there is no evidence that actual leakage ma> have occurred, the risk of expo.sing Halite at the ZeZe2H 
and ZeZ.IH to injection water is perceised such that the well has been closed in until a full investigation into 
repair options is concluded. 
[ I ] The PMIT-A calliper results indicate that al 1178 mAHtbf a larger diameter section in the casing. Detailed 
analysis ofthe calliper data renders this ob.servation inconclusive. It is most likely a calibration error ofthe tool 
as it has just left the smaller ID tail-pipe. Independent of the above, there is good evidence that there is no 
communication between the wellbore and the B-annulus at this depth. On numerous occasions oil was sampled 
from the B-annulus (presumably coming from the Muschelkalk formation) suggesting that the entire B-annulus 
is fluid filled. This is also apparent from N; charging activities during the first .1 years of water injection. .As the 
BHP is significantly sub-hydrostatic this means that a pressure connection between the wellbore and the B-
annulus can be ruled out 
[2] At 1205 mAHtbf the PMIT-A indicates a chemical cut that was performed in 1974 to retrieve the top part of 
the ' t ' / j " casing. The PMIT-A calliper shows that this cut also penetrated the 7" casing whilst top of cement in the 
B-annulus is right al or just below the location of the chemical cm. However, as discussed above, there is no 
evidence suggesting that actual pressure communication exists between the wellbore and the B-annulus. This is 
corroborated by the fact thai after the chemical cut the well was positively pressure tested against a KITS 
packer, set at 1340 mAHdf, indicating that, at the time (1974), no connection existed between the wellbore and 
the B-annulus. 
[.i] At 1295 m.AHtbf. the impact is visible of an unsuccessful chemical cut which preceded the cut discussed 
above. The PMlT-A calliper shows that the chemical cut did cut through the 4'//' liner and the 7" casing (Figure 
17). The cement bond behind the 7" casing was not verified as only a temperature log was run right after 
cementation. This température log does indicate a top of cement of 1210 mAHdf. but does not give any quality 
indication of the centent itself llowever, fair-to good cement bonding is indicated across the ZCZJI I 
(Attachment 9.6,3). thus excluding a flow-past Halite scenario. It must be noted that the top of cement in the 
Attachtticm is measured at 1270 mAITbdf, because the CBL-tool only functions properly when immersed in 
tluid. which most likely coincides with that depth. 

L o c a t i o n s ; c h e m i e » ! c o t a t 3 2 9 6 m A H T B F » X 3 0 0 m A H 0 F ( n i a x r e a d i n g * 7 . 2 " ) 
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Figuro 17 - PMIT-A calliper indicating cut through 4'/«"-linor and 7"-casing 

[4] At 1?35 m.M-ltbf marks are detected on Ihe 4'.4" liner. These are likely formed dining milling of a RTTS 
packer, which was set at this depth in 1974 before the chemical cuts at locations 2 and 3 were applied. This 
packer was used to pressure test the wellbore. However, given that the 7" casing is still expected to be intact a 
high integrity barrier exists between the ZeZ3H Halite turmation and Ihe wellbore, 

[51 A calliper spike at 1450 ntAHtbf is suspected tu be a corrosion pit. This pit is found to penetrate 45% into the 
•V^i' liner. This section will be subjected to regular casing callipers to monitor any further d;gradation of the 
liner at this location. 
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|6| Ihe ik'cpesl p<nentinl inlegrils concern i.s al 1460 ni.Allthf 11464 in.AMdt'). which i% at the level o f the 
/,e/,2tl 'fhe calliper and (."BI, signal observed arc interpreted to represent a poteniialK undeiioiqued casing joint 
in a section ivith a poor cemenl bond. This carries the potential of directlv exposing the /c/211 salt to 
injection water, f igure IS shows ihc .in-tallipcr image as derived fioni the P\II I -data 

10.2 IT 

PMIT 
h •Vi 

IL 

Figure 18 - 3D.callipor image of the undertorqued casing joint at 1454 mAHdf 

' lo further assess this risk a temperature survey and PLT was run past the exposed section (1464 inAHdf). 'l lie 
results of this additional logging are given in Figure 19 and Figure 20. respectively, 

•fhe temperature log docs not provide any indications of a potential leak at the suspected casingjoini. Moreover, 
because proper cement has been detected above and below the suspected joint as well as a good cement to 
formasion bonding is indicated across the ZeZ2ll. it is believed that a flow-past salt scenario does not exist (as 
explained in Chapter 4,3 I. fhe PL f shows at high injeclion rates (more than 2000 m'/d) a small ditTereiicc in 
flowrale before and aller Ihe suspected joint, "fhe measured difference is within the vvithin tool accuracy. In 
addition there is a small difference in internal diameter above and below this depth. Both aspects render the 
(K)ssible evidence for leakage as inconclusive, 

fhe repair oftlii.'; suspicious casingjoini is part of an integrated inve-ligation uft l i is well with the intent to lepair 
and re-instate it as a water iiijeclor. 

[EP Document EP20Î4102101S4 Page 44 of 45 



Temperature survey results 
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Figure 19- Temperature logging results 
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Nederlandse samenvatting 

De waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 zijn voormalige gasproductieputten geboord in respectievelijk 1953 en 
1974, die in het kader van Schoonebeek herontwikkeling olieproductie in 2009 geschikt zijn gemaakt voor het 
injecteren van injectiewater. Voor deze waterinjectie zijn in 2009 en 2010 ook de juiste vergunningen Wm-
vergunning en ontheffing Lozingenbesluit bodembescherming aangevraagd en verleend. 

In de waterinjectieputten TUB-7 en TUB-10 zijn in oktober en november 2013 wanddikte metingen uitgevoerd in de 
diepe verbuizing. De resultaten van de metingen op een diepte van 1463 mAHbdf (in TUB-7) en op een diepte van 
1827 mAHbdf (in TUB-10) waren onduidelijk en zijn na het opstellen van 3D-weergaven van het meetsignaal 
geïnterpreteerd en gerapporteerd als een niet volledig vastgedraaide schroefverbinding in de verbuizing. 

Omdat de 3D-weergaven verdere vragen opriep, met name met betrekking tot de lengte van de koppeling en de 
symmetrie van het profiel, is een vervolgonderzoek gestart. 

Uit bestudering van de samenstelling van de diepe verbuizing is naar voren gekomen dat tijdens het boren van beide 
putten, op genoemde dieptes, componenten zijn ingebouwd, die van belang waren voor het cementeren van de 
verbuizing. In TUB-7 betreft het een zogenaamde 'baffle-collar'. In TUB-10 gaat het om een zogenaamde 'DV-
collar', die het mogelijk maakte de verbuizing in twee stappen te cementeren. 

Uit het vervolgonderzoek wordt geconcludeerd dat: 

- De resultaten van de wanddikte metingen in beide putten volledig te verklaren zijn aan de hand van de 
componenten die tijdens de boring zijn ingebouwd in de diepe verbuizing 

- Volgens het nieuwe inzicht er geen twijfel is aangaande de integriteit van de verbuizing in de diepe ondergrond. 
Dit is in overeenstemming met de resultaten en conclusies van de PLT- en temperatuur metingen die in TUB-7 
(in maart 2014) en TUB-10 (april 2015, zie hieronder) zijn uitgevoerd 

- Als gevolg van bovenstaande is er geen reden om een aanvullende PNDT-meting uittevoeren om na te gaan of er 
vloeistofstroming achter de verbuizing plaatsvindt. 

Nader onderzoek in TUB-10 (in april 2015) is uitgevoerd om vasttestellen of vloeistof weglekt bij de 'DV-collar', 
om de relatieve injectiviteit in de ZeZ2C en ZeZ3C carbonaatlagen te meten en te controleren of er injectie in de 
ZeZ IC (diepste) carbonaatlaag onder de 'DV-collar optreedt. 

Uit de resultaten van zowel de PLT-meting als de temperatuur meting blijkt dat: 

- Er geen lekkage optreedt, noch is opgetreden, bij de 'DV-collar' 
- Er geen vloeistofstroming plaatsvindt onder de ZeZ2C, en dus ook niet op de diepte van de 'DV-collar' 
- De relatieve injectiviteit 80% vs 20% is voor de (bovenste) ZeZ3C carbonaatlaag in verhouding tot de ZeZ2C 

Op grond van de hierboven vermelde bevindingen wordt geconcludeerd dat de integriteit van TUB-10 gewaarborgd 
is en dat de put volledig geschikt is voor verdere waterinjectie. 
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1. New insights regarding the calliper readings in wells TUB-7 and TUB-10 

,\ " PMlT-A" (Multifinger Imaging Tool) casing calliper survey in TLB-7. was conducted in 04 2013. indicating 
abnormal readings at a depth of 1464 mAHbdf directly opposite the ZeZ2H salt layer, A first interpretation of the 
3D-calliper image gave the impression that it concerned an undertorqued casing joint, as reported in the technical 
evaluation report (EP201410210164, January 2015), 

PIVIIT 

î 0.2 m 

1 - 3D-calliper image of the undertorqued casing joint at 1464 mAH df (figure 18 in the evaluation report) 

A similar calliper reading, also from a PMIT-A casing calliper survey that was conducted in TUB-10 in October 
2013, was identified at a depth of 1827 mAHbdf This reading was also interpreted to be due to an undertorqued 
casing joint. 

3D-calliper image of potentially undertorqued casing joint in TUB 10 at 1827 mAH df (figure 7 in tfie evaluation report) 

Since it was difficult to relate the 3D-images to the length and profile of the couplings and to explain the perfect 
alignment and symmetry of the ID-profile of the casing over the length shown in the 3D-calliper images, a further 
investigation was started, 

A close review of the original casing tally's for the wells identified that a 2"'' stage cementing collar (DV-collar) was 
installed at the given depth in TUB-10. whereas in TUB-7 a so-called baffle-collar was installed at 1462 mAHbdf 
(within metering accuracy drillpipe-logging depth). Both the baffle collar and the cementing collar are integral parts 
of the casing and the profiles of these collars are fully consistent with the calliper readings at these depths. Hence, 
the measured calliper profile (changing ID"s) is not an abnormality, but actually fully consistent with the installed 
casing configuration. This insight indicates that the integrity of the casings of both wells at the observed depth is 
safeguarded. This conclusion is consistent with the findings and conclusions from the PLT and temperature surveys 
that were carried out in the wells in March 2014 (TUB-7) and April 2015 (TUB-10) (See section 2 below). 
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2. PLT- and temperature survey in TUB-10 

A PLT and temperature survey was carried out in TUB-10 on the 1" of April 2015, The objectives of the survey 
were to: 
- verify whether any fluid-loss occurs at a depth of 1827 mAHbdf, where the cementing collar is installed 
- quantify relative injection performance of ZeZ3C, ZeZ2C 
- check i f there is any flow to the lower ZeZlC carbonates 

The PLT- and temperature survey data is presented in the figure on page 5. 

2.1 TUB-10 PLT main findings and results 
Fullbore PBMS spinner and inline spinner were run together with temperature and pressure gauges to establish 
relative injection rates of ZeZ2C and ZeZ3C carbonates, to check for a potential leak below at the depth of the 
installed cementing collar (new information after executed survey) and to confirm if any injected water is going to 
the lower ZeZlC. All surveys done under injecting conditions were at an estimated 2500 mVd injection rate. The 
findings of the full bore PBMS spinner are as follows: 
- All injected water is going into the ZeZ3C and ZeZ2C, with a split between the two formation of 80% to 20 %, 

respectively 
- Stationary spinner data (2500 mVd, 10 min) does not indicate any spinner rotation above or below the 

cementing collar, i.e. no fluid-loss (leakage) at this point and also no flow into the lower ZeZlC. 
- Spinner data, during PLT logging runs at various speeds, indicates a potential but very minor upflow below the 

ZeZ2C perforations 

Conclusion: There are no indications that injected fluid leaks-off at the cementing collar at 1827 mAHbdf 

2.2 Temperature survey results 
A temperature survey was run before, during and after injection to pick up a cooling signal arising from cold water 
injection (figure below). The results are listed below: 
- the cooling effect from regular injection (measured two days after cessation of injection), is still visible across 

and between the ZeZ3C and ZeZ2C perforations (profile "temp after 2 days shut in") 
- under static conditions, the water column below the ZeZ2C perforations shows a gradual warming effect with 

increasing depth beyond the geothermal gradient 
- during injection, the temperature gauge only records the temperature of the cold injection water (blue line), 

except in the water column below the ZeZ2C perforations, where a gradual temperature increase with depth is 
observed. 

- 1 hr after cessation of injection, a gradual warming is observed in response to the geothermal heat influx in the 
top part of this same column (profile " temp I hr after injection") 

- 2 hr after cessation of injection this effect becomes more apparent. The overall temperature log becomes more 
reminiscent of the conditions measured 2 days after the first shut in. 

- The shut-in period seems too short to enable the geothermal heat to fijily warm up the injection zones as well as 
the water column above the shallowest perforations. 

- temperature logging over time does not indicate any anomalous gradients across the zones where the collar is 
installed, suggesting there is evidence for anomalous fluid flow 

Conclusion: There is no sign of any potential water leak-off at the depth of the cementing collar. 
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TUB-10 PLT- and temperature survey 
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Radioactiviteit in injectiewater afkomstig van de olieproductie in Sctioonebeek. 
Rev. 19 november 2015 

Achtergrond 
Met de productie van aardgas en aardolie worden doorgaans ook zeer kleine hoeveelheden natuurlijke 
radioactieve componenten, afkomstig uit de aardgas- of aardoliehoudende reservoirs mee 
geproduceerd. Deze componenten worden NORM genoemd (Naturally Occurring Radioactive Materials). 

Het betreft: "*Ra (Radium-226) 
228 r 

Tb (Lood-210), 
'^^h (Thorium-228). °Ra (Radium-228) 

Meestal zijn de concentraties van deze radioactieve componenten in de productiestroom (water, olie) 
verwaarloosbaar klein. In het Besluit Stralingsbescherming (BS) zijn grenswaarden vastgelegd 
waarboven een stof wordt beschouwd als radioactieve stof. 

Aan NAM is een Kernenergiewet-vergunning verleend voor het "voorhanden hebben van natuurlijke 
radioactieve stoffen" met daarin opgenomen een aantal vergunningvoorwaarden. 
NAM BV. voldoet aan deze vergunningvoorwaarden. 

Radioactiviteit Schoonebeek productiewater 
Het bij de oliewinning in Schoonebeek vrijkomende water (het productiewater dat vervolgens wordt 
geïnjecteerd) wordt periodiek bemonsterd en geanalyseerd op de aanwezigheid van radioactieve 
componenten. 

Overzicht activiteitsconcentraties in injectiewatermonsters 
Locatie Datum '''Ra [Bq/g] ''°Pb[Bq/g] ''^Ra [Bq/g] '''Th [Bq/g] 

Grenswaarde BS 1 100 1 1 

SCH-OBI* 24-6-2014 3,54 X 10'^ 0,21 X IO"-" 3,42 X IO"" 0,89 X 10"" 
28-10-2014 3,71 X 10" 0,22 X IO"' 2,76 X 10"" 0,57 X 10 " 

11-02-2015 2,89 X 10"" 0,22 X 10"'' 2,54 X 10"" 0,22 X 10 " 

04-06-2015 3,11 X IO"-" 0,29 X 10 2,45 X 10'" 0,08 X 10"" 

* Schoonebeek Olie Behandelings Installatie 
Watermonsters genomen na behandeling in installatie, voor transport naar Twente. 
Grenswaarden Meldingsplicht: 

228: 

228-

°Ra 
°Pb 
Ra 
Th 

IBq/g 
100 Bq/g 
IBq/g 
IBq/g 

Volgens het Besluit stralingsbescherming (BS) wordt een stof geclassificeerd als radioactieve stof bij 
overschrijding van de grenswaarden zoals hierboven aangegeven. 

Uit de analyseresultaten blijkt dat de concentraties van de radioactieve componenten in het 
injectiewater zeer ruim beneden de grenswaarden van het BS liggen. 

Ter vergelijking: de concentratie "^Ra/̂ ^*Ra in voor consumptie geschikte paranoten, afkomstig uit 
Brazilië, varieërt normaal gesproken tussen 40 en 260 Bq/kg (tussen 0,04 en 0,26 Bq/g), een factor 5-50 
hoger dan aanwezig in het injectiewater uit Schoonebeek. 

19-11-2015 





Vergunningen en ontheffingen waterinjectie 





provincie Tnrenûie 
Vergunning 

- \ / " j - i -



Prox'inckhuis Westerbritik i , A.wen r (0592)3655 55 
Postadres Postbus i z i , 1)400 AC Assen f (0592)36(777 

provincie T)renthe 

VERZONDEN 2 2 MEI 2009 
Assen, 27 mei 2009 
Ons kenmerk DO/2009011021 
Behandeld door i 
Onderwerp: Besluit revisievergunning voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (Galgaten) te 
Dalen 

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE EEN 
REVISIEVERGUNNING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER EN EEN ONTHEFFING IN 
HET KADER VAN HET LOZINGENBESLUIT BODEMBESCHERMING. 

1. ALGEMEEN 

1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 15 januari 2009 hebben wij een vergunningaanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV (hierna te noemen NAM). 
In deze aanvraag wordt een revisievergunning gevraagd zoals bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de 
Wet milieubeheer (Wm) voor de injectie van afvalwaterstromen in de diepe ondergrond alsmede een 
ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit bodembescherming (hierna te noemen Lbb) als be
doeld in artikel 25a, juncto artikel 25, tv^eede lid, voor de lozing van hieronder genoemde afvalwater
stromen. 

Deze afvalwaterstromen betreffen: 
a. productiewater dat bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie vrijkomt; 
b. hemelwater, mogelijk met mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen verontreinigd; 
c. spuit-, en spoelwater, dat vrijkomt bij het reinigen en afpersen/testen van installatieonderdelen 

en leidingen en bij hef schoonspuiten van locaties; 
d. bronnerings-, en saneringswater (grondwater dat wordt opgepompt bij bouw- en sanerings

werkzaamheden). 

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. 

Bevoegd gezag Wm 
Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder de categorieën 28.4, onder f, uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag. 
Ook zijn wij op grond van artikel 8.2, derde lid, van de Wm bevoegd gezag voor de injectie van een 
afvalstroom in de diepe ondergrond. 

Bevoegd gezag Lbb 
Volgens artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van het Lbb worden, voor de toepassing van dit besluit 
aangewezen als bevoegd gezag de bestuursorganen die op grond van artikel 8.2 van de Wm bevoegd 
zijn te beslissen op een aanvraag om vergunning in het kader van de Wm. Volgens artikel 3, tweede 
lid, sub c, van het Lbb zijn wij voor de ontheffing van dit besluit bevoegd gezag omdat hel een lozing 
betreft in de bodem die plaatsvindt op een diepte van meer dan 10 meter beneden het maaiveld. 
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1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting is gevestigd aan de Galgalen te Dalen in de gemeente Coevorden. 
De inrichting bestaal uit een puttenlerrein en een gasbehandelingsinstallatie. De gas behandelingsin
stallatie is buiten gebruik. Het perceel is kadastraal bekend als gemeente Dalen, sectie I, nummers 
774 en 886. 

De inrichting is gelegen in een agrarisch gebied. Binnen een afstand van minimaal 770 meter van de 
locatie bevinden zich geen woningen of andere gebouwen. 

1.3. Vergunningensituatie 
Voor de inrichting is bij beschikking van 20 oktober 2005, kenmerk MB/A7/2005004366. vergunning 
verleend voor het injecteren van waterstromen in de diepe ondergrond via de inrichting Schoonebeek-
313. De vergunning is verleend op grond van de Wm. Ook is in de beschikking van 20 oktober 2005 
een ontheffing op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming verleend. Deze vergunning ver
valt op het moment dat de vergunning onherroepelijk wordt. 

1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be
stuursrecht (Awb) van toepassing. 

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; 
de inspecteur van de VROM-Inspectie, Regio Noord; 
het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht le Coevorden; 
het Ministerie van Economische Zaken; 
het Ministerie van VROM (Directoraat-Generaal Milieubeheer Directie Stoffen, Afvalstoffen en 
Straling (SAS)); 
hel Staatstoezicht op de Mijnen. 

Op 6 februari 2009 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen van de NAM (ons kenmerk 
2009001478). Deze hebben wij met de ontwerpbeschikking meegezonden naar de wettelijke advi
seurs. 

1.5. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het "Activiteitenbe
sluit") (Staatsblad 2007, nummer 415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende minis
teriële Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (de 'Regeling'). Dit Activiteitenbesluit 
en de bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en in
stallaties. 
Type-A- en type-B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning 
(meer) nodig. Voor type-C-inrichtingen blijft de vergunningsplicht bestaan. Voor type-C-inrichtingen 
kunnen echter voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4 
van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting niet het geval. 

2. IVIILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

Er is hier geen sprake van een nieuwe MER-(beoordelings)plicht omdat: 
1. de bestaande activiteiten worden gecontinueerd zonder dat er significante wijzigingen optreden 
2. er in het verleden al een MER ten behoeve van de waterinjectie is op gesteld. 





Ad 1. 
Er is hier geen sprake van de oprichting van een inrichting/installatie dan wel het opnieuw in gebruik 
nemen zoals dat in het MER-besluil bedoeld is, waardoor milieueffecten zich voor het eerst dan wel 
opnieuw manifesteren en hierdoor op basis van Cl8.5 een m.e.r.-plicht zou ontslaan. Het is hel conti
nueren van bestaande en niet fundamenteel gewijzigde activiteiten. Hierbij is niet bepalend of er spra
ke is van een revisie- dan wel een oprichtingsvergunning. Er is uitsluitend sprake van een uitbreiding 
van de jaarlijkse injectiecapaciteit van de oorspronkelijk vergunde 200.000 m^ naar de aangevraagde 
300.000 m .̂ Overeenkomstig Dl8.3 is deze capaciteitsuitbreiding niet m.e.r.-beoordelingsplichlig. 

Ad 2. 
Ten behoeve van de waterinjecte is destijds het MER "Waterinjectie in Zuidoost Drenthe" (Centrum 
voor Milieu-Effect onderzoek d.d. 17 mei 1991, NAM-rapportnummer 19446) opgesteld. 
Dit MER is in 1999 geëvalueerd. Tevens is er een onderzoek uitgevoerd naar het verder terugdringen 
van het gehalte aan formatievreemde (hulp)stoffen in hel te injecteren afvalwater. Op basis van de 
evaluatie en het onderzoek concluderen wij dat het bestaande MER nog van toepassing is. 

3. BELEIDSOVERWEGINGEN 

3.1. Algemeen Toetsingskader 
Bij vergunningvedening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieu
gevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). 

Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. 
De artikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper
ken wij ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk bij onze beslissing worden 
betrokken. 

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, zijn mede beoor
deeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichting en de geo
grafische ligging van de inrichting. 

Sesf beschikbare technieken 
Overeenkomstig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto artikel 5a. 1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 
van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, 
voor zover het de daarbij vermelde installaties betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richllijn. Ge-
integreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-installaties). Wij concluderen dat de 
aanvraag geen betrekking heeft op een GPBV-installatie en hebben derhalve geen rekening gehou
den met de in tabel 1 genoemde documenten. 

In tabel 2 van de bijlage van de regeling worden Nederlandse informatiedocumenten opgenoemd die 
kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die ingevolge de rege
ling door het bevoegd gezag bij het bepalen van BBT zullen moeten worden toegepast. Het betreft 
zowel documenten die op alle inrichtingen van toepassing zijn als ook documenten die slechts op 
specifieke inrichtingen van toepassing zijn. Bij de bepaling van BBT hoeven wij ingevolge de regeling 
geen rekening le houden met deze documenten aangezien deze documenten geen betrekking heb
ben op de diepe ondergrond. 





I 
I 
I 

3.2. Landelijk afvalbeheerplan 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 vande Wm is aangegeven wat moet worden ver
staan onder het doelmatig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met 
het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 
10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk afvalbeheerplan, hierna aangeduid 
als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
Het LAP-1 beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwik
kelingen in de periode tot 2012. Het LAP-1 is in maart 2003 in werking getreden en had een geldings
duur van 4 jaar. De minister heeft de geldingsduur van het LAP-1, dat in 2007 afliep, met twee jaar 
vedengd tot dinsdag 3 maart 2009. De looptijd van het LAP-1 is op 3 maart 2009 verstreken. In af
wachting van een nieuw LAP-2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 
10.5 van de Wm. Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het 
LAP-1. 
De vooi keursvolgorde voor afvalbeheer, zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die 
samen te vatten is als: 

het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door in het bijzonder het stimuleren van 
het scheiden van afvalstoffen, waarbij producthergebruik, materiaalhergebruik en gebruik als 
brandstof belangrijke elementen zijn; 
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afvalstoffen die niel hergebruikt worden; 
het verwijderen afvalstoffen door verbranding; 
het verwijderen van afvalstoffen door storten. 

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke 
wijze plaatsvindt. Wij haken hiervoor aan bij de in het LAP-1 gehanteerde minimumstandaard. 

Paragraaf 18.4 "Opbergen in de diepe ondergrond" van dit plan is het specifieke beleidskader voor 
onderhavige activiteit. 

De relevante passages in deze paragraaf zijn: 

Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven, is het uitgangspunt dat de bodem niet 
bestemd is voor het opbergen van afvalstoffen die niet rechtstreeks uit de bodem 
afkomstig zijn. Dit betekent dat vloeibare afvalstoffen die bijvoorbeeld vrijkomen bij de 
winning en de bewerking van gas, olie en zout, die rechtstreeks uit de bodem komen 
(zogenoemd resen/oir eigen zijn) en die niet zijn verontreinigd met componenten die 
oorspronkelijk niet in de bodem aanwezig waren, terug in de bodem kunnen worden 
gebracht op de plaats waar ze vandaan zijn gekomen. 
Dit terug brengen in de bodem, ook wel Injectie in de diepe ondergrond genoemd, moet 
plaatsvinden in dezelfde formatie en diepte als waarde afvalstoffen uit afkomstig zijn. 
Eventueel kan worden geïnjecteerd in vergelijkbare formaties. Er moet worden 
voorkomen dat de bodemkwaliteit in de diepe ondergrond verslechtert door het daarin 
injecteren van stoffen die op die plaats niet thuishoren. 
Concreet betekent dit, dat er geen bezwaar is tegen het ter plekke temg in de bodem 
brengen van formatiewater/productiewater binnen de boven gestelde randvoonvaarden, 
ook niet als dit formatiewater/productiewater onvermijdelijk enige menging met schoon 
water heeft ondergaan. 





Bij het boren naar en het winnen van delfstoffen als aardolie, aardgas en zout. wordt gebruik gemaakt 
van mijnbouwhulpstoffen. Deze hulpstoffen zijn niet uit de diepe ondergrond afkomstig en ze horen 
daarom in principe niet in die diepe ondergrond thuis. De hulpstoffen verontreinigen bovendien het 
formatie- en productiewater Het gebmik en het in de diepe ondergrond brengen van deze mijnbouw
hulpstoffen dient derhalve zoveel als mogelijk te worden vermeden en/of beperkt Om die reden mag 
alleen formatiewater/productiewater waaruit zoveel als redelijkerwijs mogelijk is (AU\RA) de mijn
bouwhulpstoffen zijn verwijderd, in de diepe ondergrond worden teruggevoerd. 

Het in de diepe ondergrond terug voeren van afvalstoffen die ontstaan bij de productieprocessen 
waarin de in deze paragraaf genoemde grondstoffen worden ingezet, is in beginsel niet toegestaan. 
Overeenkomstig de systematiek voor het afwijken van de minimumstandaarden (zie hoofdstuk 10) kan 
het bevoegd gezag toch vergunning verlenen voor het bedoelde terugvoeren in de diepe ondergrond. 
De vergunningaanvrager dient dan echter door onderzoek (zoals MER, LCA) aan te tonen dat het 
temgvoeren milieuhygiënisch gezien de voorkeur heeft, dan wel dat de kosten van alternatieven voor 
terugvoeren niet In verhouding staan tot de milieuhygiënische voordelen van die alternatieven. 

Uitgaande van het bovenstaande zijn de volgende drie hoofdlijnen te destilleren. 
I. Het ter plekke terugbrengen van formatie- of productiewater, eventueel vermengd met schoon 

water (dus niet meer helemaal bodemeigen) is toegestaan. 
II. Ook kan formatie- en/of productiewater waaruit zoveel als redelijkerwijs mogelijk de mijnbouw

hulpstoffen zijn verwijderd, worden geïnjecteerd. 
III. Hoewel injectie in principe niet is toegestaan, is het mogelijk toch vergunning te verlenen als door 

onderzoek (MER/LCA) kan worden aangetoond dat injectie milieuhygiënisch gezien de voorkeur 
verdient of dat de kosten niel in verhouding slaan lot de milieuhygiënische voordelen. 

Beoordeling aanvraag inrichting Dalen 1/8 
De aangevraagde stromen a tot en met d vallen onder hoofdlijn I, II of III, afhankelijk van de aard en 
de samenstelling. Dit betekent dat de aangevraagde afvalwaterstromen conform het daarvoor be
schrevenen in het LAP-1 kunnen worden verwerkt. 

a. productiewater 
Productiewater is water dat tijdens productie van olie en gas afgescheiden wordt in de olie- en gas
productie- en behandelingsinstallaties. Het productiewater bestaat onder andere uit formatiewaler en 
hiervan niet af te scheiden mijnbouwhulpstoffen. Het water en het merendeel van de verontreinigingen 
zijn afkomstig uil de diepe ondergrond. Injectie kan daarom worden toegestaan. 

b. hemelwater 
Hemelwater is water dat door neerslag op de locatie terecht komt. Het kan vervuild raken met mijn
bouwhulpstoffen en lekvloeistoffen (productiewater, condensaat). Op plaatsen waar een directe moge
lijkheid tot verontreiniging met productiewater en/of procesvloeistoffen bestaat, wordt hemelwater 
apart opgevangen en verzameld ten behoeve van injectie. Dit gebeurt als is gebleken dat het veront
reinigde hemelwater niet op locatie kan worden geloosd en tevens niet verwerkbaar is in een commu
nale zuiveringsinstallatie. Daarnaast kan het ontslaan van deze afvalstroom redelijkerwijs niet worden 
voorkomen. Injectie van deze afvalwaterstroom kan derhalve als meest effectief en efficiënt worden 
aangemerkt. 

c. spuit- en spoelwater 
Voor zover spuit- en spoelwater afkomstig is van installaties en installalieonderdelen ten behoeve van 
gaswinning en gasbehandeling en voor zover dit uitsluitend verontreinigd is met producliewater en de 
daarin aanwezige hulpstoffen kan injectie worden toegestaan. 
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Het injecteren van ander spuit- en spoelwater zal niet worden toegestaan, aangezien voor deze afval
stroom alternatieve verwerkingstechnieken bestaan. Deze afvalstoffen komen ook niet vrij bij de gas
winning. In de voorschriften zal worden vastgelegd dat alleen het spuit- en spoelwater afkomstig van 
installaties en installatieonderdelen ten behoeve van gaswinning en gasbehandeling mag worden 
geïnjecteerd (voorschrift 1). 

d. bronnerings- en saneringswater 
Met betrekking tot deze afvalstroom wordt opgemerkt dat injectie wordt toegestaan voor zover er 
sprake is van schoon grondwater, verontreinigd met productiewater en aardgascondensaat en voor 
zover dit afvalwater niet door de NAM of in een communale waterzuivering te reinigen is tot een loos
baar product. Voor zover er sprake is van niet-gevaarlijk afval kan derhalve de injectie van sanerings
water in de door de NAM aangegeven uitzonderingssituaties (zie voorschrift 1) worden toegestaan. In 
die situatie is lozing op het oppervlaktewater of de riolering niet toegestaan vanwege te hoge gehalten 
aan chloride(n) en kwik. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de injectie van saneringswater afkomstig van bijvoorbeeld 
de sanering van lekvloeistoffen uit een ondergrondse tank niet mag worden geïnjecteerd aangezien 
hier geen sprake is van schoon grondwater verontreinigd met productiewater. 

Het bronnerings- en saneringswater betreft zoet grondwater dat bij werkzaamheden (civieltechnische 
dan wel saneringswerkzaamheden) van de NAM vrijkomt en verontreinigd blijkt te zijn met andere 
verontreinigde waterstromen van de NAM zoals productiewater, spoel- en spuitwater, etc. (waterstro
men die zijn benoemd in de aanvraag van de NAM). Daarnaast worden er beschikkingen genomen op 
de saneringsplannen van de NAM waarin in principe het injecteren van bronnerings- en saneringswa
ter niet wordt toegestaan. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt een dergelijke afvoer van dit waler 
toegestaan. 

Normaal gesproken wordt saneringswater overeenkomstig de saneringsplannen geloosd op het op
pervlaktewater dan wel op de eventueel aanwezige riolering. 

In hoofdstuk 2 van de aanvraag (en ook in appendix 10) is beschreven hoe de NAM met de afvalwa
terstromen zal omgaan. Deze werkwijze past binnen de beschrijving die het LAP-1 daarvoor geeft, 
injectie van de genoemde stromen is dus doelmatig. 

Op basis van het milieueffectrapport (MER) Waterinjectie in Zuidoost-Drenthe, (Centrum voor Milieuef
fect onderzoek d.d. 17 mei 1991, NAM-rapport 19446) en de evaluatie van dit milieueffectrapport door 
EZ (document 10478-63816, Oranjewoud d.d. 13 augustus 1999) concluderen wij dat injectie in de 
bodem, gegeven de samenstelling van het formatiewater en het ontbreken van milieuhygiënische 
betere alternatieve venwijderingmogelijkheden, niet alleen verantwoord is, maar ook als meest milieu
vriendelijke oplossing moet worden gekenmerkt. Hiermee wordt ook voldaan aan hetgeen gesteld is in 
hoofdlijn III van het LAP-1. 

Wij concluderen dat de gevraagde vergunning kan worden verleend. 

3.3. A&V beleid en AG/IC 
In het LAP-1 is aangegeven dat een ah/alverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en ver
werkingsbeleid (A&V-beleid) en een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
dient te beschikken om de risico's op een onjuiste venwerking van afvalstoffen te verminderen. In het 
A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en venwerking van 
afvalstoffen plaatsvindt, ln het LAP-1 is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op 
de richtlijnen uit het rapport "De Verwerking Verantwoord" (DVV), maar dat per specifieke situatie 
maatwerk moet worden geleverd. 





Beoordeling aanvraag inrichting Dalen 
In de aanvraag is een beschrijving van het A&V beleid opgenomen. Hierbij wordt aangegeven dat er 
op de locatie Dalen 1/8 een afvalwaterstroom in de vorm van injectiewater binnenkomt. Deze stroom 
wordt verder niet bewerkt. Het injectiewater wordt rechtstreeks op een van de twee waterinjectieloca
ties in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De afvalwaterstroom is bemonsterd en geanalyseerd voor
dat deze afvalwaterstroom op de locatie Dalen wordt afgeleverd. 

De richtlijn zoals opgenomen in het rapport DW heeft betrekking op: 
1. het acceptatiebeleid; 
2. het verwerkingsbeleid; 
3. monstername en analyse; 
4. algemene eisen. 

Ad 1. 
Bij de beoordeling van de acceptatie is het van belang te weten dat de herkomst van de afvalwater
stromen bekend is. Er is sprake van een vervolgafgifte in de zin van DVV. De afvalwaterstoom wordt 
in de termen van de richtlijn geclassificeerd als een laag risicoafvalwaterstroom. Met de in de aan
vraag beschreven invulling van het acceptatiebeleid wordt in grote lijnen voldaan aan het acceptatie
beleid zoals omschreven in de richtlijn. Wij vinden de invulling van het acceptatiebeleid voldoende. Er 
is geen aanleiding tot het stellen van nadere eisen in de voorschriften. 

Ad 2. 
Uit de aanvraag blijkt dat er verder geen bewerking van de afvalwaterstroom binnen de inrichting 
plaatsvindt. Een nadere uitwerking van het verwerkingsbeleid is dan ook niet relevant. 

Ad 3. 
Voordat de afvalwaterstroom naar de inrichting van Dalen wordt afgevoerd worden de vloeistofstro
men bemonsterd en geanalyseerd. Een nadere uitwerking van de monstername en de analyse is op
genomen in de werkinstructie "Afvoer van vloeistoffen naar Dalen1/8". Deze werkinstructie is bij de 
aanvraag gevoegd. In de vergunning zijn met betrekking tot de monstername en analyse voorschriften 
opgenomen, die zijn gebaseerd op deze werkinstructie. 

Ad 4. 
Met betrekking tot de algemene eisen die in de richtlijn vermeld worden kan gesteld worden dat deze 
niet geheel in de aanvraag zijn opgenomen. Echter, gezien de aard van de inrichting en de enkelvou
dige samengestelde afvalwaterstroom vinden wij de invulling van de algemene eisen voldoende. 

3.4. Overige overwegingen met betrekking tot afvalbeheer 
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting 
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaar
lijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (artikel 8.14 van de Wm). In deze 
vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afge
voerde (afval)stoffen opgenomen. 

4. CONCLUSIE 

Op grond van vorenstaande overwegingen kunnen wij de gevraagde Wm-vergunning verlenen. Ter 
bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 
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5. ONTHEFFING Lbb 

Zoals is aangegeven in paragraaf 1.1 zijn gedeputeerde staten bevoegd te beslissen op de aanvraag 
voor de ontheffing van het lozingenbesluit van de NAM. 

Het oniheffingsverzoek betreft het lozen in de bodem van de in de aanvraag betrokken afvalwater
stromen. 

De geïnjecteerde waterige vloeibare afvalstoffen, moeten als "overige" vloeistoffen worden beschouwd 
in het kader van het Lbb (artikel 1 en hoofdstuk IV). Het gaat om het definitief in de bodem brengen 
van een vloeistof. Het in de bodem brengen van vloeistoffen via een boorgat valt onder het besluit, 
zodat het Lzb het wettelijke kader is voor de uit te voeren toetsing. 

Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 25, tweede lid, van de Lbb ontheffing van dit verbod ver
lenen, indien wordt aangetoond dat: 
a. aansluiting op de riolering of een andere wijze van afvoer van de vloeistoffen niet mogelijk is en 
b. in de overige vloeistoffen geen stoffen voorkomen als bedoeld in de bij het Lozingenbesluit 

behorende bijlage III, of deze stoffen daarin voorkomen met een - wat betreft de stoffen van lijst 
I zodanige geringe toxiciteit, persistentie en (bio)accumulatie, of - wat betreft de stoffen van 
lijst II - zodanig geringe schadelijke werking dat ook op de lange termijn geen gevaar voor ver
ontreiniging van de bodem bestaat. 

Voor de hierna genoemde waterstromen wordt ontheffing aangevraagd om te worden geïnjecteerd in 
de diepe ondergrond: 
a. productiewater óal bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie vrijkomt; 
b. hemelwater, mogelijk met mijnbou\A/hulpstoffen en lekvloeistoffen verontreinigd; 
c. spuit-, en spoelwater, dat vrijkomt bij hel reinigen en afpersen/testen van installatieonder

delen en leidingen en bij het schoonspuiten van locaties; 
d. bronnerings- en saneringswater (grondwater dat wordt opgepompt bij bouw- en sanerings

werkzaamheden). 

Gelet op arfikel 25, tweede lid, van het Lbb, onder a, zijn wij van mening dat de lozing van de afvalwa
terstroom niet kan plaatsvinden via een aansluiting op de riolering. Zoals omschreven in de aanvraag 
is zowel lozing via het riool als op het oppervlaktewater niet mogelijk vanwege de samenstelling en het 
debiet van de afvalwaterstroom. 
Verder is naar onze mening ook een wijze van bovengrondse afvoer naar een externe verwerker niet 
doelmatig. In de aanvraag is dit nader uitgewerkt. 
Gelet op artikel 25, tweede lid, van het Lbb, onder b, zijn wij van mening dat de stoffen van bijlage III 
van het Lbb deels voorkomen in zodanige concentraties dat, voor wat betreft de stoffen van lijst I en 
voor wat betreft de stoffen van lijst II er sprake is van een zodanige geringe toxiciteit, persistentie, 
(bio)accumulatie en schadelijkheid dat ook op de lange termijn er geen gevaar voor verontreiniging 
van de bodem bestaat. 

Verder worden de geïnjecteerde waterige vloeibare afvalstoffen in een gasveld/olieveld gebracht waar 
opname door organismen niet mogelijk is. 

De geïnjecteerde waterige vloeibare afvalstoffen worden in een zoute omgeving gebracht waar zich 
ook van nature verbindingen bevinden waaruit de vloeistoffen grotendeels zijn samengesteld te weten 
een chloridenoplossing, koolwaterstoffen (aardgascondensaat) en kwik. De schadelijkheid en de mate 
van verontreiniging in deze specifieke "bodemomgeving", zijnde een gasveld/olieveld, is in onze ogen 
nagenoeg nihil. 

I 
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Wij zijn van mening dat de gevraagde ontheffing van het verbod tot lozen in de diepe ondergrond kan 
worden verleend. 

6. CONCLUSIE 

Wij komen tot de conclusie dat de gevraagde ontheffing voor onbepaalde tijd onder de hierna ge
noemde voorwaarden verleend kan worden. 

7. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 

7.1. Adviezen en zienswijze 
Naar aanleiding van de aanvraag zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen adviezen binnen
gekomen. 

7.2. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen bij de gemeente 
Coevorden en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in de ZuidOosthoeker. 

De aanvraag en de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken ter inzage bij de gemeente 
Coevorden en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd 
in het huis-aan-huisblad de ZuidOosthoeker. 

7.3. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij het bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene 
die een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekendge
maakt Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen 
schriftelijk zienswijzen binnengekomen. 

8. EINDCONCLUSIE 

8.1. Eindconclusie 
Gelet op vorenstaande ovenwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning 
en ontheffing in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn 
voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu. 

9. BESLISSING 

Gedeputeerde staten van Drenthe; 

gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
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BESLUITEN: 

i. de gevraagde vergunning op grond van de Wet milieubeheer en de gevraagde ontheffing op 
grond van het Lozingenbesluit bodembescherming voor de injectie van: 
a. productiewater: dat bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie vrijkomt; 
b. hemelwater: mogelijk met mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen verontreinigd; 
c. spuit-, en spoelwater: dat vrijkomt bij het reinigen en afpersen/testen van installatieonder

delen en leidingen en bij het schoonspuiten van locaties; 
d. bronnerings-, en saneringswater: grondwater dat wordt opgepompt bij bouw- en sane

ringswerkzaamheden te verlenen. 

II. de gevraagde vergunning op grond van de Wet milieubeheer en de gevraagde ontheffing op 
grond van het Lozingenbesluit bodembescherming te verlenen voor de waterinjectielocatie 
Dalen 1/8 aan de Galgaten op het perceel kadastraal bekend gemeente Dalen, sectie I num
mers 774 en 886. 

III. aan dit besluit voorwaarden en beperkingen le verbinden, zoals die in bijbehorende voorschrif
ten zijn opgenomen; 

IV. dat van de aanvraag de hoofdstukken 2 paragrafen 2.1 tot en m 2.2.4, 2.2.7 en 2.2.8, hoofd
stuk 3 en 10, inclusief de bijlagen 1, 2, 8, 10 en de bijgevoegde werkinstructie "Afvoer van 
vloeistoffen naar Dalen 1/8" deel uitmaken van dit besluit. 

Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze, 

manager Duurzame Ontwikkeling 

Bijlage(n): 
re/coll. 

Hel origineel van dit besluit wordt verzonden aan Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), t.a.v. de 
heer ^ostbus 28000, 9400 HH Assen 

Een afschrift ervan aan: 
het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, Postbus 2, 7740 M\ Coevorden 
de inspecteur van de VROM-Inspectie Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden 
het Ministerie van Economische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage 
Het Ministerie van VROM (Directie Stoffen, Afvalstoffen en Straling (SAS)), Postbus 30945, 
2500 GX 's-Gravenhage 
Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage 
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VOORSCHRIFTEN 

behorende bij het besluit betreffende de revisievergunning 

"Wateriniectie in de diepe ondergrond locatie Dalen 1/8 aan de Galgaten te Dalen (774 en 866) 
in de deméente Coevordeh 

van de 

Nederiandse Aardolierhaaischappij BV 
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1. TOEGESTANE ACTIVITEITEN 

1.1 Deze vergunning heeft betrekking op het opslaan en definitief verwijderen in de diepe onder
grond van onderstaande waterstromen met een maximum van : 
- 260.000 m' per jaar productiewater, dat bij de winning en behandeling van aardgas vrijkomt; 
- 10.000 m^ per jaar spuit- en spoelwater verontreinigd met productiewater en 

condensaat uitsluitend voor zover afitomstig van installaties en installatieon
derdelen ten behoeve van de gaswinning en -behandeling; 

- 25.000 m^ per jaar hemelwater verontreinigd met mijnbouwhulpstoffen en lekstoffen. 
- 5.000 m'' per jaar bronnering- en saneringswater, vrijkomend bij werkzaamheden 

op mijnbouwlocaties van de NAM dan wel bij ondergrondse buisleidingen van de 
NAM, dat uitsluitend verontreinigd is met productiewater en condensaat en 
voorzover er sprake is van een van de volgende uitzonderingsgevallen: 

- wanneer de ter plaatse opgestelde zuiveringsinstallatie tijdelijk buiten bedrijf 
is; 
bij het verwijderen van een drijflaag; 
bij incidenten, bijvoorbeeld bij lekkages van ondergrondse leidingen; 
bij ontgravingen waarbij verontreinigd grondwater vrijkomt. 

1.2 De vergunning heeft betrekking op het definitief verwijderen van maximaal 300.000 m^ afval
water per jaar. 

1.3 De in voorschrift 1.1 genoemde waterstromen dienen alle afkomstig te zijn van de NAM 
inrichfing Schoonbeek 313 in de gemeente Coevorden. 

Alleen bij uitval vanwege stonng van de inrichting Schoonebeek 313, mag na mededeling de 
afvoer van de in voorschrift 1.1 genoemde waterstromen per tankwagen worden afgevoerd 
naar de locatie waterpompstation Schoonebeek dan wel de waterinjectielocaties Schoonbeek 
519, 531. 560 en 580. 
In de melding dient te worden vermeld: 
a reden van directe afvoer (niet via waterbehandelingsinstallatie ); 
b. naam, adres en woonplaats transporteur; 
c. locatie van herkomst; 
d. datum van ontvangst; 
e. hoeveelheid (m"") 
f omschrijving aard en samenstelling; 
g. afvalstoffencode conform EURAL (zie circulaire van 27 maart 2002/SAS/2002021/24 met 

betrekking tot inwerkingtreding Wm (structuur beheer afvalstoffen. Staatsblad nummer 
346); 

2. ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSPROCEDURE 

2.1 De acceptafie en verwerking dient conform het beleid en de werkinstructie zoals omschreven 
in de vergunningaanvraag paragraaf 2.2.8 en de bijgevoegde werkinstructie "afvoer van vloei
stoffen naar Waterpompstation" te worden uitgevoerd. 
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2.2 Wijzigingen in het acceptatie- en verwerkingsbeleid dienen te voldoen aan de richtlijn bijlage 
VIII "basis acceptafie- en verwerkingsbeleid" uil hel rapport "De venwerking verantwoord 
(DW)". De wijzigingen dienen van te voren 1er goedkeuring te worden overgelegd aan GS. 

3. ADMINISTRATIE & REGISTRATIE 

3.1 De vergunninghouder moet een administratie en registratie van de 
afvalwaterstromen voeren overeenkomstig de randvoorwaarden gesteld in de voorschriften 
3.2 tot en met 3.6 van deze vergunning. 

3.2 De vergunninghouder moet jaarlijks een rapportage opstellen. In deze rapportage dient ten
minste de volgende informafie te zijn opgenomen: 

a. de hoeveelheid afvalstoffen die in elke reservoir is verwerkt,; 
b. een vergelijking met de onder a genoemde resultaten van het voorgaande jaar; hierbij 
dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht. 

Het ovedeggen van de onder a genoemde gegevens dient per reservoir te geschieden. 

3.4 De hoeveelheid van de geaccepteerde en geïnjecteerde afvalstromen dient door volumeme
ting te worden bepaald. De gebruikte meefinstallatie moet overeenkomstig de daarvoor gel
dende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest re
cente ijking moet in de inrichfing aanwezig zijn. 

3.5 De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste vijf 
jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage 
worden gegeven. 

4. AANVULLENDE EISEN MET BETREKKING TOT DE TE INJECTEREN 
AFVALWATERSTROMEN 

4.1 De te injecteren afvalwaterstromen dienen conform de werkinstructie "afvoer van vloeistoffen 
naar Waterpompslation" te worden bemonsterd en geanalyseerd. De analyseresultaten dienen 
tenminste vijfjaar le worden bewaard en dienen op verzoek te alle tijde worden getoond aan 
het bevoegd gezag. 

4.2 Van alle overige gebruikte hulpstoffen die operationeel in het te injecteren water kunnen ge
raken dient het gebruik tenminste vastgelegd te worden op maandbasis; deze registratie dient 
tenminste vijf jaar binnen de inrichfing bewaard te worden en kan te allen tijde aan het be
voegde gezag worden getoond. 

4.3 Binnen 30 dagen na afloop dient per kwartaal aan het bevoegde gezag opgave te worden 
gedaan van de hoeveelheid en de kwaliteit van het naar de onder 1 bedoelde inrichting aan
gevoerde injectiewater onder vermelding van de plaats van herkomst, [lab.analyse van de 
laatste data duurt 4 weken] 

5. STAGNATIE 

5.1 Indien het accepteren van afvalstromen stagneert of dreigt te slagneren, dient vergunning
houder dit onverwijld schriftelijk te kennen te geven aan GS. Deze mededeling dient gegevens 

j le bevatten over de oorzaak en de (venwachle) tijdsduur van de stagnafie, evenals de maalre-
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gelen die worden genomen om de slagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te 
voorkomen. Tevens moet vergunninghouder aangeven of, en zo ja welke, vergunningvoor
schriften als gevolg van de stagnatie niet kunnen worden nageleefd. 

6. RESERVOIRDRUK 

6.1 De druk van het reservoir waarin wordt geïnjecteerd en de injecfiedruk dient regelmafig le 
worden gemeten en geregistreerd conform het test- en monitoringsprotocol als beschreven in 
paragraaf 2.2.7 van de aanvraag. 

6.2 Van de onder 6.1 verkregen gegevens dient ieder jaar voor 1 juni een evaluatie te worden 
opgesteld en te worden gerapporteerd aan het bevoegde gezag. 

6.3 De gemiddelde reservoirdruk ten gevolge van de injecfieactiviteit en de maximale injectie
pompdruk mogen respectievelijk niet meer dan de oorspronkelijke reservoirdruk van 377 bar 
(op een diepte van 3100 meter) en 218 barg bedragen. 

6.4 Boven hel injectiereservoir dienen periodiek geodetische metingen uitgevoerd te worden om 
de bodemdaling of -stijging te monitoren conform het meetplan "Zuidoost Drenthe Zuur". 
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BEGRIPPEN EN AFKORTINGENLIJST 

Formatiewater Water dat van nature aanwezig is in een geologisch poreus gesteente in de 
diepe ondergrond (buiten de biosfeer). 

Spoel- en spuitwater Waler dat vrijkomt bij het reinigen en/of het afpersen/testen van installafie on
derdelen en het water dat vrijkomt bij het schoonspuiten/schrobben van de loca
fie. 

Productiewater 

Saneringswater 

GS 

Water dat tijdens productie van olie en gas afgescheiden wordt in de olie- en 
gasproductie- en behandelings-installaties. Het bestaat o.a. uit formafiewaler, 
waswater en niet af te scheiden mijnbouwhulpstoffen. 

Grondwater dat vrijkomt bij sanering van bodem en grondwater. 

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe. 

Mijnbouwhulpstoffen Stoffen die gebruikt worden bij de winning en behandeling van olie en aardgas. 
Deze hulpstoffen hebben de potentie in de waterstromen terecht te kunnen ko
men. 

Injectiewater 

Grondwater 

Bronneringswater 

Hemelwater 

Belucht water 

Injectie-installatie 

RWZI 

Water dat in een geologisch poreus gesteente in de diepe ondergrond (buiten de 
biosfeer) wordt gebracht. 

Water dat zich bevindt in dat gedeelte van de ondergrond dat onderdeel is van 
de biosfeer. 

Grondwater dat opgepompt wordt om tijdelijk de grondwaterstand te verlagen ten 
behoeve van bouwwerkzaamheden. 

Water dat door neerslag op de locatie terecht komt. Het kan vervuild raken met 
mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen (productiewater, condensaat). 

Belucht water is de benaming voor een aantal uit gasbehandelingsinstallaties 
afkomsfige vloeistoffen, vervuild met producfiewater, condensaat, mijnbouw
hulpstoffen en stoffen die van nature aanwezig zijn in de diepe ondergrond, die 
aan de buitenlucht zijn blootgesteld. 

installatie (pomp met toebehoren) die het afvalwater injecteert in een injectieput. 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. 





provincie Drenthe 
Vergunning 
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Provinciehuis Wcscerbiink i . Assen r (0592) 36 55 55 
Postadres Postbus 112, 9400 AC Assen p (0592)365777 
www.cirentlie.iil 

VERZONDEN 2 9 m 2009 

provincie^renûiç: 

Assen, 26 mei 2009 
Ons kenmerk 22/DO/2009010994 
Behandeld door i 

Onderwerp: Wel milieubeheer (Wm); besluit revisievergunning voor de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV (Valendisweg) te Schoonebeek 

BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DRENTHE INGEVOLGE EEN 
REVISIEVERGUNNING IN HET KADER VAN DE WET MILIEUBEHEER EN EEN ONTHEFFING IN 
HET KADER VAN HET LOZINGENBESLUIT BODEMBESCHERMING 

1. ALGEMEEN 

1.1. Onderwerp aanvraag 
Op 24 december 2008 hebben wij een vergunningaanvraag ontvangen van de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij BV (hierna te noemen NAM). 
In deze aanvraag wordt een revisievergunning gevraagd zoals bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de 
Wm voor de injectie van afvalwaterstromen in de diepe ondergrond alsmede een oniheffing in het 
kader van het Lozingenbesluit bodembescherming (hierna te noemen Lbb) als bedoeld in artikel 25a, 
juncto artikel 25, tweede lid, voor de lozing van genoemde afvalwaterstromen. 

Deze afvalwaterstromen betreffen: 
a productiewater dat bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie vrijkomt; 
b hemelwater, mogelijk met mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen verontreinigd; 
c spuit-, en spoelwater, dat vrijkomt bij het reinigen en afpersen/testen van installafieonderdelen en 

leidingen en bij het schoonspuiten van locaties 
d bronnerings-, en saneringswater (grondwater dat wordt opgepompt bij bouw- en saneringswerk

zaamheden). 

De vergunning wordt aangevraagd voor onbepaalde tijd. 

Bevoegd gezag Wm 

Volgens het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) behorende bij de Wm, valt de 
inrichting onder de categorie 28.4, onder f, uit het Ivb. Wij zijn op grond hiervan bevoegd gezag. Ook 
zijn wij op grond van artikel 8.2, derde lid, van de Wm bevoegd gezag voor de injectie van een afval
stroom in de diepe ondergrond. 

Bevoegd gezag Lbb 

Volgens artikel 3, tweede tot en met vierde lid, van hel Lbb worden, voor de toepassing van dit besluit 
aangewezen als bevoegd gezag de bestuursorganen die op grond van arfikel 8.2 van de Wm bevoegd 
zijn te beslissen op een aanvraag om vergunning in het kader van de Wm. Volgens artikel 3, tweede 
lid, sub c, van hel Lbb zijn wij voor de ontheffing van dit besluit bevoegd gezag omdat het een lozing 
betreft in de bodem die plaatsvindt op een diepte van meer dan 10 meier beneden hel maaiveld. 

1.2. Locatie bedrijf 
De inrichting Waterpompslation Schoonebeek is gelegen bij het dorp Schoonbeek in de gemeente 
Emmen. Het Waterpompstation is gelegen aan de Valendisweg op het perceel kadastraal bekend 



gemeente Schoonbeek, secfie C, nummer 1303. De bijbehorende waterpufinjectielocafies betreffen: 
Waterinjecfielocafie Schoonebeek 519. gelegen aan de Veenschapsweg, op het perceel kadas
traal bekend gemeente Schoonebeek. sectie D, nummer 886; 
Waterinjecfielocafie Schoonebeek 531. gelegen aan de Valendisweg. op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Schoonebeek, secfie C. nummer 5234; 
Waterinjectielocafie Schoonebeek 560, gelegen aan de Veenschapsweg. op het perceel kadas
traal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 4937; 
Waterinjecfielocafie Schoonebeek 580. gelegen aan de Valendisweg. op het perceel kadastraal 
bekend gemeente Schoonebeek. sectie C, nummers 1950. 2782 en 2784. 

De inrichfing is gelegen in een agrarisch gebied. Binnen een afstand van minimaal 473 meter (geme
ten bij waterinjecfielocafie Schoonebeek 580) van de locafies bevinden zich geen woningen of andere 
gebouwen. 

1.3. Vergunningensituatie 
Voor de inrichting is bij beschikking van 18 oktober 2006, kenmerk 42/MB/A9/2006005429, vergunning 
verleend voor het injecteren van waterstromen in de diepe ondergrond via de inrichting Schoonebeek 
313. De vergunning is vedeend op grond van de Wm. 
Ook is in de beschikking van 18 oktober 2006 een ontheffing op grond van het Lozingenbesluit bo
dembescherming verieend. Deze vergunning vervalt op het moment dat de onderhavige vergunning 
onherroepelijk wordt. 

1.4. Procedure 
Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet be
stuursrecht van toepassing. 

Als adviseurs zijn bij de procedure betrokken: 
het college van burgemeester en wethouders van Emmen; 
de inspecteur van de VROM-Inspecfie, Regio Noord; 
het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht le Coevorden; 
het Ministerie van Economische Zaken; 
het Ministerie van VROM (Directoraat-Generaal Milieubeheer Direcfie Stoffen, Afvalstoffen en 
Straling (SAS)); 
het Staatstoezicht op de Mijnen. 

Op 6 februari 2009 hebben wij aanvullende gegevens ontvangen van de NAM (ons kenmerk 
2009001479). Deze hebben wij met de ontwerpbeschikking meegezonden naar de wettelijke advi
seurs. 

1.5. Activiteitenbesluit 
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichfingen milieubeheer (het "Activiteitenbe
sluit") (Staatsblad 2007, nummer 415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende minis
teriële Regeling algemene regels voor inrichfingen milieubeheer (de "Regeling"). Dit Acfiviteitenbesluil 
en de bijbehorende Regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke acfivileiten en in-
stallafies. 
Type-A- en type-B-inrichtingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning 
(meer) nodig. Voor type-C-inrichtingen blijft de vergunningplicht bestaan. Voor type-C-inrichtingen 
kunnen echter voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie arfikel 1.4 
van het besluit). Dit laatste is voor de onderhavige inrichting niel het geval. 
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2. MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

Er is hier geen sprake van een nieuwe MER-(beoordelings)plicht omdat: 
1. de bestaande activiteiten worden gecontinueerd zonder dal er significante wijzigingen optreden 
2. er in het verleden al een MER ten behoeve van de waterinjecfie is op gesteld. 

Ad 1. 
Er is hier geen sprake van de oprichfing van een inrichfing/installafie dan wel het opnieuw in gebruik 
nemen zoals dal in het MER-besluit bedoeld is, waardoor milieueffecten zich voor het eerst dan wel 
opnieuw manifesteren en hierdoor op basis van Cl8.5 een m.e.r.-plicht zou ontstaan. Hel is het conti
nueren van bestaande en niet fundamenteel gewijzigde activiteiten. Hierbij is niet bepalend of er 
sprake is van een revisie- dan wel een oprichtingsvergunning. Er is uitsluitend sprake van een uitbrei
ding van de jaarlijkse injectiecapaciteit van de oorspronkelijk vergunde 200.000 m"* naar de aange
vraagde 300.000 m'. Overeenkomsfig Dl 8.3 is deze capaciteitsuitbreiding niet m.e.r.-beoordelings
plichlig. 

Ad 2. 
Ten behoeve van de waterinjecte is destijds het MER "Waterinjecfie in Zuidoost Drenthe" (Centrum 
voor Milieu-Effect onderzoek d.d. 17 mei 1991, NAM-rapportnummer 19446) opgesteld. 
Dit MER is in 1999 geëvalueerd. Tevens is er een onderzoek uitgevoerd naar het verder terugdringen 
van het gehalte aan formafievreemde (hulp)stoffen in het te injecteren afvalwater. Op basis van de 
evaluatie en het onderzoek concluderen wij dat het bestaande MER nog van toepassing is. 

3. BELEIDSOVERWEGINGEN 

3.1. Algemeen toetsingskader 
Bij vergunningvedening in het kader van de Wm wegen wij zo veel mogelijk de verschillende milieu
gevolgen tegen elkaar af (integrale afweging). 

Bij deze toetsing worden ook toekomstige ontwikkelingen van de omgeving betrokken. 
De arfikelen 8.8 tot en met 8.11 van de Wm omvatten het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Hierna geven wij aan hoe de aanvraag zich tot dat toetsingskader verhoudt. Hierbij beper
ken wij ons lot die onderdelen van het toetsingskader die ook werkelijk bij onze beslissing worden 
betrokken. 

De hierna genoemde gevolgen voor het milieu die de inrichfing kan veroorzaken, zijn mede beoor
deeld in hun onderlinge samenhang, gezien de technische kenmerken van de inrichfing en de geo
grafische ligging van de inrichting. 

Best beschikbare technieken 
Overeenkomsfig artikel 8.11, vierde lid, van de Wm, juncto arfikel 5a.1 van het Ivb dienen wij bij de 
bepaling van BBT rekening te houden met de Regeling aanwijzing BBT-documenten. Met de in tabel 1 
van de bij deze regeling behorende bijlage opgenomen documenten moet rekening worden gehouden, 
voor zover het de daarbij vermelde installafies betreft als bedoeld in bijlage 1 van de EG-richfiijn Geïn
tegreerde prevenfie en bestrijding van verontreiniging (GPBV-installaties). Wij concluderen dat de 
aanvraag geen betrekking heeft op een GPBV-inslallafie en hoeven daarom geen rekening te houden 
met de in tabel 1 genoemde documenten. 

In tabel 2 van de bijlage van de regeling worden Nederlandse informatiedocumenten opgenoemd die 
kunnen worden aangemerkt als een adequate en actuele invulling van BBT en die ingevolge de rege
ling de regeling door het bevoegd gezag bij het bepalen van BBT zullen moeten worden toegepast. 
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Het betreft zowel documenten die op alle inrichfingen van toepassing zijn als ook documenten die 
slechts op specifieke inrichtingen van toepassing zijn. Bij de bepaling van BBT hoeven wij geen reke
ning te houden met deze documenten aangezien geen van deze documenten betrekking hebben op 
de diepe ondergrond. 

3.2. Landelijk afvalbeheerplan 
Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming van 
het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip "bescherming van het milieu" is de zorg voor 
het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat moet worden ver
staan onder het doelmafig beheer van afvalstoffen. Op grond hiervan moeten wij rekening houden met 
het geldende afvalbeheerplan dan wel het bepaalde in de arfikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (arfikel 
10.14 van de Wm). In het bedoelde afvalbeheerplan (het Landelijk afvalbeheerplan, hierna aangeduid 
als het LAP) is het afvalstoffenbeleid neergelegd. 
Het LAP-1 beschrijft het afvalbeheer voor de periode 2002-2006 en blikt vooruit op (mogelijke) ontwik
kelingen in de periode tot 2012. Het LAP-1 is in maart 2003 in werking getreden en had een geldings
duur van 4 jaar. De minister heeft de geldingsduur van het LAP-1. dat in 2007 afliep, met twee jaar 
vedengd tot dinsdag 3 maart 2009. De looptijd van het LAP-1 is op 3 maart 2009 verstreken. In af-
wachfing van een nieuw LAP-2 dienen wij daarom rechtstreeks te toetsen aan de artikelen 10.4 en 
10.5 van de Wm. Voor de invulling van deze toets aan deze artikelen maken wij gebruik van het LAP 
1. 

De voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die sa
men te vatten is als: 

het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 
het sfimuleren van de nuffige toepassing van afvalstoffen door in het bijzonder het stimuleren van 
het scheiden van afvalstoffen, waarbij producthergebruik, materiaalhergebruik en gebruik als 
brandstof belangrijke elementen zijn; 
het optimaal benutten van de energie-inhoud van afvalstoffen die niet hergebruikt worden; 
hel verwijderen afvalstoffen door verbranding; 
het verwijderen van afvalstoffen door storten. 

Een belangrijk aspect voor het bewerken van afvalstoffen is dat dit op een zo hoogwaardig mogelijke 
wijze plaatsvindt. Wij haken hiervoor aan bij de in hel LAP-1 gehanteerde minimumstandaard. 

Paragraaf 18.4 "Opbergen in de diepe ondergrond" van het LAP-1 is het specifieke beleidskader voor 
onderhavige activiteit. 

De relevante passages in deze paragraaf zijn: 
Zoals eerder in deze paragraaf is aangegeven, is het uitgangspunt dat de bodem niet bestemd is voor 
het opbergen van afvalstoffen die niet rechtstreeks uit de bodem afkomstig zijn. Dit betekent dat vloei
bare afvalstoffen die bijvoorbeeld vrijkomen bij de winning en de bewerking van gas, olie en zout, die 
rechtstreeks uit de bodem komen (zogenoemd reservoir eigen zijn) en die niet zijn verontreinigd met 
componenten die oorspronkelijk niet in de bodem aanwezig waren, temg in de bodem kunnen worden 
gebracht op de plaats waar ze vandaan zijn gekomen. 
Dit terugbrengen in de bodem, ook wel injectie in de diepe ondergrond genoemd, moet plaatsvinden in 
dezelfde formatie en diepte als waar de afvalstoffen uit afkomstig zijn. 
Eventueel kan worden geïnjecteerd in vergelijkbare formaties. Er moet worden voorkomen dat de 
bodemkwaliteit in de diepe ondergrond verslechtert door het daarin injecteren van stoffen die op die 
plaats niet thuishoren. 
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Concreet betekenl dit, dat er geen bezwaar is tegen het ter plekke temg in de bodem brengen van 
formatiewater/productiev/ater binnen de boven gestelde randvoor-waarden, ook niet als dit formatie-
water/productiewaler onvermijdelijk enige menging met schoonwater heeft ondergaan. 

Bij het boren naar en het winnen van delfstoffen als aardolie, aardgas en zout, wordt gebruik gemaakt 
van mijnbouwhulpstoffen. Deze hulpstoffen zijn niet uit de diepe ondergrond afkomstig en ze horen 
daarom in pnncipe niet in die diepe ondergrond thuis. De hulpstoffen verontreinigen bovendien het 
formatie- en productiewater Het gebmik en het in de diepe ondergrond brengen van deze mijnbouw
hulpstoffen dient derhalve zoveel als mogelijk te worden vermeden en/of beperkt. Om die reden mag 
alleen formatiewater/productiewater waamit zoveel als redelijkerwijs mogelijk is (ALARA) de mijn
bouwhulpstoffen zijn verwijderd, in de diepe ondergrond worden temggevoerd. 

Het in de diepe ondergrond temgvoeren van afvalstoffen die ontstaan bij de productieprocessen waar
in de in deze paragraaf genoemde grondstoffen worden ingezet, is in beginsel niet toegestaan. Over
eenkomstig de systematiek voor het afwijken van de minimumstandaarden (zie hoofdstuk 10) kan het 
bevoegd gezag toch vergunning verlenen voor het bedoelde terugvoeren in de diepe ondergrond. De 
vergunningaanvrager dient dan echter door onderzoek (zoals MER, LCA) aan te tonen dat het terug
voeren milieuhygiënisch gezien de voorkeur heeft, dan wel dat de kosten van alternatieven voor te
mgvoeren niet in verhouding staan tot de milieuhygiënische voordelen van die alternatieven. 

Uitgaande van het vorenstaande zijn de volgende drie hoofdlijnen te destilleren. 
I. Hel ter plekke terugbrengen van formatie- of productiewater, eventueel vermengd met schoon 

water (dus niet meer helemaal bodemeigen) is toegestaan. 
II. Ook kan formafie- en/of producfiewater waaruit zoveel als redelijkerwijs mogelijk de mijnbouw

hulpstoffen zijn venwijderd, worden geïnjecteerd. 
III. Hoewel injectie van afvalstoffen in principe niet is toegestaan, is het mogelijk toch vergunning le 

verlenen als door onderzoek (MER/LCA) kan worden aangetoond dat injectie milieuhygiënisch ge
zien de voorkeur verdient of dat de kosten niet in verhouding slaan tot de milieuhygiënische voor
delen. 

Beoordeling aanvraag inrichting Waterpompstafion Schoonebeek 
De aangevraagde stromen a tot en met d vallen onder hoofdlijn I, II of III, afhankelijk van de aard en 
de samenstelling. Dit betekent dat de aangevraagde afvalwaterstromen conform het daarvoor be
schrevenen in het LAP-1 kunnen worden verwerkt. 

a. productiewater 
Producliewater is water dat tijdens productie van olie en gas afgescheiden wordt in de olie- en gas
productie- en behandelingsinstallaties. Hel productiewater bestaat onder andere uit formaliewater en 
hiervan niet af te scheiden mijnbouwhulpstoffen. Het water en het merendeel van de verontreinigingen 
zijn afkomstig uit de diepe ondergrond. Injectie kan daarom worden toegestaan. 

b. hemelwater 
Hemelwater is water dat door neerslag op de locatie terecht komt. Het kan vervuild raken met mijn
bouwhulpstoffen en lekvloeistoffen (productiewater, condensaat). Op plaatsen waar een directe moge
lijkheid tot verontreiniging met producliewater en/of procesvloeistoffen bestaat wordt hemelwater apart 
opgevangen en verzameld ten behoeve van injectie. Dit gebeurt als is gebleken dat het verontreinigde 
hemelwater niet op locatie kan worden geloosd en tevens niet venwerkbaar is in een communale zui-
veringsinstallafie. Daarnaast kan het ontstaan van deze afvalstroom redelijkerwijs niet worden voor
komen. Injectie van deze afvalwaterstroom kan derhalve als meest effectief en efficiënt worden aan
gemerkt. 
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c. spuil- en spoelwater 
Voor zover spuit- en spoelwater afkomstig is van installaties en installatieonderdelen ten behoeve van 
gaswinning en gasbehandeling en voor zover dit uitsluitend verontreinigd is met producfiewater en de 
daarin aanwezige hulpstoffen kan injectie worden toegestaan. 

Het injecteren van ander spuit- en spoelwater zal niet worden toegestaan, aangezien voor deze afval
stroom alternatieve verwerkingstechnieken bestaan. Deze afvalstoffen komen ook niet vrij bij de gas
winning. In de voorschriften zal worden vastgelegd dat alleen het spoel- en spuitwater afkomstig van 
installafies en installafieonderdelen ten behoeve van gaswinning en gasbehandeling mag worden 
geïnjecteerd (voorschrift 1 ). 

d. bronnerings- en saneringswater 
Met betrekking tot deze afvalstroom wordt opgemerkt dat injecfie wordt toegestaan voor zover er 
sprake is van schoon grondwater, verontreinigd met productiewater en aardgascondensaat en voor 
zover dit afvalwater niel door de NAM of in een communale waterzuivering te reinigen is lot een loos
baar product. Voor zover er sprake is van niet-gevaariijk afval kan derhalve de injectie van sanerings
water in de door de NAM aangegeven uitzonderingssituaties (zie voorschrift 1) worden toegestaan. In 
die situatie is lozing op het oppervlaktewater of de riolering niet toegestaan vanwege te hoge gehalten 
aan chloride(n) en kwik. 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de injectie van saneringswater afkomstig van bijvoorbeeld 
de sanering van lekvloeistoffen uit een ondergrondse tank niet mag worden geïnjecteerd aangezien 
hier geen sprake is van schoon grondwater verontreinigd met productiewater. 

Het bronnerings- en saneringswater betreft zoet grondwater dat bij werkzaamheden (civieltechnische 
dan wel saneringswerkzaamheden) van de NAM vrijkomt en verontreinigd blijkt te zijn met andere 
verontreinigde waterstromen van de NAM zoals producfiewater, spoel- en spuitwater, etc. (waterstro
men die zijn benoemd in de aanvraag van de NAM). Daarnaast worden er beschikkingen genomen op 
de saneringsplannen van de NAM waarin in principe het injecteren van bronnerings- en saneringswa
ter niet wordt toegestaan. Alleen in uitzonderlijke situaties wordt een dergelijke afvoer van dit water 
toegestaan. 

Normaal gesproken wordt saneringswater overeenkomstig de saneringsplannen geloosd op het op
pervlaktewater dan wel op de eventueel aanwezige riolering. 

In hoofdstuk 2 van de aanvraag (en ook in appendix 10) is beschreven hoe de NAM met de afval
waterstromen zal omgaan. Deze werkwijze past binnen de beschrijving die het LAP-1 daarvoor geeft, 
injectie van de genoemde stromen is dus doelmatig. 

Op basis van het milieueffectrapport (MER) Waterinjecfie in Zuidoost-Drenthe, (Centrum voor Milieu
effect onderzoek d.d. 17 mei 1991, NAM-rapport 19446) en de evaluatie van dit milieueffectrapport 
door EZ (document 10478-63816, Oranjewoud d.d. 13 augustus 1999) concluderen wij dat injectie in 
de bodem, gegeven de samenstelling van het formatiewater en het ontbreken van milieuhygiënische 
betere alternatieve venwijderingmogelijkheden, niet alleen verantwoord is, maar ook als meest milieu
vriendelijke oplossing moet worden gekenmerkt. Hiermee wordt ook voldaan aan hetgeen gesteld is in 
hoofdlijn III van het LAP-1. 

Wij concluderen dat de gevraagde vergunning kan worden verieend. 

3.3. A&V beleid en AO/IC 
In het LAP-1 is aangegeven dat een afvalverwerkend bedrijf over een adequaat acceptatie- en ver
werkingsbeleid (A&V-beleid) en een adequate administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
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dient te beschikken om de risico's op een onjuiste venwerking van afvalstoffen te verminderen. In hel 
A&V-beleid dient te zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichfing acceptatie en verwerking van 
afvalstoffen plaatsvindt. In het LAP-1 is aangegeven dat de procedures gebaseerd dienen te zijn op 
de richtiijnen uit het rapport "De Venwerking Verantwoord" (DVV), maar dat per specifieke situatie 
maatwerk moet worden geleverd. 

Beoordeling aanvraag inrichting Waterpompstation Schoonbeek 
In de aanvraag is een beschrijving van het A&V beleid opgenomen. Hierbij wordt aangegeven dat er 
op de locafie Waterpompslation Schoonebeek een afvalwaterstroom in de vorm van injectiewater 
binnenkomt. Deze slroom wordt verder niet bewerkt. Het injecfiewater wordt rechtstreeks op de vier 
waterinjectielocaties in de diepe ondergrond geïnjecteerd. De afvalwaterstroom is bemonsterd en 
geanalyseerd voordat deze afvalwaterstroom op het waterpompstation Schoonbeek wordt aangele
verd. 

De richtlijn zoals opgenomen in het rapport D W heeft betrekking op: 
1. het acceptatiebeleid ; 
2. het verwerkingsbeleid; 
3. monstername en analyse; 
4. algemene eisen. 

Ad 1. 
Bij de beoordeling van de acceptatie is het van belang te weten dat de herkomst van de afvalwater
stromen bekend is. Er is sprake van een vervolgafgifte in de zin van DVV. De afvalwaterstoom wordt 
in de termen van de richtlijn geclassificeerd als een laag risicoafvalwaterstroom. Met de in de aan
vraag beschreven invulling van het acceptatiebeleid wordt in grote lijnen voldaan aan het acceptatie
beleid zoals omschreven in de richtlijn. Wij vindende invulling van het acceptatiebeleid voldoende. Er 
is geen aanleiding tot het stellen van nadere eisen in de voorschriften. 

Ad 2. 
Uit de aanvraag blijkt dat er geen bewerking van de afvalwaterstroom binnen de inrichting plaatsvindt. 
Een nadere uitwerking van het verwerkingsbeleid is dan ook niet relevant. 

Ad 3. 
Voordat de afvalwaterstroom naar de inrichting waterpompstation Schoonebeek wordt afgevoerd wor
den de vloeistofslromen bemonsterd en geanalyseerd. Een nadere uitwerking van de monstername 
en de analyse is opgenomen in de werkinstructie "Afvoer van vloeistoffen naar Waterpompstation". 
Deze werkinstructie is bij de aanvraag gevoegd. In de vergunning zijn met betrekking tot de monster
name en analyse voorschriften opgenomen die zijn gebaseerd op deze werkinstructie. 

Ad 4. 

Met betrekking tot de algemene eisen die in de richtiijn vermeld worden, kan gesteld worden dat deze 
niet geheel in de aanvraag zijn opgenomen. Echter, gezien de aard van de inrichfing en de enkelvou
dige samengestelde afvalwaterstroom vinden wij de invulling van de algemene eisen voldoende. 
3.4. Overige overwegingen met betrekking tot afvalbeheer 
De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting 
te ontvangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaar
lijke afvalstoffen. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de 
meldingsverplichtingen ook registratieverplichtingen op le nemen (arfikel 8.14 van de Wm). In deze 
vergunning zijn voorschrifien voor de registratie van onder andere de aangevoerde, de afgevoerde 
(afval)stoffen opgenomen. 



CONCLUSIE 

Op grond van bovenstaande ovenwegingen kunnen wij de gevraagde Wm-vergunning verlenen. Ter 
bescherming van het milieu verbinden wij voorschriften aan de vergunning. 

5. ONTHEFFING Lbb 

Zoals is aangegeven in paragraaf 1.1 zijn gedeputeerde stalen bevoegd te beslissen op de aanvraag 
voor de ontheffing van lozingenbesluit van de NAM. 

Het oniheffingsverzoek betreft het lozen in de bodem van de in de aanvraag betrokken afvalwater
stromen. 

De geïnjecteerde waterige vloeibare afvalstoffen, moeten als "overige" vloeistoffen worden beschouwd 
in het kader van het Lbb (arfikel 1 en hoofdstuk IV). Het gaat om het definitief in de bodem brengen 
van een vloeistof. Het in de bodem brengen van vloeistoffen via een boorgat valt onder het besluit, 
zodat het Lbb het wettelijke kader is voor de uit te voeren toetsing. 
Hel bevoegd gezag kan ontheffing van dit verbod verienen, indien wordt aangetoond dat: 
a. aansluiting op de riolering of een andere wijze van afvoer van de vloeistoffen niet mogelijk is en 
b. in de overige vloeistoffen geen stoffen voorkomen als bedoeld in de bij het Lozingenbesluit beho

rende bijlage lil, of deze stoffen daarin voorkomen met een - wat betreft de stoffen van lijst I zo
danige geringe toxiciteit, persistentie en (bio)accumulatie, of - wat betreft de stoffen van lijst li -
zodanige geringe schadelijke werking dat ook op de lange termijn geen gevaar voor verontreini
ging van de bodem bestaal. 

Voor de hierna genoemde waterstromen wordt ontheffing aangevraagd om te worden geïnjecteerd in 
de diepe ondergrond: 
a. productiewater äa\ bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie vrijkomt; 
b. hemelwater, mogelijk met mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen verontreinigd; 
c. spuit-, en spoelwater, dat vrijkomt bij het reinigen en afpersen/testen van installatieonderdelen en 

leidingen en bij het schoonspuiten van locaties; 
d. bronnerings- en saneringswater (grondwater dat wordt opgepompt bij bouw- en saneringswerk

zaamheden). 

Gelet op arfikel 25, tweede lid, van het Lbb, onder a, zijn wij van mening dat de lozing van de afval
waterstroom niet kan plaatsvinden via een aansluiting op de riolering. Zoals omschreven in de aan
vraag is zowel lozing via het riool als op het oppervlaktewater niet mogelijk vanwege de samenstelling 
en het debiet van de afvalwaterstroom. 
Verder is naar onze mening ook een wijze van bovengrondse afvoer naar een externe verwerker niet 
doelmatig. In de aanvraag is dit nader uitgewerkt. 

Gelet op artikel 25, tweede lid, van het Lbb, onder b, zijn wij van mening dat de stoffen van bijlage III 
van het Lbb deels voorkomen in zodanige concentraties dat, voor wat betreft de stoffen van lijst I en 
voor wat betreft de stoffen van lijst II er sprake is van een zodanige geringe toxiciteit, persistentie, 
(bio)accumulatie en schadelijkheid dat ook op de lange termijn er geen gevaar voor verontreiniging 
van de bodem bestaat. 

Verder worden de geïnjecteerde waterige vloeibare afvalstoffen in een gasveld/olieveld gebracht waar 
opname door organismen niet mogelijk is. 



De geïnjecteerde waterige vloeibare afvalstoffen worden in een zoute omgeving gebracht waar zich 
ook van nature verbindingen bevinden waaruit de vloeistoffen grotendeels zijn samengesteld te weten 
een chloridenoplossing, koolwaterstoffen (aardgascondensaat) en kwik. De schadelijkheid en de mate 
van verontreiniging in deze specifieke "bodemomgeving", zijnde een gasveld/olieveld, is in onze ogen 
nagenoeg nihil. 

We zijn van mening dat de gevraagde ontheffing van het verbod tot lozen in de diepe ondergrond kan 
worden verleend. 

6. CONCLUSIE 

Wij komen tot de conclusie dat de gevraagde ontheffing voor onbepaalde tijd verieend kan worden, 
onder de hierna genoemde voorwaarden. 

7. ADVIEZEN EN ZIENSWIJZE 

Naar aanleiding van de aanvraag zijn binnen de door de wel gestelde termijn geen adviezen binnen
gekomen. 

7.1. Tervisielegging 
Om te voldoen aan hoofdstuk 13 van de Wm en afdeling 3.4 van de Awb hebben de aanvraag met de 
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit zes weken 1er inzage gelegen bij de gemeente Emmen en 
bij de provincie Drenthe. De kennisgeving is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad de ZuidOosthoeker. 

De aanvraag en de bijbehorende stukken en het besluit liggen zes weken 1er inzage bij de gemeente 
Emmen en bij de provincie Drenthe. De kennisgeving met betrekking tot het besluit is gepubliceerd in 
het huis-aan-huisblad de ZuidOosthoeker. 

7.2. Zienswijze 
Binnen zes weken na de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, kan eenieder daartegen 
bij hel bestuursorgaan een schriftelijke zienswijze inbrengen. De persoonlijke gegevens van degene 
die een schriftelijke zienswijze heeft ingebracht worden, indien hij daarom verzoekt, niet bekend ge
maakt. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn binnen de door de wet gestelde termijn geen 
schriftelijk zienswijzen binnengekomen. 

8. EINDCONCLUSIE 

8.1. Eindconclusie 

Gelet op vorenstaande ovenwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning 
en ontheffing in hel belang van de bescherming van het milieu te weigeren. Aan de vergunning zijn 
voorschriften verbonden die bescherming bieden tegen de nadelige gevolgen voor het milieu. 

9. BESLUIT 

Gedeputeerde stalen van Drenthe; 

gelet op het voorgaande en de ter zake geldende wettelijke bepalingen; 
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BESLUITEN: 

I. de gevraagde vergunning op grond van de Wet milieubeheer en de gevraagde oniheffing op 
grond van het Lozingenbesluit bodembescherming voor de injectie in de diepe ondergrond 
van: 
a. producliewater: dat bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie vrijkomt; 
b. hemelwater: mogelijk met mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen verontreinigd; 
c. spuit-, en spoelwater: dat vrijkomt bij het reinigen en afpersen/testen van installatieonder

delen en leidingen en bij het schoonspuiten van locafies; 
d. bronnerings-, en saneringswater: grondvyater dat wordt opgepompt bij bouw- en sanerings

werkzaamheden te verlenen; 

II. de gevraagde vergunning op grond van de Wet milieubeheer en de gevraagde ontheffing op 
grond van het Lozingenbesluit bodembescherming te verlenen voor de onderstaande water-
putinjectielocalies: 
- Waterinjecfielocafie Schoonebeek 519, gelegen aan de Veenschapsweg, op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie D, nummer 886; 
- Waterinjectielocatie Schoonebeek 531, gelegen aan de Valendisweg, op het perceel kadas

traal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 5234; 
- Waterinjectielocatie Schoonebeek 560, gelegen aan de Veenschapsweg, op het perceel 

kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummer 4937; 
- Waterinjectielocatie Schoonebeek 580, gelegen aan de Valendisweg, op het perceel kadas

traal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummers 1950, 2782 en 2784; 

III. aan dit besluit voonwaarden en beperkingen te verbinden, zoals die in bijbehorende voorschrif
ten zijn opgenomen; 

IV. dat van de aanvraag de hoofdstukken 2 paragrafen 2.1 t/m 2.2.4, 2.2.7 en 2.2.8, hoofdstuk 3 
en 10, inclusief de bijlagen 1, 2, 8, 10 en de bijgevoegde werkinstructie "Afvoer van vloeistof
fen naar Waterpompstation" deel uitmaken van dit besluit. 

Gedeputeerde staten voornoemd, 
namens deze. 

manager Duurzame Ontwikkeling 

Bijlage(n): 
re/coll. 

Het origineel van dit besluit wordt verzonden aan: 
Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) BV, t.a.v. de heer Postbus 28000, 
9400 HH Assen 

Een afschrift ervan aan: 
het college van burgemeester en wethouders van Emmen, Postbus 30001, 7800 RA Emmen 
de inspecteur van de VROM-Inspectie, Regio Noord, Postbus 30020, 9700 RM Groningen 
het dagelijks bestuur van het waterschap Velt en Vecht, Postbus 330, 7740 AH Coevorden 
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het Ministerie van Economische Zaken, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage 
het Ministerie van VROM (Directoraat-Generaal Milieubeheer Directie Stoffen, Afvalstoffen en 
Straling (SAS)), Postbus 30945, 2500 GX 's-Gravenhage 
Staatstoezicht op de Mijnen, Poslbus 24037,2490 AA 's-Gravenhage 
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VOORSCHRIFTEN 

behorende bij het besluit betreffende de revisievergunning 

'Waterpompstation Schoonebeek met bijbehorende waterinjectielocaties in de diepe  
ondergrond (519. 531. 560 en 580) te Schoonebeek in de oemeenfe Emmen 

van de 

Nederlandse Aàrdoliemaàtschappij BV 
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1. TOEGESTANE ACTIVITEITEN 

1.1 Deze vergunning heeft betrekking op het opslaan en definitief verwijderen in de diepe onder
grond van onderstaande waterstromen met een maximum van : 
- 260.000 m^ per jaar productiewater, dat bij de winning en behandeling van aardgas vrijkomt; 
-10.000 m^ per jaar spuit- en spoelwater verontreinigd met productiewater en 

condensaat uitsluitend voor zover afl<omstig van installaties en installafieon
derdelen ten behoeve van de gaswinning en -behandeling; 

- 25.000 m^ per jaar hemelwater verontreinigd met mijnbouwhulpstoffen en lekstoffen. 
- 5.000 m'' per jaar bronnering- en saneringswater, vrijkomend bij werkzaamheden 

op mijnbouwlocaties van de NAM dan wel bij ondergrondse buisleidingen van de 
NAM, dat uitsluitend verontreinigd is met productiewater en condensaat en 
voorzover er sprake is van een van de volgende uitzonderingsgevallen: 

- wanneer de ter plaatse opgestelde zuiveringsinstallatie tijdelijk buiten bedrijf 
is; 
bij het verwijderen van een drijflaag; 
bij incidenten, bijvoorbeeld bij lekkages van ondergrondse leidingen; 
bij ontgravingen waarbij verontreinigd grondwater vrijkomt. 

1.2 De vergunning heeft betrekking op het definitief verwijderen van maximaal 300.000 m^ afval
water per jaar. 

1.3 De in voorschrift 1.1 genoemde waterstromen dienen alle afkomsfig te zijn van de NAM 
inrichting Schoonbeek 313 in de gemeente Coevorden. 

Alleen bij uitval vanwege storing van de inrichting Schoonebeek 313, mag na mededeling de 
afvoer van de in voorschrift 1.1 genoemde waterstromen per tankwagen worden afgevoerd 
naar de locatie waterpompslation Schoonebeek dan wel de waterinjectielocaties Schoonbeek 
519, 531, 560 en 580. 
In de melding dient te worden vermeld: 
a reden van directe afvoer (niet via waterbehandelingsinstallatie ); 
b. naam, adres en woonplaats transporteur; 
c. locatie van herkomst; 
d. datum van ontvangst; 
e. hoeveelheid (m^) 
f omschrijving aard en samenstelling; 
g. afvalstoffencode conform EURAL (zie circulaire van 27 maart 2002/SAS/2002021/24 met 

betrekking tot inwerkingtreding Wm (structuur beheer afvalstoffen. Staatsblad nummer 
346); 

2. ACCEPTATIE- EN VERWERKINGSPROCEDURE 
2.1 De acceptatie en verwerking dient conform het beleid en de werkinstructie zoals omschreven 

in de vergunningaanvraag paragraaf 2.2.8 en de bijgevoegde werkinstructie "afvoer van vloei
stoffen naar Waterpompstafion" te worden uitgevoerd. 

2.2 Wijzigingen in het acceptatie- en venwerkingsbeleid dienen te voldoen aan de richtlijn bijlage 
VIII "basis acceptafie- en verwerkingsbeleid" uit het rapport "De verwerking verantwoord 
(DVV)". De wijzigingen dienen van te voren ter goedkeuring te worden overgelegd aan GS. 
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3. ADMINISTRATIE & REGISTRATIE 

3.1 De vergunninghouder moet een administratie en registratie van de 
afvalwaterstromen voeren overeenkomstig de randvoonwaarden gesteld in de voorschriften 
3.2 lot en met 3.6 van deze vergunning. 

3.2 De vergunninghouder moet jaarlijks een rapportage opstellen. In deze rapportage dient ten 
minste de volgende informatie te zijn opgenomen: 

a. de hoeveelheid afvalstoffen die in elke reservoir is verwerkt,; 
b. een vergelijking met de onder a genoemde resultaten van het voorgaande jaar; hierbij 
dienen ontwikkelingen in de resultaten te worden toegelicht. 

Het overieggen van de onder a genoemde gegevens dient per reservoir te geschieden. 

3.3 De hoeveelheid van de geaccepteerde en geïnjecteerde afvalstromen dient door volumeme-
ling te worden bepaald. De gebruikte meetinstallatie moet overeenkomstig de daarvoor gel
dende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Een rapport van de meest re
cente ijking moet in de inrichting aanwezig zijn. 

3.4 De geregistreerde gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden, gedurende ten minste vijf 
jaar in de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde ambtenaren ter inzage 
worden gegeven. 

4. AANVULLENDE EISEN MET BETREKKING TOT DE TE INJECTEREN 
AFVALWATERSTROMEN 

4.1 De te injecteren afvalwaterstromen dienen conform de werkinstructie "afvoer van vloeistoffen 
naar Waterpompslation" te worden bemonsterd en geanalyseerd. De analyseresultaten dienen 
tenminste vijf jaar te worden bewaard en dienen op verzoek te alle tijde worden getoond aan 
het bevoegd gezag. 

4.2 Van alle overige gebruikte hulpstoffen die operationeel in het te injecteren waler kunnen ge
raken dient het gebruik tenminste vastgelegd te worden op maandbasis; deze registratie dient 
tenminste vijfjaar binnen de inrichting bewaard te worden en kan te allen tijde aan het be
voegde gezag worden getoond. 

4.3 Binnen 30 dagen na afloop dient per kwartaal aan hel bevoegde gezag opgave te worden 
gedaan van de hoeveelheid en de kwaliteit van hel naar de inrichfing aangevoerde injectiewa
ter onder vermelding van de plaats van herkomst 

5. STAGNATIE 

5.1 Indien hel accepteren van afvalstromen stagneert of dreigt te stagneren, dient vergunning
houder dit onvenwijld schriftelijk te kennen te geven aan GS. Deze mededeling dient gegevens 
te bevatten over de oorzaak en de (venwachle) tijdsduur van de stagnatie, evenals de maatre
gelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen respectievelijk in de toekomst te 
voorkomen. Tevens moet vergunninghouder aangeven of, en zo ja welke, vergunningvoor
schriften als gevolg van de slagnatie niet kunnen worden nageleefd. 
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6. RESERVOIRDRUK 

6.1 De druk van het reservoir waarin wordt geïnjecteerd en de injectiedruk dient regelmatig te 
worden gemeten en geregistreerd conform het test- en monitoringsprotocol als beschreven in 
paragraaf 2.2.7 van de aanvraag. 

6.2 Van de onder 6.1 verkregen gegevens dient ieder jaar voor 1 juni een evaluatie te worden 
opgesteld en te worden gerapporteerd aan het bevoegde gezag. 

6.3 Ten gevolge van de injecfieactiviteit mag in de Bentheimer zandsteenformafie: 
- de gemiddelde reservoirdruk niet hoger zijn dan 95 bar op een diepte van 800 m (-NAP) 
- de maximale injectiedruk niet hoger zijn dan 95 bar op een diepte van 800 m (-NAP). 

Ten gevolge van de injecfieactiviteit mag in de Zechstein Carbonaat formatie: 
- de gemiddelde reservoirdruk niet hoger zijn dan 358 bar op een diepte van 3000 meter (-

NAP) 
- de maximale injectiedruk niet hoger zijn dan 510 bar op een diepte van 3000 m (-

NAP)(=200 bar THP). 

6.4 Boven het injecfiereservoir dienen periodiek geodefische mefingen uitgevoerd le worden om 
de bodemdaling of -stijging te monitoren conform het meetplan "Zuidoost Drenthe Zuur". 



17 

BEGRIPPEN EN AFKORTINGENLIJST 

Formatiewater Water dat van nature aanwezig is in een geologisch poreus gesteente in de 
diepe ondergrond (buiten de biosfeer). 

Spoel- en spuitwater Water dat vrijkomt bij hel reinigen en/of het afpersen/testen van installatie on
derdelen en het water dat vrijkomt bij het schoonspuiten/schrobben van de loca
fie. 

f 

Productiewaler 

Saneringswater 

GS 

Water dat tijdens productie van olie en gas afgescheiden wordt in de olie- en 
gasproductie- en behandelings-installaties. Het bestaat o.a. uit formatiewaler, 
waswater en niet af te scheiden mijnbouwhulpstoffen. 

Grondwater dat vrijkomt bij sanering van bodem. 

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe. 

Mijnbouwhulpstoffen Stoffen die gebruikt worden bij de winning en behandeling van olie en aardgas. 
Deze hulpstoffen hebben de potentie in de waterstromen terecht te kunnen ko
men. 

Injectiewater 

Grondwater 

Bronneringswater 

Hemelwater 

Belucht water 

Injeclie-installatle 

RWZI 

Water dat in een geologisch poreus gesteente in de diepe ondergrond (buiten de 
biosfeer) wordt gebracht. 

Water dat zich bevindt in dat gedeelte van de ondergrond dat onderdeel is van 
de biosfeer. 

Grondwater dat opgepompt wordt om tijdelijk de grondwaterstand le verlagen 
ten behoeve van bouwwerkzaamheden. 

Water dat door neerslag op de locatie terecht komt. Het kan vervuild raken met 
mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen (productiewaler, condensaat). 

Belucht water is de benaming voor een aantal uit gasbehandelingsinstallaties 
afkomstige vloeistoffen, vervuild met productiewater, condensaat, mijnbouwhulp
stoffen en stoffen die van nature aanwezig zijn in de diepe ondergrond, die aan 
de buitenlucht zijn blootgesteld. 

installatie (pomp met toebehoren) die het afvalwater injecteert in een injectieput. 

rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

B 
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00030001003214369000 

T O/'O 379 S911 (algemeen) 
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Behandeld door 

1. Onderwerp aanvraag 
Op 26 juni 2012 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) 
te Assen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) 
een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de 
inrichting Borgsweer, gelegen aan de Warvenweg 30 te Borgsweer, in de 
gemeente Delfzijl, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Termunten, 
sectie I, nummer 156, 157 en 33. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online 
geregistreerd onder nummer 480095. 

Bij de winning van aardgas op diverse gaswinninglocaties van de NAM worden in 
het reservoirgesteente aanwezige water en condenseerbare koolwaterstoffen 
(aardgascondensaat) met het gas mee geproduceerd. Door nieuwe 
mijnbouwtechnieken kunnen de velden maximaal worden leeg geproduceerd. Dit 
leidt tot een toename van waterproductie uit het reservoir. Hierdoor zal er de 
komende jaren een grotere injectiewaterstroom worden aangevoerd naar de 
waterinjectielocatie Borgsweer. 
Deze aanvraag betreft de toestemming voor het verhogen van de 
injectiecapaciteit van 705.000 kubieke meter per jaar naar maximaal 1.800.000 
kubieke meter per jaar. De injectie betreft waterige vloeibare afvalstoffen 
vrijkomend bij de winning en behandeling van aardgas van de diverse locatie van 
de NAM. 

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten: 

A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van 
een Inrichting 

Volgens artikel 2=1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een 
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking 
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk. 

B. Lozing in de bodem 
Volgens artikel 25a, eerste lid, van het Lozingenbesluit bodembescherming is eon 
toestemming vereist voor een lozing in de bodem in gevallen als bedoeld in artikel 
25, tweede lid van dat besluit. 

Ons kenmerk 
DGETM-EM / 1236533'. 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
2 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom a 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Op de activiteit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van ^ ^ " ^ ^ ' "36S332 
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wét bestuursrecht en art. 3 10 van de 
Wabo). I 

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a,;van het Besluit omgevingsrecht (hierna: 
Bor), ben ik bevoegd te beslissen op dezé aanvraag. 

I 

2. VerMaring van geen bedenkingen i 
Op grond van artikel 2.27 van de Wabo wiijst het Bor of een algemene maatregel 
van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een 
omgevingsyergunning niet wórdt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft 

Volgens artikel 6.8, eerste lid, van het Bor, is een verklaring van geen 
bedenkingen vereist van Gedeputeerde Staten van de provincie als de aanvraag 
betrekking heeft op een inrichting die ih Hoofdzaak een mijnbouwwerk is en de 
aanvraag betrekking heeft op;het ondergronds opslaan van afvalstoffen die van 
bulten het betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaarlijke stoffen. 

Ingevolge dat artikel is aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een 
verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor het verhogen van de 
injectiecapéclteit van 705.000 kubieke meter per jaar naar maximaal 1.800 000 
kubieke meter per jaar van waterige vloeibare afvalstoffen vrijkomend bij de 
winning en behandeling van aardgas. • 

I 

Op 31 augustus 2012 heb ik van Gedeputéerde Staten van de provincie Groningen 
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ontvangen en op 16 november 
2012 de verklaring van geen bedenkingen. Hieruit.blijkt dat er, gelet op het 
belang van de bescherming vän het milieu, geen bedenkingen zijn tegen het 
verlenen van de gevraagde orhgevingsvergunning. 

De verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Groningen maakt onderdeel uit van deze beschikking. De verklaring van geen 
bedenkingen is als bijlage toegevoegd aan deze beschikking. 

3. Adviseurs 
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl; 
• De Inspectie Leefomgeving en Transport; 
• De directeur-generaal Milieubeheer van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, ingevolge art. 25, derde lid, van het Lozingenbesluit 
bodembescherming; 

• De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen). 

4. Adviezen 
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Delfzijl Is geen advies uitgebracht; 
• Door de Inspectie Leefomgeving en Transport is geen advies uitgebracht; 
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6 Door de directeur-generaal Milieubeheer van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu is geen advies uitgebracht; 
• Door de inspecteur-generaal dér mijnen is advies uitgebracht ten aanzien 

van de aanvraag en de aan het bfesliiit fe verbinden voorschriften. 

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen 
• De: (ontwerp) verklaring van geep bedenkingen van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen is volledig bij dit'beslult meegenomen; 
• Het advies van de inspecteur-generaal der mijnen ten aanzien Oan de 

aanvraag en de aan het ontwerptiesluit te verbinden voorschriften is 
volledig in dit besluit verwerkt. ' 

1 

6. Procedure ontwerpbesluit 
De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot het ontwerpbesluit In 
de Staatscourant en in het lokale blad "De Eériisbodé" was 26 september 2012. 
De ter .inzage jegging van dit ontwerpbesluit op de secretarie van óe gemeente 
Delfzijl hééft plaatsgevonden van 27 september 2012 tot en met 7 'november 
2012. 

Op 14 augustus 2012 zijn er door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
stukken ingediend met betrekking tot de m.e.r.-beoordeling voor de 
terinzagelegging van het (ontwerp)besluit omgevingsvergunning. 

I 
Er zijn geen aanvullende adviezen of zienswijzen op het ontwerpbesluit 
ontvangen. | 

7. Overwegingen m.b.t. het besluit i 
De aanvraag is beoordeeld aan de voor dé activiteiten betreffende artikelen van 
de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het èor en aan de Regeling 
omgevingsrecht. i 

A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een 
inrichting i 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 

Milieuasoecten 
In de omgévingsvergunningaanvraag is dé bestaande toestand van het milieu, 
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. 
De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de 
inricfiting kan veroorzaken beschreven; Hierbij is gekeken naar hun onderlinge 
samenhang, de technische kenmerken en 'de geografische ligging. 

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot 
de inrichting wordt gevoerd. De gevolgenjvoor het milieu worden door de 
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i 
aanvrager tijdens het in werking hebbenj van de inrichting geobserveerd, DGETM-EM / 1236S332 
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd. 

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting 
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
het verbruik van energie. | 

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C 
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing Hiervoor 
verwijs Ik u naar artikel 1.4, derde lid vah het Activiteitenbesluit. 

I 
MilieueffectrapDortace 1 
Voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het In 
de diepe ondergrond brengén van niet-gevaarlijke afvalstoffen geldt, op grond van 
D.18.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.-beoordelingspiicht. 

Op 27 april 2012 heeft de Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. mededeling 
gedaan van het voornemen om op de inrichting Borgsweer de maximale 
hoeveelheid in de diepe ondergrond te injectéren water te vergroten. Op 2 mei 
2012 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door het 
opstellen van een Milieueffectirapport niet' noodzalielijk is, doordat de 
voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal 
hebben. | 

Bovengenoemde mededeling en het bepordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit 
(ontwerp)besluit, ter inzage vyorden gelegd. 

Beste beschikbare technieken i 
De bépaiing van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de Inrichting is 
uitgevoerd iconform artikel 5.4 van het Bejsluit omgevingsrecht en dé regeling 
aanwijzing BBT-documenten. 
H^t voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emlssle-eisen 
middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Bems)> de Nederiandse emissie 
Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen 
aan de Nedériandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
(NRB), is bij deze bepaling als minimum criterium gehanteerd. 

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de 
IPPC. ' 

Energie en milieu 
De Minister van Economische Zaken en dé Nederiandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA) hebben ee'h Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) 
afgesloten óver het effectlever en efficiënter inzetten van energie. 
Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start 
gegaan. In dit platform werken overhéid en de olie- en gasindustrie samen op het 
gebied van de bescherming van het milieu. 
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T i l u . ^ . . w , . ^ . ^ 1 DGETM-EM / 12365332 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
verleend kan worden. 

B. Lozing in de bodem 
De aanvraag is, met inachtneming van hét bepaalde in artikel 25, tweede lid, 
onder a en b, van het Lozingenbesluit bodembescherming, getoetst aan de 
gronden ontleend aan het belang van del bescherming van de bodem, te weten: 

a. dat een aansluiting op de riolering of andere wijze van afvoer van de vloeistof 
niet mogelijk is, en I 

1 
b. in de overige vloeistoffen geen voorkomen als bedoeld in de bij het besluit 
behorende bijlage I I I , of dezé stoffen daarin voorkomen met een - wat betreft de 
stoffen van lijst I - zodanig geringe toxiteit, persistentie en (bio)accumulatle, of -
wat betreft de stoffen van lijst II - zodanig geringe schadelijke werking dat ook op 
de lange termijn geen gevaar voor verontreiniging van de bodem bestaat. 

i 
Ik kom tot de conclusie dat de veriening yan de vergunning voor deze activiteit 
niet in strijd is met het belang van de bescherminig van het milieu. 

8. Besluit ' 
Gelet op het voorafgaande besluit Ik: 

I 

I. De omgevingsvergunning voor de inr|ichtlng Borgsweer te verienen aan de 
Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteiten: 

I 
A. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of 

mijnbouwwérk; 
B. Lozing In de bodem; 

I I . De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verienen, met verwijzing 
naar artikel 2.33 van de Wabo; 

I 
I I I . De aanvraag, het addendum en bijbehorende bijlagen, door mij gewaarmerkt, 

deel te laten uitmaken van de omgev'ingsvergunning; 

IV. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 en bijlage 2 te 
verbinden. i 

Op grond van artikel 6.1, tvyeede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas 
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes 
weken na de dag van de terinzagelegging jvan het besluit) is verstreken bf, indien 
beroep is'aangetekend en éen verzoek om vooriopige voorziening is ingediend bij 
de bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist. 
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Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Assen, ter attentie van de 
sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA, Assen. 

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een 
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure Vechtsmiddelen (bezwaar 
en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl 
onder procedures - vergunningen. 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 

MT-Iiä Directie Energiemarkt 
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, . , ^ DGETM-EM / 12365332 
Bijlage 1 Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbondén: 
I 

A. Algemeen ^ 
1. De voorschriften verbonden aan de op 11 mei 2006 door het Ministerie van 

Economische Zaken verieende vergunning met kenmerk ET/EM/,6035708 en 
de op 16 mei 2006 door dé Provincie Groningen veriéende vergunning met 
kenmerk 2006-09020/20, MV blijven onveranderd van kracht en gelden 
voor zover relevant, éveneens voor deze verandering met dien verstande 
dat het voorschrift 1.3 uit de vergunning van de Provincie Groningen wordt 
vervangen door voorschrift A.2 eri de voorschriften A.3 en A.4 Worden 
toegevoégd. | 

I 
2. De vergunning heeft betrekking op het definitief verwijderen van maximaal 

1:800.000 m^ per jaar. I 
1 

3. Binnen zes maanden na vergunningveriening voert de vergunninghouder 
een nadere studie uit naar de effecten van het vergroten van de 
injectiecapaciteit en de invloed daarvan op het seismisch risico, zoals 
beschreven in paragraaf 2.2.13 van de aanvraag, die deel uitmaakt van de 
veriéende vergunning met kenmerk ET/EM/6035708 van 11 mei 2006. Een 
actualisatie van genoemde paragraaf maakt hier deel van uit. 

4. De jaariijkse rapportage als bedoeld in voorschrift 5.1 lid d. van de door 
Provincie Groningen verieende vergunning met kenmerk 2006-09020/20, 
MV wordt uitgebreid met punt 6. : éen evaluatie van het oplossend 
vernriögen van .de gecumuléerde hoeveelheid geïnjecteerd zoet viyater met 
betrekking tot de aanwezige boveijiliggeridé zoutpakketten. 
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Bijlage 2 Verklaring van geen bedenkingen DGETM-EM / 12365332 

Pagina 8 van 8 



:r- f. 
»o 
(;» 
•I 

kr* 

1 

ro 
<.P 
k.^ 

ro 

VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 
i 
1 

aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie inzake de omgevingsvergunning 
j van 
I 

I NAM Borgsweer 
I 

ten behoeve van het veranderen van de werking van een waterinjectielocatie 

(Locatie: Borgsweer) 

Groningen, 13 november 2012 
Nr. 2012-50.850/46, MV 
010 nr. 480095 
Zaaknr. 430224 
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GEDEPUTEERDE STATEN DER PROVINCIE GRONINGEN 
1 

Groningen, 13 november 2012 
Nr. 2012-50.850/46, MV 
Zaaknummer : 430224 
Verzonden: \ 5 NOV. 201Z 

Besluiten hierbij op het verzoek van de minister van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie tot het 
geven van een verklaring van geen bedenkingen voor het veranderen van de werking van een inrichting voor 
de injectie van waterige vloeibare afvalstofferi vrijkoménd bij de winning en behandeling van aardgas door 
de Nedériandse Aardolie Maatschappij B.V. (in het vervolg NAM) in de diepe ondergrond op de inrichting 
Borgsweer, Wan/enweg 30, te Borgsweer in cle gemeente Delfzijl. 

1. VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

1.1 Onderwerp i 
Gedeputeerde Staten hebben op 6 juli 2012 een verzoek ontvangen van de minister van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie (in het vervolg ELI) om een verklaring van geen bedenkingen (in het ven/olg 
wgb) naar aanleiding van een aanvraag om éen omgevingsvergunning van dé NAM. Het verzoek om een 
wgb heeft betrekking op het veranderen van 'de werking vari een inrichting vobr de injectie van waterige 
vloeibare afvalstoffen vrijkomend bij de winning en befiandeling van aardgas, een waterinjectielocatie, 
conform artikel 2.27 Wet algeméne bepalingejn omgevingsrecht (in het vervolg Wabo) jo. artikel 6.7 Besluit 
omgevingsrecht (in het vervolg Bor). 

Het verzoek om een w g b heeft uitsluitend betrekking op de verandering van de jaariijkse injectiecapaciteit. 
Deze capaciteit neemt toe van de in 2006 door ons vergunde 705.000 kubieke meter per jaar tol maximaal 
1.800.000 kubieke meter per jaar. 

Het verzoek betreft de waterinjectielocatie van de NAM te Borgsweer, Wan/enweg 30. gemeente Delfzijl. 

1.2 Besluit ' 
Gedéputeerde Staten verklaren dat er, gelet óp het betrokken belang van de tjescherming van het milieu, 
geen bedenkingen zijn tegen het verienen van de,gevraagde omgevingsvergunning. Gedeputeerde Staten 
verlenén hierbij de wgb. De wgb heeft betrekking op de volgende activiteiten: I • 

Het vergroten van de jaariijkse injectiecapaciteit binnen de waterinjectielocatie Borgsweer van de NAM in 
de gemeente Delfzijl tot maximaal 1.800.000 kubieke meter per jaar van de waterstromen die in de 
vergunning van 16 mei 2006, kenmerk 2006-09020/20, MV, zijn vergund. ' 

De voorschriften 1 tot en met 5, met uitzondering van voorschrift 1.3 (de vm. capaciteit van de injectie), van 
de vergunning van 16 mei 2006, kenmerk 2006-09020/20, MV, blijven onverkort van kracht. 
Daar waar in deze voorschriften 1 lot en met 5 en dan in hel bijzonder de voorschriften 2.1, 2.2, 3.6. 3.7. 4.1 
en 5.2. "Gedeputeerde Staten" staat moet "dé minister van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie" 
wordengelezen. i 

De minister van ELI dient de wgb in de omgeyingsvergunning over te nemen. 
Daarnaast wordt de w g b verieend onder de voorwaarde dat de volgende stukken deel uilmaken van de 
vergunning: i 

1 

• Aanvraagformulier met OLO-nummer|480095 d.d. 26 juni 2012; 
• Bijlage 1 zijnde de beschrijving van de verandering van de werking van de waterinjectielocatie 

Borgsweer (NAM docnr. EP201203211572); 
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1.3 Procedure 
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1-4 , Ondertekening en verzending 
Groningen, 13 november 2012. 

Gedeputeerde Staten voornoemd: 

, voorzitter. 

. secretaris. 

o n 1 l r : ^ ? S ; S r h « f f " ^ ^ ^ ^ ^ « G e d e p u t e e r d e SB,en da, h« 
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2.1 Projectomschrijving 
Het project waarvoor een vergunning wordi gevraagd is als volgt te beschrij.ven. 
Het veranderen van de werking van de waterinjectielocatie van de NAM te Borgsweer waarbij uitsluitend de 
]aariijkse injectiecapaciteit varfde in 2006 door ons vergunde 705.000 kubieke meter per iaar zTioenemen 
tol. maximaal 1.800.000 kubieke méter per jaar. ""'e^e meier per jaar zal toenemen 
De in 2006 vergunde waterstromen zullen niet wijzigen len opzichte van de ligerende vergunning 
De toename .van de injecliecapaciteit is noodza:kélijk door de toename van fiel vrijkomende formatiewater in 
NAM-terminolpgie productiewater, ten gevolge van het "Kleine velden-beleid" van de rHksbverheid O^basis 

H " 2 ' ^"^^ «leine gasvelden zo leeg mogdlijkÏÏ p%TœrenDoo?^ 
S S o r d S p S ' ï " " ' "9^ ï« ï " ' ^ ' ^ f i'-. '"«gelijk gewórden, waarbij onontkoombaar ook veel meer • 
wa\ßr word meegeproduceerd . Dit producliewater komt van dezelfde winningslocatiès ais bij de aanvraaq 
f o e f r S T ? ? " ^ ' ^ NAMllocalies) en heeft dezelfde saméns^lltig Ook de 
toetsing aan de Eural wijst nogisteeds uit d^l het om,niet-gevaarlijke afvalstoffen gaat Hel 
m a S a ^ f ^ Ä I " ^ 2006 inclusief de LCA (bijlage 3.yan dit docurrient) evenals de Eural-toetsing 
maken nog steeds deel uit van de vigerende vergunning." » cio y 

2.2 Procedureel j 
PM^?r.i"i -."^^ aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend bij de minister van 
ELI voor hel vergroten van de jaarlijkse injeçtiecapacileit van de waterinjectielocatie Borgsweer vaTde NAM. 

i 
ÏÏ,^r„''ln" ^ - ^^ ' tT f ^ ' '^1^^''° ' ^ j ^ ' °^ een bijzondere wet categorieën van 
gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvèrgünning niet wordt verieend dan nadat een daarbii 
aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen beiienkingen heeft ' 

Omdat het hier een geval betreft als vermeld' in artikel 6.7. eerste lid. van hel Bor. wordt de omqevinqs-
vergunning niet verieend dan nadat wij hebb'en verklaard dat daartegen geen bedenkingen l^^^^"'"^^ 

I 
Op 6 juli 2012 hebben wij van de minister van ELI een exemplaar van de aanvraag en de daarbii qevoeode 
Ä i n o Ä T ; ' " f °P 6 juli 2012 verzocht len verWartng van geen 
bedenkingen, te verienen voor de waterinjeclielocatie Borgsweer van de NAM. Daarbij is verzocht om 
S S f n n l n T ' " ^ 1 " ^ ^ "^ ï opschorting van de procedure, binnen 7 weken een onlJerpverklar^gTan geen 
TR S S Z I I I I T T ^ ^ ^ ^ ^ "'̂  30 augustus 2012. briefnummer 2012-^ 38.565, MV (zaaknr. 417103) aan de minister van ELI verzonden. 

2.3 Bevoegd gezag i 
nn^ l !^^T '^ ' " i " ! " l 'V^ ondergrond valt onder categorie 28.4 onder f van bijlage I onderdeel C van het Bor 
Op grond van artikel 3.3. lid 4 van hel Bor is ̂ e ministér van ELI hel bevoegd gezag In gevdqe art"kel 6 8 
T . r . ^ ' ^ T " - ^ ' de minister v^ri ELI voor het injecterën van de waterige ?löybarea^^|fÄn^h^^^^^^^ 
injectiewater, een wgb aan bij GedeputeerdeJ.Slaten van Groningen. aivaisionen. net zgn. 

2.4 Aanvullende gegevens , 
laJvrÏÏo volllvïr.^ f P '̂;!? " ^ Ï " '̂ ^ ̂ ^"" '^ id ^^ '^oor een wgb is vereist, hebben wij beoordeeld of de 
f n f S P o h i ï . ^ voldoende gegevens bevat, Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende 
informatie bevat voor een goede beoordeling vari die aspecten waarvoor een wgb is vereist. 

2.5 Ingekomen reacties 
Adviezen 

geen f d l I ^ Ï n S S S S ^"^^'^ " « ' - ^ ^ ^ «'"^•^^ ^ i " -

Terinzagelegging , 

september lol en met 7 november 20l|2 heeft de minister van ELI een ontwerp van de 
omgevingsvergunning en een onlwerp van delvvgb ter inzage gelegd. 

Zienswijzen | 
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Tijdens de terinzageligging van deze onlwer(Den waaronder het ontwerp van de wgb is een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt. 

I 
I 

2.6 Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp van de WGB 
De wgb is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp van de wgb. Derhalve sturen wij u geen andere 
ovenwégingen en voorschrifien toe. I i 

I 

2.7 Hüidige vergunningsituatie 
Voor de mijnboüvvinrichling (art. 1 onder n van de Mijnbouwwet (Mbw)) Borgsweer van de NAM gelden op 
het moment yan de aanvraag voor deze veranderingsvergunning een tweetal vergunningen le welen een op 
i ';"̂ .'.,2006 door ^e. minister van (toenmalig) Econonriische Zaken verleende .vergunning in het kader van de 
Wet milieubeheer (Wm), nummer ET/EM/6019529. vóór hel bovengronds gelegen deel van de inrichting en 
een Wm-vergunning van Gedeputeerde, S talen vah .Groningen van 16 mei 20Ó6. nummer 2006-09020/20 
MV. voor de doelmatigheidstoetsing van de venwérking van afvalstoffen afkornslig van buiten de inrichtinq 
door middel van injectie in de diepe ondergrond éh een miliéuhygiènisché toetsing vän het definitief in de 
bodem brengen van overige vloeistoffen in hel kader van hel Lozingenbesluil 'bodertibescherming (in het 
vervolg l^b). De ontheffing in het kader van tiet Lzb is geïncorporeerd in het besluit van Gedeputeerde 
Staten. , • 

Sinds 1 oktober 2010. bij de inwerkingtreding van de Wabo. zijn beide bovengenoemde besluiten 
ge ijkgesteld aan een onigevingsvergunning onder de bevoegdheid van de minister van ELI Per dezelfde 
dalum is Gedeputeerde Stalen deelbevoegd geworden Voor uitsluitend de doélmatigheidstoetsirig van deze 
venwerkingswijze van van builen de inrichtingiafkomstige afvalstoffen. Alle andere aspecten vallen onder de 
bevoegdheid van de minister van ELI. i 
Alle aspecten van de laatstelijk in 2006 vergunde inrichting blijven gelijk behalve dat de jaariijkse 
injectiecapaciteil zal toenenien van de nu maximale 705.000 kubieke meter pér jaar tol maximaal 1 800 000 
kubieke metesr per jaar. ' 

3. OVERWEGINGEN EN TOETSING MILIEU 
3.1 Inleiding j 
De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2 1 
lid 1 aanhef en onder e. sub 2 Wabo. i 
De Wabo omschrijft in artikel 2.14 hel milieuhirgiënische toetsingskader van de aanvraag. In dit artikel 
worden de aspecten aangegeven, dje bij de beoordeling moeten worden betrokken of in acht moeten 
worderi genomen, dan wel waarmee rekening moet worden gehouden. Een toetsing aan deze aspecten 
heeft plaatsgevonden voor zover die onderdelen ook daadwerkelijk op onze bèslissing van invloed (kunnen) 
z i jn . I I 

I 

3.2 M.e.r.-beoordelingsplicht procedure 
De voorgenomen vergroting van de injecliecapaciteit is meer dan 100 ton per dag en daarmee is dit project 
de onderhavige aanvraag tot verandering va ride werking van de inrichting, m.é.r.-beoordelingsplichtiq op ' 
basis van bijlageD categorie D 18.3 van hel Besluit mér. a H «- i y 
De NAM heeft per27 april 2012 een mededeling (een aanmeldingsnotitie) ingevolge artikel 7.16. lid 1 van de 
Wm ingediend bijdeminister van EU. / ». a 
g e m a a k l o p d l i f S ^ ^ ' beoordelen en wij hebben geen opmerkingen 

ïmi^^nfo Ï f ^ ^ '« ' "^ °"^er a van het Bor), heeft in zijn besluit van 
2 mei 2012 besloten, dat gelet op alle relevante kenmerken van het project méde in relatie tol Bijlage III van 
de EEG-nchllijn niilieueffectbeoordellng er geen Milieu Effect Rapport (MER) behoefde te worden opgesteld 
ten behoeve van het indienen van de aanvraag om een omgevingsvèrgünning! met betrekking tot de 
veranderde werking van de Borgsweef-inrichljng. 

Wij onderschrijven deze conclusie. ! 

3.3 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (in het vervolg Activiteitenbesluit) 
up 1 januan 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (in hel ven/olq 
-^Jyiteitenbesluil) (Staatsblad 2007, nummer|415) in werking getreden. Dit geldt ook voor de bijbehorende 
ministeriele Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (in het véwolg de "Regelinq") Hel 
Activiteilenbesluit en de Regeling bevatten algemene regels voor een aantal specifieke activiteiten en 
inSlaMall6S> 
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Type-A- en type-B-innchlingen vallen geheel onder de algemene regels en hebben geen vergunning (meer) 
nodig. Voor type-C-inrichtingen blijft de vergunningplicht beslaan. Voor deze laatste categorie kunnen echter 
voor een aantal activiteiten bepalingen gelden van het Activiteitenbesluit (zie artikel 1.4. van het besluit) Dit 

^ laatste is voor de waterinjecüelocatie Borgsweer, een zgn. Type-C-inrichÜng, naar ons inzicht niel het geval. 

ro 4. BELEIDSOVERWEGINGEN 

4.1. Structuurvisie Ondergrond 
De structuün/isie is een instrument uit de niéuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro). dat de provincies 1er 
beschikking slaat om hun provinciale belang le borgen. 

De^Structuun/isie Ondergrond van de provincie Groningen is nog in ontwikkeling. Een strategische agenda is 
geformuleerd, een basisverkenning is gemaakt en een koersnotitie is in ontwikkeling. Medio 2013 zal de 
visie worden vastgesteld. 

De injectie van vitterige vloeibare afvalstoffen afkomstig van de winning en behandeling van aardgas in de 
diepe ondergrond past in de in ontwikkeling zijnde slructuun/isie. Deze injeclie le Borgsweer is als 
d r i S u l n r i s T e oplheden vastgestelde documenten binnen het ontwikkeltraject van 

4.2. Provinciaal Omgevingsplan 2009 ;- 2013 (POP) 
Het provinciaal beleid voor de fysieke leefomgeving in de provincie Groningen is opgenomen in hel 
? n n o " i f ' ^ " ' g f ' " g s p l a n Groningen 2009-2013 (POP) dat Provinciale Staten van Groningen op 17 juni 
2009 hebben vastgesteld. i a H • 

Voor een bijdrage aan een duurzame ontwil^keling van de provincie Groningen wordt daarbij naar een goede 
n i g e s t r e i ï " ^ " economie gezocht Daarbij zullen de volgende doelstellingen worden 

• zo laag mogelijke milieubelasting voor mens en natuur bij het inrichten van de ruimte; 
. handhaving van de huidige milieukwaliteit (bodem, lucht, water, geur.en geluid) op gebiedsniveau 

onder in aanmerkingneming daarbij van de daarmee samenhangende gezondheidsrisico's en de 
manier waarop we omgaan met gevaariijke sloffen en afval; 

• zuinig gebi-uik van grondstoffen en energie en ketenvorming en/of bundelinq met andere 
productieprocessen. i 

H I ' ? , , ^ ^ ' ? ^ ^ ^ " ' '^"'3 Groningen'. 'Karakteristiek Groningen' en 'Energiek Groningen' worden 
ae doelstellingen die specifiek van toepassing zijn op milieukwaliteit nader gedefinieerd. 

Relevante tekst POP 2009-2013: 

"2.2.5 Gebruik (diepe) ondergrond ', 
I 

Oe (diepe) ondergrond staat de laatstéjaren voortdurend in de belangstelling, onder meer voor de 
opslag( erugneembaar) of berging (niet terugneembaar) van afvalstoffen. Het Rijk is bezig een 
integrale visie op het duurzaam gebruik van de ondergrond op te stellen. De diepe ondergrond van 
onze provincie wordt al vele jaren, in overeenstemming met het landelijk afvalbeleid, (beperkt) gebruikt 
voor het terugvoeren (door injectie) van niet-gevaarlijke afvalstoffen afkomstig van de zout- en 
aardgaswinning (zoals gips, boorgruis en waterige afvalstromen) en voor het opslaan van aardgas. 

Ondergrondse opslag van stoffen en injectie van niet-gevaarlijke afvalstoffen 

De (diepe) ondergrond (lege gasveldenl zoutkoepels) mag beperkt worden gebruikt voor hel injecteren 
van niet-gevaariijke afvalstoffen en de opslag van sloffen, zoals C02. aardgas en stikstof. Het gebruik 
mag geen invloed of alleen een positieve invloed hebben op de omliggende en/of andere onderdelen 
van het milieu. Het mag in ieder geval geen negatieve invloed hebben op de omliggende grondlagen 
Uitgangspunt is dal het in de ondergrond brengen van afvalstoffen een voordeel dient te hebben ten 
opzichte van storten als definitieve yerwijderingsmethode. 

pe_ hoeveelheid in de ondergrond terug'te voeren afvalstoffen die vrijkomt bij de winning en 
behandeling van aardgas, moet worden,vermindérd door een betere scheiding van die afvalstoffen 
aan de bron. Niettemin zal. zolang de aardgaswinning voortduurt, deze venwerkingsmethode worden 
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Wezenlijk in dit citaat uit ons POP is de passage "betere scheiding van die afvalstoffen aan de bron". 
Hel gaat hier om de scheiding van afvalstoffen c.q. waterige afvalstromen op de plaats waar deze vrijkomen 

^ j le weten op met name de winningslocaties yan de NAM maar ook binnen de RBI (Reststoffen 
<D Bewérkingslnstaljaüe van de N/\M te Delfzijl). Bij het formuleren van deze passage in het POP Is er met 
yr. name gedacht aan de grootschalige renovatie van de winningslocaties van dè voormalige Business Unit 

Groningen van de NAM. nu Asset Grohingén (in totaal 29 locaties), het zogenaamde Groningen Long Term
project (GLT-project), Dit project is inmiddels afgerond. 
In dit project zijn alle winningslocaties gerenoveerd, waarbij tevens een scheiding is aangebracht tussen 
schone en ven/uilde waterstromén. Deze laatste vervuilde watersUomen kunnen in theorie zowel afvalstoffen 
als gevaarlijke afvalstoffen betreffen (bij onderhavige aanvraag gaat het om niet-gevaäriijk afvalstoffen) 
Verder worclt er door good-housekeeping-maatregelen voorkómen dat waterstromen onnodig ven/uild raken 
Hierdoor zal er dus minder vervuild water aan de Opslag- én Scheidingsfacililéiten (OSF) van de NAM te 
Delfzijl wprden aarigeboden en uiteindelijk worden geïnjecteefd in Borgsweer! 

De injeclie van de in 2006 aangevraagde waterige vloeibare afvalstoffen'waan/an nu in 2012 de 
injectierapaciteil van hel formaliewater. in NAM-termihologie hel productiewaler. zal toenemen, past binnen 
ons POP. I 

I 
4.3. Landelijk Afvalbeheerplan (LAP 20|09 - 2021) 
Het LAP is het kader voor de toetsing, van het doelmatig beheer van afvalstoffen. 
Op grond van artikel 2.14 van d? Wabo kan éen omgeyingsvergunning in hel 'belang van de bescherming 
van hel mi^eu worden geweigerd. Onderdeel| van het begrip "bescherming van hel milieu" is de zorg voor het 
doelmaüg beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 . Van de Wm is aangegeven wat moet worden verstaan 
onder, hel doelmatig beheeryan afvalstoffen. lOp grond hiervan rtioeten wrij rekening houden met het 
geldende afvalbeheerplan (nu het LAP 2009 - 2021 ) dan wel met het bepaalde in de artikelen 10 4 en 10 5 
van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). In heli bedoelde afvalbeheerplan is het' afvalstoffenbeleid neergelegd. 

Op grond van de Wm dient hel LAP als toetsingskader voor hel beslissen op een aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor zover deze betrekking heeft öp afvalbeheer. De hoofdlijnen van hel beleid zijn 
vastgelegd in het LAP. De doelstèllingen van|hel LAP gevén invulling aan de voorkeursvolgorde voor 
afvalbeheer zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en als volgt is samen le vatten: 

• het stimuleren van preventie van afvalstoffen; 

• hel stimuleren van hergébruik/nutlige toepassing van afvalstoffen door het promoten van 
afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstoffen. Afvalscheiding maakt producthergebruik 
en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) mogelijk en beperkt de hoeveelheid te storten of in een 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) le yèrbranden afvalstoffen; 

• het ppUmaal benutten van de energié-inhöud van afval dat niet kan worden hergebruikt (nuttia 
loepassen als brandstof); j ^ a 

• het venwijderen van afvalstoffen door [verbrand ing; 
• hel venwijderen van afvalstoffen doorjstorlen. 

Bij de vaststelling van het LAP is ook rekening gehouden met de in artikel 10.5 van de Wm vermelde 
aspecten van doelmatig afvalbeheer. Bijlage 4 van het LAP bevat een invulling van het beleid voor specifiek 
afvalstoffen. > 

In het LAP is aangegeven op welke wijze het bevoegd gezag bij het beoordelen van een 
vergunningaanvraag voor hel inzamelen, bevyaren en be- en venwerken van afvalstoffen rekening moet 
houden met éen aantal algemené bépalingenjaangaaride hel LAP. 
De minimumstandaard geeft de meest laagwaardige wijze van be- en verwerken van de desbetreffende 
afvalstoffen weer, waan/oor nog vergunning verieend mag worden. Als de minimumslandaard beslaat uit 
verschillende be- en venwerkingshandelingen:bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderiijk be- en 
venwerkingsslappen een vergunning worden verieend. 

Voor de injeclie van afvalstoffen in de diepe ondergrond is paragraaf 21.17 van hel LAP van toepassing 
Voor het injecteren van afvalstoffen in de diepe ondergrond gelden een aantal algemene uitgangspunten 
zoals venword m paragraaf 21.17.6 van hel LAP. Hierondér volgt de relévante tekst 
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"21.17.6 Injecteren van afval in de diepe ondergrond 

<P 
k.T» 

ro Injectie van afval in de diepe ondergrond (D3). wordt op dit moment uitsluitend uitgevoerd in 
mijnbouwinrichüngen voor de winning van olie. gas en zouten en zijn in het algemeen gericht op hel 
terugvoeren van bij hel winningsprpcés ontstane afvaI(water)stromen welke ter plekke uit de bodem 
afkomstig zijn. I 
Voor hel injecteren van afvalstoffen in de diepe ondergrond gelden de volgendé algemene 
uitgangspunten. | 
• De bodem is niel bestemd voor het jnjecteren van afvalstoffen die niet ter plekke uit die bodem 

afkomstig zijn. Alleen hel temgvoeren van a^alstoffen die vrijkomen' bij winningsprocessen en 1er 
plekke uil de diepe ondergrond afkomstig zijn. kan vyorden toegestaan. Het is degene die over 
injecliefaciliteiten beschikt, niét toegestaan, diensten aan derden aan le bieden voor hel injecteren 
van daardoor per definitie niet ter plekke uit de bodem afkomstige afvalstoffen. 

• De venwijderingshandeling injecteren in de diepe ondergrond wordt riiet bij naam genoemd in de 
voorkeursvolgorde voor het béfieervan afvalstoffen. 
Injecteren wordt beleidsmatig gelijk jgesteld aan storten. Voor het injecteren van afvalstoffen in de 
diepe ondergrond bestaal echtér geen capaciteitsregulering. 
De bestaansgrond vanïnjectieacliviteilen is al sinds jaar en dag gelegen in het terugvoeren van bij 
hel eigen winningsproces ontstane bodemeigén afvalstoffen. 
Het oprichten van mijntiouwinrichting met enkel hel doel het injecterén van afvalstoffen (bijvoorbeeld 
m verlaten lege gas- en olievelden óf zoutcavernes) welke niel uil de ondergrond afkomstig zijn en 
geen samenhang hebben mei het vvinningsprocès. is derhalve niel toegestaan. 

• Bij het terugvoeren van afvalstoffen die 1er ple.kke^uil de bodem afkomstig zijn. moet een duurzaam 
beheer van deze afvalstoffen worden zeker gesteld en móet voldaan worden aan het Isoleren 
Behéerseh en Controlé,(IBC-princ'i(De). 
Bijlage A van EU beschikking 2003/33 behorend bij de RichUijn Storten kent een beoordelingskader 
gericht op het vaststellein van de integriteit van eén ondergrondse op'slagvoorziening. 

• Hoewel dil beoordelingskader betreliking heeft op opslagvoorzieningen in de ondergrond waarin 
gestort (D1/D12) wordt, wordi de gekozen afwegingsmethodiek toepasbaar geacht ook voor 
injectieactiviteiten. Bij de te verstrékken Wel milieubeheen/ergunning/Mijnbouwmilieuvergunning/ 
opslagvergunning:^nu omgevingsvergunning) dient dit beoordelingskader dan ook te worden 
toegepast. Door Staatstoezicht pp dè Mijnen Is een protocol ontwikkeld waarin alle relevante 
aspecten voor injecüe van productieyyater uil bijlage A zijn opgeriomén. Indien dit protocol wordt 
toegepast wordt geachl le worden voldaan aan hetgeen gesteld is in het LAP. Het protocol is te 
vinden op de NOGEPA website en is evèneens opgenomen in hel achtergronddocument van het 

• In de vorige planperiode is het begrip| lerugneembaarheid geïntroduceerd. De voornaamste reden 
om een terugneembaarheidsels op te nemen is om in geval van lekkage ten gevolge van 
onvoorziene omstandigheden milieuschade te,kunnen voorkorren. Inide praktijk zullen 
geïnjecteerde stoffen in de oridergi'pnd worden gemengd met dé al aanwezige vloeistoffen en 
reacties aangaan met componenten uit de ondérgrond. De terugneembaarheidsels richt zich dan 
ook op aanwezige (samengestelde) afvalstoffen in het compartiment én is niet gericht op hel 
terugnemen van de oorspronkelijke geïnjecteerde afvalstoffen in onveranderde vorm. 

• Het is niet toegestaan afvalstoffen weike ontstaan bij de inzet van de ruwe olie en gewonnen gas in 
productieprocessen te vènwijderen middels injecüe. Alleen voor afvalstoffen van zouten ingezet in 
productieprocessen geldt een aantal uilzonderingen. 
Als aanvulling op de algemene uitgarigspunten vindl voor de specifieke winningsprocessen 
onderstaand éen nadere uitwérking plaats. 

I 
21.17.7 Injectieactiviteiten bij olie en gaswinning 

I 

Voor hel injecteren bij de olie- en gaswinning, geldt het volgende: 
• Formatiewater dat wordi geïnjecteerd bevat onvermijdelijk ook hulpstoffen die bij de winning en het 

productieproces worden toegepast en niet volledig uit hel formatiewatèr kunnen worden venwijderd 
Hiermee worden bodemvreemde stoffen teruggevoerd, hetgeen niet is gewenst. Voordat injectie van 
formatiewater mag plaatsvinden dient aan het bevoegd gezag te wordén aangetoond dat 
redelijkerwijs is geprobeerd het gehalte aan hulpstoffen in de te injecteren stroom te minimaliseren. 
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• Bij de injeclie van formatiewaler wordt vaak ook formaliewater van andere winningslocatiès 
aangevoerd. Formeel is er dan geenj sprake meer van formatiewater dal 1er plekke uil de bodem 
komt. 

(.D Gezien de uitgeslrektheid/omyang vàn de geologische formaties waaruit olie en gas wordt 
gewonnen komen deze formaliewaléren wel uit een vergelijkbare formatie en mag worden 

ro aangenomen dal de aard van de aariwezige natuuriijke verontreinigingen vergelijkbaar is met de 
plaats waar injectie plaats vindt. 
Indien formatiewateren van buiten dè inrichting worden aangevoerd, dient dit aan hel bevoeqd 
gezag aangetoond le wórden. I 

• Naast de fprmatiewatéréri künnen lijclens hel winnings- en productieproces ook nog andere 
vloeibare.afvalsloffen ontstaan welke niet uit de ondergrond afkomstig zijn. Aangezien het 
beleidsstandpunt is dal enkel vloeistoffen mogen worden teruggevoerd die uit de diepe ondergrond 
afkomstig zijn, is injectie van dergelijke afvalstoffen strijdig met hét beleid. 
De Raad van State hééft echter in 2Ó02 geoordeeld dat een dergelijk'algemeen beleidsuitgangspunt 
met zondermeer gehanteerd kan wórden indien op grond van een milieuhygiënische afweging 
argumenten te vinden zouden zijn voor hel wel injecteren van dergelijke afvalstoffen. 
Medé naar aanleiding van deze uitspraak is in opdracht van de NAM'door ondérzoeksbureau CE 
een instrument ontwikkeld welké een afwegingskader vormt op grond waarvan een 
milieuhygiënische vergelijking gemaakt kan vvordén lussen een bovengrondse venwerkingsroute en 
het injectéren van bodemvreemde afvalstoffen in dé diepe ondefgron'd. 
Dit instrument is in de verguriningyerleningsprakiijk inmiddels een aantal malen toegepast en heeft 
zijn waarde bevvezen. Tevens heeft de Commissie voor de milieuefféclrapporlage dit instrument op 
verzoek van de Provincie Drenthe l):eoordeeld en met énkele aanpassingen algeméén toepasbaar 
geacht bmnen de olie- en gasindustrie. Hél ligt dan óok voor de hand om in voorkomende gevallen 
m overieg met hel bevoegd gezag het in opdracht van NAM ontwikkelde instrument (met 
inachtneming hetgeen dé MER commissie aan aanpassingen hééft voorgesteld) loe te passen om 
te beoordelen of de injectie van niet bodemeigen stoffen milieuhygiënisch de voorkeur heeft " 

Beoordeling. ^ 

? " S r r ' ^ ! ^f"^ '^f? '"gericht volgens hel zogenaamde waterinjectieprotocol. zoals afgesproken lussen 
de NAM en de landelijke en regionale overheden waaronder de minister van ELI en Gedeputeerde Staten 
van Grpriingen. Dit protocol richt zich vooral pp het behoud van de afschérménde eigenschappen van de 
afsluitende laag boven hel injecliereservoir. iHet doel van het protocol is te komen tot een betrouwbare 
voorspelling van het gedrag in de diepe ondérgrond van hel geïnjecteerde water en hel afsluitende 
vermogen van bovenliggende lägen. i 

I 

De volgendexlelen van de aanvraag om verdunning van 9 februari 2006 van de NAM. waarop ons besluit 
van 16 mei 2006 is gebaseerd, maken deel uit van de huidig vigerende vergunning: 
- bijlage 1 (NAM-doc.nr. EP200602200501); ide hoofdstukken: . 
- 2: beschrijving vyaterinjectie. waaróndér de 'administratie en registratie van waterstromen (par 2 2 9V 
- 3: grond- en hulpstoffen; j »r- • • • /. 
- 4: capaciteit yan de inrichting. Deze capaciteit wordt nu gewijzigd door onderhavige aanvraag; 
-11 : milieuzorg; 
-12: diversen, te weten: financiering, tarieven en ondernemings- en organisatiestructuur; 
- bijlage 16: Eural-toetsing van het injectiewater dal iri'Borgsweer wordt verwèrkt onder Éuralcode 16.10 
ôoïnf f y * «'oelmatigheidstoetsing van de waterinjeclie Borgswéer d.d. 31 januari 2006. rapportcode 
9R5932 (rapport yan Royal Haskoning. inclusief de methodiek van CE en een LCA) 
Deze delen blijven deél uilmaken van de vigerende vergunning behalve dan dat de injectiecapaciteit door 
middel van onderhavige aanvraag uit 2012 vvordt gewijzigd. 
De toename van de injectiecapaciteit is noodzakelijk door de toename van het vrijkomende formatiewaler in 
vin H>^h^L"?^^'®.^.ï°'l^ °'<'ei"e velden-beleid" van de rijksoverheid. Op basis 
van dit beleid dient de NAM de zogenaamdé kleine gasvelden zo leeg mogelijk le produceren Door 
gewijzigde verbeterde winningstechnieken is dit mogelijk geworden, waarbij onontkoombaar ook veel meer 
water wordt meegeproduceerd .Dit prpductievvaler komt vän dezelfde vifinningslocaties als in 2006 en heeft 
dezelfde samenstelling. Ook de toetsing aan de Eural yvijsl nog steeds uit daf hel om niet-gevaariijke 
afvalstoffen gaat. Hel dôelmâtigheidsdocùment van 2006 inclusief de LCA (bijlage 3 van dit document) 
evenals de Eural-toetsing maken nog steeds deel uit van de vigerende vergunning. 
Er zijn geen wijzigingen van de samenstelling van hel te injecteren water (pa^; 3.2 vän de aanvraag) van de 
injectietechnieken en van de aard van de ondergrond, waardoor een toetsing aan de eveneens op dit punt 
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oifn<r®o«l'f gewijzigde toetsingsdocumenten, te weten het LAP en het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 
2009 - 2013. n;el leiden tol een ander oordeel dan in de vigerende vergunning van 2006 is venword. 

S ?M ̂ ^-"le^^iof'e.k 's^tloorde NAM toegepast bij de oorspronkelijke aanvraag voor Borsgweer van 2006 in 
ro f ' '"'^'"S'ef de LCA-melhodiek. Deze bijlage is onderdeel van de vigerende vergunning Ook is de 

onderhavige aanvraag gebaseerd op het protocol dal door Staatstoezicht op de Mijnenls ontv^kkeld. 
I 

Hiermee is bij deze vergroting van de injecliecapaciteit naar ons inzicht voldaan aan de vereiston vanuit hel 
Op Qit punt. I 

Naar ons oordeel is de injectie nog steeds doelmatig en milieuverantwoord. 
paa:rna?st heeft de formatie van het Gronin|gén gasveld een nagenoeg onbéperkte capaciteit ten aanzien 
van het te onlvangen injecüewater via de inrichting Borgsweer. 

I f f ' l l ' T ' * ^ ' ' stolle/i van voorschriften in de vigerende vergunningèn nu onder de bevoegdheid van 
de minister van EU aangaande de goede werking en dé Integriteit van de injectie-installaties met 
toebehoren., in voldoende mate voorkomen dal de geïnjecteerde waterige.vlbeibare afvalstoffen in contact 
kunnen komen met de omringende bodem en hel zich daarin bevindende grondwater, dat een steeds zouter 
karakter kr,jgl naar mate de diepte toeneémjl. Uiteindelijk vindt berging in eeh zéér zoute omgeving plaats 
waarbij sprake is van een geco.ntroleerde. beheerste en geologisch geïsoleerde berging van de 
hel LAP^(217 T ^ " ^ ^ "'"^'"^'^ afvalstpffeW Hiermee wordt voldaan aan de IBC-criteria zoals verwoord in 

i 

4.4. Acceptatie- en Venverkingsbeleid 
Vpî î l r^k l^n l l t f r f / iv r. '^^ïx^ '""'^'"'"9' «̂ ie afvalstoffen accepteert over een adequaat Acceptatie- en 
ï f n T h Â u / ^y?A l? ' u \ - ^^"^ voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) 
C T r l S ^ l ^ ^ k , f ^^^^^ ' ^ T " ' j " ^^"gegevèn op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en 
ven /̂erking van afvalstoffen plaatsyinden, In de AO/IC is vastgelegd hoé door technische, administràtieve en 
organisatorische maatregelen relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en 
geborgd om de nsico s binnen de bedrijfsvoering le minimaliseren. 

nnh!!nÏrn'^'®"r.'^'^?-^^ ^f^^'^'o^én. do "water-slroom die binnen de inrichting Borgsweer wordt 
te D e S r ®" Scheidingsfaciliteiten (OSF. voormalig Tankenpark) van de NAM 

Binnen laatstgenoemde inrichting wordt eeri aantal deelstromen uitsluitend afkomstig van andere NAM-
inrichtingen in Nederland (inclusief het continentaal plat) samengevoegd dan wel wordt een aantal reeds oo 
de winningslocatiès van de NAM samengevoegde stromen ontvangen ^ 
Hel gaatdan om deelstromen zoals het zogeheten productiéwater in NAM-terminologie (= formatiewater dat 
verontreinigd kan zijn met mijnbouwhulpstoffen die niel meer doelmatig uil het water kunnen worderT 
verwijderd), hemelwater, teruggeproduceerde opératipnèle vloeistoffen (zijnde teruggeproduceerde 
putstimulatievloeistoffen en teryggeproduceérde doodpompvloeistoffen). spoel- en spuitwater, bronnerings-
en saneringswater en productiewaler afkomstig van de ReslstoffenBewerkingsInstallaüe (RBI) te Delfzijl 
Deze waterstromen zijn in meer of rninde.re male verontreinigd met in ieder geval kwik en 
aardgascondensaat (koolwaterstoffen) en voor een deel mei mijnbouwhulpstoffen. 
De NAM he^fl in d^ aanvraag van 2006 een toetsing uitgevoerd in het kader van de Eural (Regeling 
n p v ^ f i f L ^ v f f f ^ °"'!.^ ''^'?^'^" °^ eenigevaarlijke dan wel een niei-
gevaarl jke afvalstof moet worden beschouw|d. Op basis van die aanvraag is.af te leiden dat de 
waterstromen als met-gevaarlijke afvalstoffen moeten worden beschouwd. Dil geldt zowel voor de 

deelstromen als vobr de totate injectiewaterstroom. *o e vuoroe 

Borgs,S!er°^'^'"^' ^'^ "'^'^^^ "̂ '̂  aarjvraag. maakt deel uit van de vigerende vergunning voor 

. pÄoÄ^^^^^^ 
Op de locatie Borgsweer wordt een samengéstelde vvaterstroom ontvangen die via een bufferopslaq en via 

• J j t e T n S o m p e ! ; T ' ' «'«els ondlr vrij verval, deels doo? mi?del vLn 

So/Vr n p S " n Management System (CMS) de zaken aangaande hel AV-beleid en de 
AO/IC geborgd. De acceplaliecntena voor dç vloeistofslromen zijn vastgelegd in het CMS. Deze criteria 
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I 
bepalen de samenstelling van het waler datjop de inrichting wordt geïnjecteerd 

1 

ro 4.5. Conclusie 

r-̂  Vanuit hel toetsingskader dat geldt voor de door de minister van ELI gevraagde wgb zijn er qeen redenen 
r-r> om deze te weigeren. » j a 
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1 . Onderwerp aanvraag 
Op 21-10-2009 is een aanvraag ontvangen van Vermilion Oil & Gas Netheriands 
B.V., te Harlingen, om een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor het 
veranderen en in werking hebben van de bestaande in r ich t ing M i d d e n m e e r - 1 / 2 , 
gelegen aan de Alkmaarseweg (nabij nr. 11) te Middenmeer in de gemeente 
Wieringermeer, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Wieringermeer, 
Sectie C, nummer 505. 
De aanvraag heeft tevens betrekking op het vernieuwen van de Ontheffing van 
het Lozingenbesluit bodembescherming (Lbb; artikel 25a). 

De voorgenomen verandering omvat het boren (*) en in productie nemen van 
gaswinningsput Mlddenmeer-3 (MDM-3). In verband hiermee wordt de naam van 
de inrichting gewijzigd in Middenmeer-1 /2 /3 . 
(*) Op de boring is het "Besluit algemene regels milieu mijnbouw" van toepassing. 
Een melding in het kader van het voornoemde besluit is ontvangen op 
15-10-2009. Aan de onderhavige vergunning zijn geen voorschriften ten aanzien 
van het uitvoeren van de boring verbonden. 

Het productiewater dat momenteel binnen de inrichting ontstaat door de productie 
uit put Middenmeer-1 (MDM-1) wordt geïnjecteerd in de uitgeproduceerde put 
Middenmeer-2 (MDM-2). 
Het productiewater dat zal gaan ontstaan door de productie uit put Middenmeer-3 
(MDM-3) zal eveneens worden geïnjecteerd in put Middenmeer-2 (MDM-2). 

Voor het veranderen en in werking hebben van deze inrichting is ingevolge artikel 
8 .1 , eerste lid, onder b en c, van de Wet milieubeheer, juncto het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer, vergunning vereist. 

De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 8.2, derde lid, van de Wet 
milieubeheer bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 
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Onder verwijzing naar ari:ikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer is bepaald, 
dat de aanvraag betrekking heeft op het veranderen en in werking hebben van de 
gehele inrichting waarmee de verandering samenhangt. 

Ingevolge artikel 8.4, vierde lid, van de Wet milieubeheer vervallen eerder 
verieende vergunningen op het tijdstip waarop deze vergunning onherroepelijk 
wordt. 

Door de Minister van Economische Zaken is eerder een (revisie-) vergunning 
verleend op 28-02-2005, onder nummer E/EP/UM/5002344. 

2. Samenhang met andere procedures 
Er is geen samenhang met andere procedures. 

Adviseurs ingevolge de Wet milieubeheer 
(artikel 8.7 Wet milieubeheer juncto artikel 7.3 van het Inrichtingen-en 
vergunningenbesluit milieubeheer) 
De Inspecteur, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet milieubeheer, 
in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland; 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Wieringermeer; 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland; 
De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de mijnen). 

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de 
aan de ontwerpbeschikking te verbinden voorschriften. 
Dit advies is in de ontwerpbeschikking verwerkt. 

5. Ontwerpbeschikking 
Op 19-01-2010 is de ontwerpbeschikking verstuurd naar de aanvrager en de 
adviseurs. 
Op 26-01-2010 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerpbeschikking 
gepubliceerd in de Staatscourant en in de "Wieringermeerbode". 
De ontwerpbeschikking heeft van 27-01-2010 tot en met 10-03-2010 ter inzage 
gelegen op de secretarie van de gemeente Wieringermeer, Loggerplein 1, te 
Wieringerwerf. 

6. Adviezen met betrekking tot de ontwerpbeschikking. 
Naar aanleiding van de aan de adviseurs toegezonden ontwerpbeschikking zijn 
géén adviezen uitgebracht. 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecommunicatie 
en Markten 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
ETM/EM/10041362 
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7. Zienswijzen met betrekking tot de ontwerpbeschikking 
Naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerpbeschikking zijn géén 
inspraakreacties of zienswijzen ingediend. 
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8. Motivering van de beschikking 
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.8 van de Wet 
milieubeheer, getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 
Bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is 
uitgevoerd conform hoofdstuk Sa van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer (IvB) en de regeling aanwijzing BBT-documenten.. 
Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen 
stook-installaties (BEES), de Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen, alsmede het voldoen aan de Nederiandse Richtlijn 
Bodem-bescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als 
minimum criterium gehanteerd. 
Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de 
IPPC. 
De gevolgen voor het milieu betreffen de aspecten lucht, oppervlaktewater, 
bodem- en grondwater, geluid, geur, energie, en afvalstoffen. 
De belasting van het milieu is beschreven in hoofdstuk 3 van de bij de aanvraag 
behorende bijlage 1. Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn 
genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op verantwoorde 
wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie. 
In hoofdstuk 4 van de bij de aanvraag behorende bijlage zijn aard en omvang van 
de afvalstoffen beschreven. Uit de aanvraag blijkt dat op verantwoorde wijze 
wordt omgegaan met afvalstoffen. 

Waterinjectie: 
De injectie van productiewater is beschreven in hoofdstuk 7 van de bij de 
aanvraag behorende bijlage 1. Uit de aanvraag blijkt dat op verantwoorde wijze 
wordt omgegaan met de injectie van productiewater. 
Het terugvoeren van productiewater in de diepe ondergrond is een bewezen 
milieuvriendelijke techniek. 

Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederiandse Olie en Gas Exploratie 
en Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 11-06-1996 een Meerjarenafspraak 
afgesloten over verbetering van de energie-efficiency, als onderdeel van het op 
02-06-1995 afgesloten milieuconvenant tussen de NOGEPA en de overheid. 
Op 01-07-2008 is een 3e Meerjarenafspraak ondertekend. 

Bodembescherming 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederiandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) gaat er van uit dat (zelfs) de 
maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarioosbaar bodemrisico 
nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem 
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optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk 
onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige installaties en de aldaar gebezigde 
stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit 
voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start: van de betreffende 
activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie 
bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. (Ê 
Indien aldus een onverhoopte bodembelasting is geconstateerd kan het ^ 
bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker. 

Conclusie 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hierna 
genoemde voorwaarden niet in strijd is met het belang van de bescherming van 
het milieu. 

9. Beschikking 
Gelet op de Wet milieubeheer, juncto het Lozingenbesluit bodem
bescherming besluit ik: 

I. vergunning te verlenen voor het veranderen en in werking hebben van de 
inrichting, beschreven in de bij de aanvraag behorende bijlage 1; 

I I . ontheffing te verlenen op grond van het Lozingenbesluit 
bodembescherming; 

I I I . de aanvraag en de beschrijving van de inrichting deel te laten uitmaken van 
de vergunning; 

IV. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

VOORSCHRIFTEN 
A. Algemeen 
1. op de buitengrens van de inrichting, zoals met - - f -+ -+ -+ - t - - i - aangegeven 

op de tekening nr. 1-36-MD001-4-22-001 is een van stevig hekwerk 
vervaardigde afrastering aangebracht van tenminste 2.20 meter hoog; ten 
aanzien van elk der toegangen tot het terrein van de inrichting zijn zodanige 
voorzieningen getroffen en maatregelen genomen dat een doeltreffende 
beveiliging tegen het betreden van dat terrein door onbevoegden is 
verkregen; vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar buiten open; 

2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de 
werking van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt 
kort gehouden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt 
verwijderd; bij het kort houden van begroeiing of anderszins wordt ter 
plaatse, waar gevaar voor explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen 
apparatuur dan wel gereedschap gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 
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3. de buitenveriichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte 
daarvan betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden 
op dat terrein of ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de 
lampen branden uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de 
inrichting verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking 
van de inrichting dan wel anderszins in verband met de veiligheid 
noodzakelijk is; de veriichting is zodanig opgesteld en ingericht en de 
lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderiijke lichtstraling voor de om
geving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden 
lekvrij te doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden 
worden verricht zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen 
genomen, dat het wegvloeien van stoffen door opvang of anderszins wordt 
voorkomen; 
opslagtanks en de formatiewaterput zijn tegen overvulling beveiligd; 

5. het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de arbeids
omstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting betrekking hebbend, 
in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld; 

6. de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestelten zijn, 
ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds In goede staat van 
onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende 
en goed bereikbare plaatsen; 

7. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen ti jde, indien 
nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroom-
voorziening); 

8. op de locatie is een noodstop-knop aangebracht; 

9. alvorens de Inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te 
houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige 
controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, 
zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving 
ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijld maatregelen worden genomen ter 
voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel 
zonodig buiten werking wordt gesteld; het weer In bedrijf nemen geschiedt 
niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen; 

10. alle installatie-onderdelen die niet meer in bedrijf zijn, worden zodanig 
onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het 
milieu kunnen veroorzaken; 

11. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld 
in artikel 8.1 derde lid, juncto artikel 8.13, lid 1 sub g, van de Wet milieu-
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beheer worden ten minste vier weken voor de verwezenlijking daarvan, 
medegedeeld aan de inspecteur-generaal der mijnen; 

B. Bodem en oppervlaktewater 
1. voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB een risico op bodem

verontreiniging bestaat, zijn dusdanige bodembeschermende voorzieningen É 
en maatregelen getroffen, dat de activiteit, overeenkomstig de NRB, voldoet 
aan de bodemrisicocategorie categorie A (verwaarioosbaar risico); de 
opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel gehouden; 

2. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen 
geplaatst zoals aangegeven op tekening nummer 1-36-MD-3-32-201; 

3. het grondwater wordt jaariijks bemonsterd en geanalyseerd door een 
persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is 
erkend; 
de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te 
allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het 
bevoegd gezag; 

4. bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitorings-
systeem wordt ingericht en beheerd conform de Nederiandse richtlijn 
monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; 

5. het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt 
alsmede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de 
bodem of van het oppervlaktewater wordt voorkomen; 

6. op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, 
tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater 
kan verontreinigen; 

7. schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals glycol, corrosieremmer en 
formatiewater, mogen niet in het oppervlaktewater terechtkomen dan wel in 
de bodem dringen; 
verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd; 

8. de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die 
de bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig 
op het terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. 
kan optreden; 

9. indien een opvangbak, drainsysteem, veriaadpunt of een dergelijke 
voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, 
wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert 
onderzocht en zonodig onverwijld hersteld; 
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10. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de 
bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster 
onverwijld voor: 
a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

11. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen 
van de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 

12. a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt terug
gegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die daartoe 
op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-
onderzoek van de bodem verricht; 
b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien 
van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek; 
c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan 
de inspecteur-generaal der mijnen; 

C. Lucht 
1. de Inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroveriast ten 

gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische 
hulpstoffen, welke buiten de inrichting geuroveriast veroorzaken, is 
verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vloeistoffen 
worden getransporteerd, Is het gebruik van flensverbindingen zoveel 
mogelijk vermeden; 

2. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn 
zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages 
worden voorkomen; elk defect dat vervulling of geuroveriast kan 
veroorzaken wordt onverwijld hersteld; 

3. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van 
monsters van corrosieremmer, glycol of andere schadelijke stoffen of 
verontreinigende dan wel geurverspreidende vloeistof bevindt, zijn zodanige 
voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige vloeistof door 
opvang of anderszins wordt voorkomen; 

4. drainleldingen en leidingen naar de installatie voor het aflaten van aardgas 
in de openlucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen vloeistof in de 
leidingen kan verzamelen; 

5. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 
E l l Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning: 
- het gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een 
minimum beperkt; 
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- gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; 
indien dit niet mogelijk is worden de afgassen middels een (ti jdeli jke) fakkel 
verbrand; 
- de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages 
wordt afgestemd op minimale lekveriiezen; 
- om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve M 
controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en ^ 
andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de 
goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen; 

6. de continue en Incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden 
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem; 

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 
1. de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van 

afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen; 

2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden 
bestendig en zonodig geuroveriast voorkomend verpakkingsmateriaal 
verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd; 

E. Geluid 
1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte 

langtijd-gemiddelde beoordelingsniveau LAP, a bedraagt ter plaatse van de 
geluidscontour, aangegeven op de geluldscontourenkaart van de ^ 
beschrijving van de inrichting deel uitmakende akoestische onderzoek 
"Gaswinlocatie Middenmeer, geluidemissie/-immissie ten gevolge van de 
gaswinning en injectie van productiewater" van oktober 2009, aldaar op een 
hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, c.q. berekend, en 
beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" 
(uitgave 1999), niet meer dan het met betrekking tot de desbetreffende 
contour aangegeven niveau; 

2. extra lawaai makende met de werking van de inrichting verband houdende 
werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder E l . gestelde 
onverminderd van kracht; 

3. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (LA,max), gemeten in de 
meterstand "fast" overschrijden het onder E l . genoemde niveau met niet 
meer dan 10 dB(A); 

4. de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door 
verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de dichtst
bijzijnde woning, beoordeeld volgens de "Circulaire inzake geluidhinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in 
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het kader van de wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996", bedraagt niet 
meer dan 50 dB(A); 

5. uiteriijk zes maanden na het in gebruik nemen van de put MDM-3 wordt 
door of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen 
en zonodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt 
voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de 
inspecteur-generaal der mijnen; 

F. Vtferktuigen 
1. pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en 

tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat 
overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuur
schommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel 
van beton- of staalconstructies van de inrichting worden voorkomen; 

2. als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de In het 
gas of condensaat voorkomende stoffen of bij het behandelingsproces te 
gebruiken hulpstoffen; 

3. slangen voor de veriading van glycol zijn vervaardigd van materiaal, dat 
bestand is tegen stoffen als onder F2. bedoeld; zij zijn uitwendig van een 
roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel van een andere ten minste 
gelijkwaardige constructie; 

4. voor zover pijpleidingen of toebehoren daan/an bovengronds zijn gelegen 
zijn zij, ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische 
invloeden, zoals aanrijding, niet is uitgesloten, tegen dit gevaar ten 
genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk 
beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het 
verkeer bestand; 

5. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de 
druk in een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel 
van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake 
is van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze 
afsluiters onderiing zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is 
afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden; de voorzieningen voor 
het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden, 
dat een goede werking daarvan te allen tijde is verzekerd; 

6. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat 
zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes 
of trap kunnen worden bediend en verwisseld; 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecommunicatie 
en Markten 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
ETM/EM / 10041362 
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G. Energie 
1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor 

een zo hoog mogelijke energie-efficiency; 

2. de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie 
van Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA) 
met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd; 

3. na beëindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenafspraak 
(MJA) meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd 
gezag, met opgaaf van redenen van beëindiging van de Meerjarenafspraak; 

H. Externe veiligheid 
I . de volgens de Handleiding Risicoberekeningen Bevi, versie nr. 3.0, uitgave 

2008, berekende waarde van het plaatsgebonden risico is niet hoger dan 
10'Vjaar buiten de in figuur 2 van bijlage 11 van de aanvraag aangegeven 
risicocontour; 

I. Injectie 

1. het is verboden andere vloeistofstromen dan productiewater afkomstig van 
de locatie in de bodem te brengen; 

2. de hoeveelheid injectievloeistof naar de injectieput wordt door middel van 
metingen bepaald en bedraagt maximaal 155 mVdag; hoeveelheid en 
oorsprong worden geregistreerd en gerapporteerd in de rapportage als 
bedoeld in K.1; 

3. ten einde de concentratie van reservoirvreemde stoffen in de 
injectievloeistof zo laag mogelijk te houden wordt het gebruik van deze 
stoffen tot een minimum beperkt; 

4. de te injecteren vloeistof wordt jaariijks bemonsterd; de analyseresultaten 
worden tenminste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde worden 
getoond aan de inspecteur-generaal der mijnen; 

5. de onder 4. bedoelde analyse is gericht op de bepaling van: 
- droge stofgehalte; 
- zuurstofgehalte; 
- olie; 
- zware metalen (Cd, Ni, Zn, Hg, Pb); 
- benzeen; 
de analyseresultaten worden gerapporteerd in de rapportage als bedoeld in 
voorschrift K.1; 

6. afwijkingen van het gestelde onder 1.4 en 1.5 behoeven de instemming van 
de inspecteur-generaal der mijnen; 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecommunicatie 
en Markten 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
ETM/EM/10041362 
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Ons kenmerk 
ETM/EM / 10041362 

van alle overige gebruikte hulpstoffen die operationeel in het te injecteren 
water kunnen geraken wordt het gebruik vastgelegd en gerapporteerd in de 
rapportage als bedoeld in voorschrift K.1; 

de druk van het reservoir waarin wordt geïnjecteerd wordt regelmatig 
gemeten en geregistreerd; van de verkregen gegevens wordt ieder jaar een 
evaluatie opgesteld en gerapporteerd aan de inspecteur-generaal der 
mijnen in de rapportage als bedoeld in voorschrift K.1; 

9. de reservoirdruk op 1900 meter onder NAP ten gevolge van de 
injectieactiviteit is niet hoger dan de oorspronkelijke reservoirdruk (ca. 220 
bar); de maximale lokale injectiedruk op 1900 m onder NAP is niet hoger 
dan 284 bar; 

K. Rapportage 
1 de meet- en registratieverplichtingen worden jaariijks geëvalueerd en in een 

overzicht (jaarrapportage) samengevat; dit overzicht wordt binnen drie 
maanden na afloop van elk kalenderjaar ingediend bij de inspecteur-
generaal der mijnen; de jaarrapportage bevat tevens een opsomming van 
de niet routine activiteiten in dat jaar in het kader van de injectie; in deze 
opsomming komt in leder geval een overzicht voor van: 
overzicht reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
- afwijkingen in de injectiedrukken; 
- afwijkingen In de annulaire drukken; 
- mechanische problemen; 
- eventuele Incidenten of lekkages in het injectiesysteem. 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze: 

MT-lid DW^tifi^Eoefgiemarkt 
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Ministerie van Economische Zaken 

-> Ki.-U)iir>id'l>s KTitbus 2040'. 2500 EK Der H<!«g 

Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Postbus 78000 
9400 HH ASSEN 

O B APR 20U 
Datum 
Betreft Omgevingsvergunning voor de inrichting Schoonebeek-447 

D i r e c t o r a a t - g e n e r a a l 
Ene rg ie , T e l e c o m fi 
M e d e d i n g i n g 
D:r(;cti<! Ene:{5ici,vTl<.t 

Bezoekad res 
Br;2u:dcnh3iitscv;ca 7 j 
25'J4 AC Den H-333 

P o s t a d r e s 
Postbus 204'J l 
25CG EK Den Ha.iq 

F a c t u u r a d r e s 
Postbui 16 ISO 
2SCr) BD Den H;i,ig 

O v e r h e i d s i d e n t i r i c a t i e n r 

0000303:003214 j'eynao 
T 070 379 8911 ( r t ' f j pmt r t i ) 
vvww.njksoverhotd.nt/p.z 

B e h a n d e l d d o o r 

1. Onderwerp aanvraag 
Op 2 oktober 2013 heeft de Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de 
inrichting Schoonebeek-447, gelegen in de gemeente Emmen, nabij de Beekweg, 
op de percelen kadastraal bekend gemeente Schoonebeek, sectie C, nummers 
471 en 3505. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder 
nummer 985235. 

Ons k e n m e r k 
DGETM-EM / i4!).S462l 

U w k e n m e r k 

B i j l a g e ( n ) 

De aanvraag betreft actualisering van de vigerende vergunning, verieend op grond 
van de Wet Milieubeheer op 21 maart 2003 (kenmerk: ME/EP/UM/ 
03003787). Op 4 december 2009 is in het kader van artikel 8.19 Wet Milieubeheer 
een melding Ingediend (kenmerk: ET/EM/9217815). Op 31 mei 2012 is een 
veranderingsvergunning verieend op grond van de Wabo (kenmerk: DGETM-
EM/12066958). 

De inrichting Schoonebeek-447 is bestemd voor het produceren, ontvangen en 
afvoeren van aardgas alsmede het meten en afvoeren van de hierbij afgescheiden 
lichte ruwe olie (aardgascondensaat) en het meegeproduceerde formatiewater. 
Daarnaast wordt op de locatie Schoonebeek-447 productiewater dat afkomstig is 
van het Waterpompstation Schoonebeek geïnjecteerd in waterput S-597. 

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit: 

Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting 
omvattend (revisie). 

Volgens artikel 2 .1 , eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een 
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of verandoren van de werking 
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk. 

Volgens artikel 2.6, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat 
een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot die verandering 
cn het in werking hebben van de betrokken inrichting of het betrokken 
mijnbouwwerk na die verandering, voor zover de aanvraag betrekking heeft op 
het veranderen van een inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als 
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bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, onder 2» of 3", en met betrekking tot ' " " ' " " ^ 
die inrichting of dat mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen ziin 
verieend. 

Op de activiteit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van 
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3 10 van de 
Wabo). 

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna-
Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

2. Verklaring van geen bedenkingen 
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel 
van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een 
omgevingsvergunning niet wordt verieend dan nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft. 

Dit geldt voor de volgende aangevraagde activiteit: 

Het ondergronds opslaan van afvalstoffen dan wel gevaariijke stoffen. 

Volgens art:ikel 6.8, eerste lid, van het Bor, is een verklaring van geen 
bedenkingen vereist van Gedeputeerde Staten van de provincie als de aanvraag 
betrekking heeft op een inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is en de 
aanvraag betrekking heeft op het ondergronds opslaan van afvalstoffen die van 
buiten het betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaariijke stoffen. 

De aanvraag betreft actualisering van de vigerende vergunning. Ingevolge 
bovengenoemd artikel is aan Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe een 
verklaring van geen bedenkingen gevraagd voor het bestaande gebruik van de 
voormalige gasput S-597 op de inrichting Schoonebeek-447 als waterinjectieput 
voor de Injectie van: 
a. productiewater, dat bij de winning en behandeling van aardgas en/of aardolie 
vrijkomt; 
b. hemelwater, dat mogelijk met mijnbouwhulpstoffen en lekvloeistoffen is 
verontreinigd; 
c. spuit- en spoelwater, dat vrijkomt bij het reinigen, afpersen en testen van 
mstallatieonderdelen en leidingen en bij het schoonspuiten van locaties, en 
d. bronnerings- en saneringswater: grondwater dat wordt opgepompt bij bouw- en 
saneringswerkzaamheden. 

Op 30 januari 2014 heb ik van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe 
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen ontvangen waaruit blijkt dat er 
gelet op het belang van de bescherming van het milieu, geen bedenkingen zijn 
tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning. 
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De verklaring van geen bedenkingen van Gedeputeerde Staten van de provincie ^ ' ^ ^ - E " / i40S462i 
Drenthe maakt onderdeel uit van deze beschikking. De verklaring van geen 
bedenkingen is als bijlage toegevoegd aan deze beschikking. 

3. Geraadpleegde organisaties 
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen; 
• Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe; 
• Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Velt en Vecht, en 
• De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen). 

4. Adviezen 
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Emmen is geen advies uitgebracht; 
• Door Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe is geen aanvullend 

advies uitgebracht; 
• Door het Waterschap Velt en Vecht is geen advies uitgebracht; 
• Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien 

van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften. 

5. Overwegingen met betrekking tot de ingediende adviezen 
Het advies van de inspecteur-generaal der mijnen ten aanzien van de aanvraag en 
de aan het ontwerpbesluit te verbinden voorschriften is volledig in dit besluit 
verwerkt. 

6. Procedure ontwerpbesluit 
Tijdens de behandeling van de aanvraag bleken de verstrekte gegevens en 
bescheiden onvoldoende voor een goede beoordeling van de aanvraag. De 
aanvrager Is op 28 november 2013 In de gelegenheid gesteld om aanvullende 
gegevens te leveren. Hierdoor Is de behandeling van de aanvraag, op grond van 
het bepaalde in artikel 4.15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet 
bestuursrecht, opgeschort. De aanvullingen zijn ontvangen op 17 december 2013. 
Op dit moment is de beslistermijn weer gaan lopen. Door de opschorting van de 
behandeling is de wettelijke beslistermijn veriengd met 19 dagen. De aanvullende 
gegevens zijn meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag en liggen met het 
ontwerpbesluit en het besluit ter inzage. 

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit In 
de Staatscourant en in het lokale blad 'De Zuidenvelder" was 11 februari 2014. De 
ter inzage legging van het ontwerpbesluit op de secretarie van de gemeente 
Emmen heeft plaatsgevonden van 12 februari 2014 tot en met 25 maart 2014. 

Er zijn geen aanvullende adviezen of zienswijzen op het ontwerpbesluit 
ontvangen. 
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7. Overwegingen met be t rekk ing to t het beslui t DGETM EM / i40S462i 
De aanvraag is beoordeeld aan het voor de activiteit betreffende artikel van de 
Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling 
omgevingsrecht. 

Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichtinq 
omvattend (revisie). 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 

Milieuaspecten 

In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu 
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven De ' 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: bodem en 
oppervlaktewater, lucht, afvalstoffen en gevaariijke stoffen, geluid, werktuigen en 
energie. ^ 

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de 
inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij Is gekeken naar hun onderiinge 
samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging. 

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van 
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de 
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan. 

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot 
de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de 
aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, 
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd. 

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting 
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
het verbruik van energie. 

Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C 
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing 
Hiervoor verwijs Ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. " 

Externe veiligheid 
Het exteme risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb Ik hoewel 
de inrichting formeel (nog) niet is aangewezen onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen getoetst aan de daarin voorgeschreven normen. 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende lO'^ contour op 
te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze 
veiligheidscontour bevinden. 
Het invloedsgebied van de locatie strekt zich niet uit tot de in de nabijheid gelegen 
camping "De Bult". Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten 
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DGETM-EM / 14054621 
binnen het invloedsgebied van de locatie is het groepsrisico voor deze locatie niet 
berekend. 

Bodem 
Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de Nederiandse Richtlijn 
Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) gaat er van uit dat (zelfs) de 
maatregelen en voorzieningen die leiden tot een verwaarioosbaar bodemrisico 
nooit volledig kunnen uitsluiten dat onverhoopt een belasting van de bodem 
optreedt. Om die reden blijft bodembelastingonderzoek noodzakelijk. Zulk 
onderzoek is gericht op de feitelijk aanwezige Installaties en de aldaar gebezigde 
stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit 
voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende 
activlteit(en) en een vergelijkbaar eind- en (eventueel) tussensituatie 
bodemonderzoek om aantasting van de bodemkwaliteit aan te kunnen tonen. 
Indien aldus een onverhoopte bodembelasting Is geconstateerd kan het 
bodemherstel worden verhaald op de veroorzaker. 

Beste beschikbare technieken 
De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de Inrichting is 
uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht en de regeling 
aanwijzing BBT-documenten. 
Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de 
Nederiandse emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, 
alsmede het voldoen aan de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming 
bedrijfsmatige activiteiten (NRB), is bij deze bepaling als minimum criterium 
gehanteerd. 

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de 
IPPC. 

Energie en milieu 
De Minister van Economische Zaken en de Nederiandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) 
afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. 
Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start 
gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het 
gebied van de bescherming van het milieu. 

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
verieend kan worden. 
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DGETM-EM / 14054621 

8. Besluit 
Gelet op het voorafgaande besluit ik: 

I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Schoonebeek-447 te verienen 
aan de Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteit: 

Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting 
omvattend (revisie); 

I I . De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing 
naar artikel 2.33 van de Wabo; 

I I I . Met Inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, 
vervangt deze omgevingsvergunning verieend voor het veranderen of 
veranderen van de werking van een Inrichting of mijnbouwwerk, zoals 
bepaald in artikel 2 .1 , eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de 
eerder met betrekking tot het betrokken project verieende 
omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking 
treedt. De eerder verieende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip 
waarop de met toepassing van dit artikel verieende omgevingsvergunning 
onherroepelijk wordt; 

IV. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden; 

V. De aanvraag, het addendum en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken 
van de omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende 
documenten worden genoemd in bijlage 2. 

Op grond van artikel 6 .1 , tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas 
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes 
weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of. Indien beroep is 
aangetekend en een verzoek om vooriopige voorziening is ingediend bij de 
bevoegde rechter, op dat verzoek Is beslist. 
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9. Beroepsprocedure 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dit besluit een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, ter 
attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD, Groningen. 

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een 
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure "rechtsmiddelen (bezwaar 
en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl 
onder procedures - vergunningen. 

De Minister van Economische Zaken^ 
namens deze: 

MT-^|idJ)ifectie Energiemarkt 
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Bijlage 1 Voorschriften 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

DGETM-EM / 14054621 

Ten aanzien van de activiteit Het veranderen en in werking hebben van een  
inrichting de gehele inrichting omvattend ( Milieuverantwoord ondernemen): 

A. Algemeen 
1. op de buitengrens van de Inrichting, zoals met -+-+-+-- !—(-+-(--

aangegeven op de tekening nr. EP201306200215001 d.d. 09-09-2013 is 
een van stevig hekwerk vervaardigde afrastering aangebracht van 
tenminste 2.20 meter hoog; ten aanzien van elk der toegangen tot het 
terrein van de Inrichting zijn zodanige voorzieningen getroffen en 
maatregelen genomen dat een doeltreffende beveiliging tegen het betreden 
van dat terrein door onbevoegden is verkregen; vluchtdeuren in het 
hekwerk draaien naar bulten open; 

2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgehouden van voor de 
werking van de Inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt 
kort gehouden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt 
verwijderd; bij het kort houden van begroeiing of anderszins wordt ter 
plaatse, waar gevaar voor explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen 
apparatuur dan wel gereedschap gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 

3. de buitenveriichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte 
daarvan betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden 
op dat terrein of ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de 
lampen branden uitsluitend voor zover dit voor het op het terrein van de 
inrichting verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking 
van de Inrichting dan wel anderszins in verband met de veiligheid 
noodzakelijk is; de veriichting is zodanig opgesteld en ingericht en de 
lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderiijke lichtstraling voor de om
geving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden 
lekvrij te doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden 
worden verricht zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen 
genomen, dat het wegvloeien van stoffen door opvang of anderszins wordt 
voorkomen; de tank voor opslag van anticorrosievloeistof is tegen 
overvulling beveiligd; 

5. het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de 
arbeidsomstandighedenregeling is, voor zover op de inrichting betrekking 
hebbend, In overieg met de Veiligheidsregio Drenthe opgesteld; 
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6. de In het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, 
ten minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van 
onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende 
en goed bereikbare plaatsen; 

7. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien 
nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een 
noodstroomvoorzlening); 

8. in de controle/regelkamer is een noodstop-knop aangebracht; 

9. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te 
houden inspectie op haar goede werking gecontroleerd; Indien bij zodanige 
controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, 
zullen, wanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving 
ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijld maatregelen worden genomen ter 
voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inrichting of het betrokken deel 
zonodig buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt 
niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend is verholpen; 

10. alle installatie-onderdelen die niet meer in bedrijf zijn, worden zodanig 
onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het 
milieu kunnen veroorzaken; 

11. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld 
in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, onderdeel g, van het 
Besluit omgevingsrecht worden ten minste vier weken voor de 
verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de inspecteur-generaal der 
mijnen; 

B. Bodem en oppervlaktewater 
1. voor elke bodembedreigende activiteit die wordt verricht worden 

bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen 
getroffen waarmee een verwaarioosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd; de 
opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel gehouden; 

2. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen 
geplaatst zoals aangegeven op tekening nr. EP201306200215002 d.d. 09-
09-2013; 

3. het grondwater wordt jaariijks bemonsterd en geanalyseerd door een 
persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is 
erkend; 
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de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te °GETM-EM /14054521 
allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het 
bevoegd gezag; 

4. bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740 danwel NEN 5744; 
het monitorings-systeem wordt ingericht en beheerd conform de 
Nederiandse richtlijn monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; 

5. het terrein van de inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt 
alsmede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de 
bodem of van het oppervlaktewater wordt voorkomen; 

6. op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken, 
tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater 
kan verontreinigen; 

7. schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals corrosie-inhlbltor, 
aardgascondensaat en productiewater, mogen niet in het oppervlaktewater 
terechtkomen dan wel In de bodem dringen; 
verontreinigd hemelwater wordt opgevangen en naar elders afgevoerd; 

8. de bij het gasbehandelingsproces te gebruiken of vrijkomende stoffen, die 
de bodem of het oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig 
op het terrein opgeslagen, dat geen verontreiniging als bedoeld onder B5. 
kan optreden; 

9. Indien een opvangbak, drainsysteem, veriaadpunt of een dergelijke 
voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, 
wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert 
onderzocht en zonodig onverwijld hersteld; 

10. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de 
bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster 
onverwijld voor: 
a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

11. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen 
van de Inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 

12. a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt 
teruggegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die 
daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-
onderzoek van de bodem verricht; 
b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien 
van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek; 
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c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek wordt overgelegd aan 
de inspecteur-generaal der mijnen; 

C. Lucht 
1. de inrichting Is zodanig Ingericht en onderhouden, dat geuroveriast ten 

gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik van chemische 
hulpstoffen, welke buiten de inrichting geuroveriast veroorzaken, is 
verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vloeistoffen 
worden getransporteerd, is het gebruik van flensverbindingen zoveel 
mogelijk vermeden; 

2. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters en dergelijke zijn 
zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages 
worden voorkomen; elk defect dat vervulling of geuroverlast kan 
veroorzaken wordt onverwijld hersteld; 

3. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan voor het nemen van 
monsters van aardgascondensaat, productiewater of andere schadelijke 
stoffen of verontreinigende dan wel geurverspreidende vloeistof bevindt, 
zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een zodanige 
vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen; 

4. de windrichting en windsterkte worden aangegeven door een windzak, die 
op voldoende hoogte en duidelijk zichtbaar is aangebracht; 

5. drainleidingen en leidingen naar de Installatie voor het affakkelen van 
aardgas In de openlucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen 
vloeistof in de leidingen kan verzamelen; 

6. de Installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht is zodanig 
ontworpen, geconstrueerd en wordt zodanig in gebruik genomen en 
onderhouden dat gevaar, schade of hinder voor mens, dier en vegetatie tot 
een minimum wordt beperkt; 

7. de installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht mag, indien dit 
voor onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is, slechts incidenteel, 
gedurende een zo kort mogelijke periode In werking zijn en wel, behoudens 
onvoorziene omstandigheden uitsluitend tussen 07.00 uur en 19.00 uur; het 
venten van zuur gas is niet toegestaan; 

8. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3.3 
E l l Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning: 
- het gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een 
minimum beperkt; 
- gassen die vrijkomen bij het testen van putten worden nuttig gebruikt; 
Indien dit niet mogelijk is worden de afgassen middels een fakkel verbrand; 
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- de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages ' i'»05462i 
wordt afgestemd op minimale lekveriiezen; 
- om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve 
controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en 
andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de 
goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen; 

9. de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden 
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem; 

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 
1. de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van 

afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen; 

2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden 
bestendig en zonodig geuroveriast voorkomend verpakkingsmateriaal 
verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd; 

3. opslag van maximaal 10 ton gasvormige, vloeibare of vaste, verpakte 
gevaariijke stoffen, die volgens het ADR zijn ingedeeld in de klassen 2, 3, 
5 .1, 6 .1 , 8 en 9, vindt plaats volgens PGS 15:2011 versie 1.1 (december' 
2012), "Opslag van verpakte gevaariijke stoffen": 
- opslag van vloeibare en vaste stoffen, die volgens het ADR zijn ingedeeld 
in de klassen 3, 5 .1 , 6 .1 , 8 en 9 vindt plaats conform hoofdstuk 3; 
- opslag van gasflessen, spuitbussen en gaspatronen vindt plaats conform 
de hoofdstukken 6 en 7; 

E. Geluid 
1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr, a bedraagt ter plaatse van de 
geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP201306200215005 d.d. 09-
09-2013 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten, 
c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen 
industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A); 

2. extra lawaai makende met de werking van de Inrichting verband houdende 
werkzaamheden worden zoveel mogelijk vermeden dan wel uitgevoerd 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder E l . gestelde 
onverminderd van kracht; 

3. de door de inrichting veroorzaakte piekniveaus (LA,max), gemeten in de 
meterstand "fast" overschrijden de onder E l . genoemde niveaus op de 
aldaar genoemde contour met niet meer dan 10 dB(A); 
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de etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau veroorzaakt door 
verkeersbewegingen van en naar de inrichting aan de gevel van de 
dichtstbijzijnde woning, beoordeeld volgens de "Circulaire inzake 
geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; 
beoordeling in het kader van de wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996", 
bedraagt niet meer dan 50 dB(A); 

F. Werktuigen 
1. pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en 

tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd en gemonteerd dat 
overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuur
schommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel 
van beton- of staalconstructies van de inrichting worden voorkomen; 

2. als pakkingmateriaal is materiaal aangewend, dat bestand is tegen de in het 
gas of aardgascondensaat voorkomende stoffen of bij het behandelings
proces te gebruiken hulpstoffen; 

3. slangen voor de veriading van corrosie-inhibitor of afvalwater zijn 
vervaardigd van materiaal, dat bestand is tegen deze stoffen; zij zijn 
uitwendig van een roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel van een 
andere ten minste gelijkwaardige constructie; 

4. voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen 
zijn zij, ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische 
invloeden, zoals aanrijding, niet Is uitgesloten, tegen dit gevaar ten 
genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk 
beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het 
verkeer bestand; 

5. een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de 
druk In een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel 
van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake 
is van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze 
afsluiters onderiing zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is 
afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden; de voorzieningen voor 
het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden, 
dat een goede werking daarvan te allen tijde is verzekerd; 

6. instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat 
zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes 
of trap kunnen worden bediend en verwisseld; 
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G. Energie DGETM-EM/i405462i 
1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor 

een zo hoog mogelijke energie-efficiency; 

2. de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie 
van Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA) 
met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd; 

3. na beëindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenafspraak 
(MJA) meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd 
gezag, met opgaaf van redenen van beëindiging van de Meerjarenafspraak. 
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Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning 
DGETM-EM / 14054621 

Aanvraagformulier 985235 
Bijlage 1 / 9-9-2013 / rev. O 
Verklaring van geen bedenkingen GS van de provincie Drenthe 
Schematische weergave proces / 9-9-2013 / EP201306200215004 
Geluidscontour / 9-9-2013 / EP201306200215005 
Risicocontour / 9-9-2013 / EP201306200215006 
Plattegrondtekening / 9-9-2013 / EP201306200215002 
Schema hoofdprocesleldingen / 9-9-2013 / EP201306200215003 
Kadastrale-Zsituatiekaart / 9-9-2013 / EP201306200215001 
Putdiagram / Schoonebeek-597-2 
Top Zechstein 2 Carbonate Depth Contour Map Schoonebeek / februari 2005 / 
EP200811234347001 
Schematic Cross Section Schoonebeek Field / EP200811234347002 
Schematisch overzicht waterinjectie Schoonebeek 
Beslisschema belucht water 
Waterinjectieprotocol 
EURAL toetsing injectiewater - productiewater Schoonebeek / 22-7-2011 / 
tabel 1 
Milieueffectrapportage herontwikkeling olieveld Schoonebeek / 31-3-2006 
Afwegingsmethodiek voor diepe injectie van afvalwater / 7-6-2007 / 
Rapportnummer 1892-64 
Milieueffectrapportage herontwikkeling olieveld Schoonebeek rapport 1 1 / 3 1 -
3-2006 
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport / 17-11-2006 / rapportnr. 1441-
183 
Waterstromen van gaswinning / januari 2006 
Nader onderzoek Waterinjectie bij gas- en oliewinning / 13-8-1999 / docnr. 
13382-69986 / rev. 4 
Bodemrisicoanalyse / 28-06-2013 / 076634084:0.1-definitief 
Kwantitatieve risicoanalyse / 05-9-2013 / docnr. 06106-NL5772-00-B-06-001 
/ rev. C, final 
Akoestisch onderzoek / 5-7-2013 / 4647/NAA/jv/ fw/ l 
Werkinstructie: Afvoer van vloeistoffen naar Waterpompstation / 15-1-2009 / 
Org. Docnr.: E.A-71.PR.70.24 / rev. 1 
Aanvulling voor de aanvraag Schoonebeek-447 revisie milieu 
Verslag provincie Drenthe bespreking waterinjectie / 15-10-2008 
Aangepaste plattegrondtekening / 6-12-2013 / EP201306200215002 
Werkvloerinstructiekaarten: 
° Aardgas (gedroogd) / 12-01-2012 / WIKnr. 100067 / versienr. 1.1 
» Aardgascondensaat (zuur) (> 0.5% zwavel) / 9-3-2013 / WIKnr. 100069 / 
versienr. 1.3 
» Mix van water met max. 20% nalco(r) EC1144W / 18-10-2011 / WIKnr. 
206664 / versienr. 1.1 
° DF085667 / 18-6-2012 / WIKnr. 202950 / versienr. 1.2 
» UNIVIS HVI 13 / 23-3-2012 / WIKnr. 101109 / versienr. 1.1. 
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° Productiewater (zuur) / 10-9-2012 / WIKnr. 205442 / versienr. 1.4 GCTM-EM / i405462i 
» TRIFOAM 820 - BLOCK / 5-10-2011 / WIKnr. 103497 / versienr. 1.1 
" Stikstof, samengeperst / 12-7-2011 / WIKnr. 202264 / versienr. 1.2 
" Zwavelwaterstof (H2S) / 5-5-2011 / WIKnr. 203713 / versienr. 1.1 
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B e h a n d e l d d o o r 

Datum O 1 jU'l 201?, 

Betreft Besluit omgevingsvergunning voor de inrichting Pernis West 1 
Ons k e n m e r k 
ÜGtTM-EM / iiüfAK'./^ 

U w k e n m e r k 

1. Onderwerp aanvraag 
Op 22 september 2011 heeft de Nederiandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: 
NAM) te Assen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: 
Wabo) een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag 
betreft de Inrichting Pernis West 1, gelegen aan de 2^ Petroleumhaven 
(havennummer 3012) in het industriegebied Botlek/Pernis, in de gemeente 
Rotterdam, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Pernis, sectie A, 
nummer 1007. 

De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder nummer 70504. 

De inrichting Pernis West 1 is bestemd voor het produceren van aardgas en 
aardolie. De aardolie vvordt na behandeling afgevoerd naar een nabijgelegen 
raffinaderij. Het gas wordt voor behandeling afgevoerd naar een nabijgelegen 
gasbehandelingsinstallatie. Het productiewater wordt zonder verdere behandeling 
geïnjecteerd in de diepe ondergrond van het Pernis West 1 gasveld op circa 2000 
meter beneden het maaiveld. 

De aanvraag betreft de actualisering van de vigerende vergunningen 
(oprichtingsvergunning E/EOG/MW/94044161 d.d. 29-07-1994 en 
veranderingsvergunning E/EOG/MW/96057773 d.d. 16-01-1997). De aanleiding 
voor de actualisering is de noodzaak voor een nieuwe beschrijving van de 
ondergrondse en de bovengrondse inrichting. Door middel van deze revisie van de 
vigerende vergunningen worden alle activiteiten opnieuw beschreven en ontstaat 
er een duidelijke, geactualiseerde omgevingsvergunning. 

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten: 

B l j l a g e ( n ) 
2 

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele inrichting 
omvattend (revisie) 
Volgens artikel 2 .1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een 
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking 
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk. 

Volgens artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat 
een omgevingsvergunning wordt aangevraagd met betrekking tot het veranderen 
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Ons kenmerk 
van een inrichting of mijnbouwwerk of van de weri<ing daa'r^an en het in werking ' " " " " 
hebben van de betrokken inrichting of het betrokken mijnbouwwerk na die 
TpHrh^ r'^^r' ^^"^^^^9 betrekking heeft op fjet veranderen van een 
inrichting of mijnbouwwerk of de werking daarvan, als bedoeld in artikel 2 1 
eerste lid, onder e, onder 2« of 3«, en met betrekking tot dié inrichting of dat 
mijnbouwwerk al een of meer omgevingsvergunningen zijn' verleend 

B. Lozing in de bodem I 
Volgens artikel 25a, eerste lid, van het Lozingenbesluit bodembescherming is een 
S l ^ Z ' ^ r T "'"'""̂  9«^^"?" bedoeld in artikel 25, tweede lid, van dat besluit. i 

I 

? l n L T T ^ ^ ' ! - " ? "'*9^'"-«'de voorbereidingsprocedure van 6 maanden van 
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de 
W Q U O ) I j 

Bo^rfS» ^ r j " ^ ' ^ - l ' : " ^ ' " ^ ^ 3' het Besluit orhgevingsrecht (hierna: 
Bor), ben Ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag. . ^ ^ ^• 

2. Verklaring van geen bedenkingen 
In artikel 2.27 van de Wabo is bepaald dat bij wet of algemkne maatregel van 
bestuur aangewezen categorieën gevallen een omgevingsvèrgünning niet wordt 
verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaa/, heeft verklaard dat 
het daartegen geen bedenkingen heeft. j 

Dit geldt voor de volgende aangevraagde activiteit: 

omvStrnd ?re "sie)" '"^'^'^'"^ ^^^^'^ - '=^^ ' "9 

a S o f f / n H !n° " ' i ' " ""^^"^^""9 betreffende "het ondergronds opslaan van 
afvalstoffen dan wel gevaariijke stoffen'. Aan gedeputeerde staten van de 
province Zuid-Holland, wordt op grond van artikel 6.8, eerste lid, van het Bor een 
verklaring van geen bedenkingen gevraagd voorzover de aanvraag betrekking 
heeft op een innchting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is en de aanvraag 
betrekking heeft op het ondergronds opslaan van afvalstoffen die van buiten het 
betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaariijk^ stoffen. 

H n i L l r ^ " ' ' ' V " 9edeputeerde staten van de provincie Zuid-
da er o X n " r . ï 7 ; ? ' ' ' ' ' ' ' " ' : ' " bedenkingen ontvangen waaruit blijkt 
dat er, gelet op het belang van de bescherming van het mi l i ^ , geen bedenkingen 
2.jn tegen het verienen van de gevraagde omgevingsvergunAing ' '^^^"' '"9en 

Op 16 mei 2012 heb ik van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland 
een verklaring van geen bedenkingen ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het 
be ang van de bescherming van het milieu, geen bedenkingen zijn tegen het 
verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning (Bijlage 2)'. 
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3. Adviseurs 
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Rotterdam; 
• De directeur-generaal Milieubeheer van het Ministerie van Infrastructuur 

en Milieu, ingevolge art. 25, derde lid, van het Lozingenbesluit 
bodembescherming; 
De inspecteur bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wabo, jo. art. 6.3, 
tweede lid, Bor (Inspectie Leefomgeving en Transport); 

• De waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hollandse Delta; 
• De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen). 

4. Adviezen en z ienswi jzen 
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Rotterdam is geen advies uitgebracht; 
• Door de directeur-generaal Milieubeheer van het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu is aangegeven dat er geen opmerkingen zijn ten 
aanzien van de aanvraag en dat hij akkoord gaat met de 
vergunningveriening; 

• Door de inspecteur bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wabo, jo. art. 
6.3, tweede lid, Bor (Inspectie Leefomgeving en Transport) is geen advies 
uitgebracht; 

• Door het Waterschap Hollandse Delta is geen advies uitgebracht; 
• Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien 

van de aanvraag en de aan het besluit te verbinden voorschriften; 
• Op 16 april 2012 is een zienswijze ontvangen (geregistreerd als DGETM-

EM/12051403) van het dagelijks bestuur van de deelgemeente Pernis 
(hierna: deelgemeente). De ingediende zienswijze bevat kort 
weergegeven de volgende argumenten en standpunten: 
a. De deelgemeente betreurt het dat de NAM noch het Ministerie van 

EL&I het deelgemeentebestuur op de hoogte heeft gebracht van 
onderhavige omgevingsvergunning. In het kader van een goed 
nabuurschap wordt deze gang van zaken betreurd. 
Het is de deelgemeente niet duidelijk tot welke klasse gevaariijke 
stoffen het productiewater behoort en welke veiligheid- en 
gezondheidsrisico's hieraan kleven. 
Het is de deelgemeente niet duidelijk hoe het genoemde onder punt b. 
zich verhoudt tot het risico op bodemverontreiniging volgens de NRB 
(voorschrift B l ) . 
Het is de deelgemeente niet duidelijk wat de gevolgen zullen zijn voor 
de bodem en welke kosten van het beheer van de buitenruimte als 
gevolg van bodemdaling en/of bodemverschuiving kunnen optreden. 
Het is de deelgemeente onduidelijk welke overwegingen er aan ten 
grondslag hebben gelegen dat geen BBT document (BREF) is 
vastgesteld. 
De deelgemeente geeft aan het mandaatbesluit te willen ontvangen 
waaruit blijkt dat de directeur Energiemarkt bevoegd is om onderhavig 
besluit te ondertekenen. 

Ons kenmerk 
DfirTM-i M / imm'r.i 

b. 

f. 
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5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en z ienswi jzen DGETM PM / ,2060373 
. Het advies van de inspecteur-generaal der mijnen ten aanzien van de 

aanvraag en de aan het ontwerpbesluit te verbinden voorschriften is 
volledig in dit besluit verwerkt; 

• Met betrekking tot de ontvangen zienswijze van de deelgemeente Pernis 
merk Ik het volgende op: 
De NAM heeft op l mei 2012, op mijn verzoek, een reactie gegeven op de 
ingediende zienswijze. Tevens hebben op 26 april 2012 gedeputeerde 
staten van de provincie Zuid-Holland, en op 24 april 2012 de Inspecteur-
generaal der mijnen geadviseerd over de ingediende zienswijze. De 
reactie van de NAM aismede de adviezen van gedeputeerde staten van de 
provincie Zuid-Holland en de inspecteur-generaal der mijnen heb ik 
meegenomen in deze overwegingen. 

Zoals gebruikelijk bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure stel ik 
ingevolge artikel 2.26, lid 3, Wabo juncto artikel 6.1, lid 1, Bor, 
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente in de 
gelegenheid om advies uit te brengen over het ontwerp van de 
beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Bij de 
behandelingsprocedure van deze aanvraag is burgemeester en 
wethouders van de gemeente Rotterdam daarnaast na ontvangst van de 
aanvraag, alsmede na ontvangst van een aanvulling op de aanvraag in de 
gelegenheid gesteld om advies te geven over de aanvraag (23 september 
2012 - briefkenmerk: ETM/EM/11141221 respectievelijk 1 december 2011 
- briefkenmerk: ETM/EM/11172599). Ik acht daarom dat burgemeester en 
wethouders van de gemeente Rotterdam, en daardoor het dagelijks 
bestuur van de deelgemeente Pernis, voldoende op de hoogte zijn gesteld 
van onderhavige aanvraag om een omgevingsvergunning. 
Betreffende punt h 

De samenstelling en de eigenschappen van het productiewater en de 
veiligheids- en gezondheidsrisico's die dit productiewater met zich 
meebrengt, zijn weergegeven in Appendix 2 van bijlage 1 van de 
aanvraag, getiteld "Werkvloerinstructiekaart Processtroom 
Productiewater". De exacte samenstelling van het productiewater staat 
weergegeven in Tabel 3 van bijlage 1. Het betreft dus geen gevaariijke 
stoffen, maar afvalstoffen afkomstig van de inrichting zelf en van andere 
mijnbouwlocaties in West Nederiand. De te injecteren stroom bestaat 
naast productiewater ook uit verontreinigd hemelwater, spuit en 
spoelwater en waswater. In de verklaring van geen bedenkingen 
ontvangen van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland is in 
voorschrift 1.1 vastgelegd dat het productiewater geen gevaariijk afval 
betreft. Het productiewater valt dus niet onder de definitie van gevaariijke 
stoffen en is dus ook niet toe te wijzen aan een bepaalde klasse. Het feit 
dat gevaariijke stoffen worden genoemd in de omschrijving van de 
aangevraagde activiteit, is ingegeven door de redactie van artikel 6.8 van 
het Bor. In de overwegingen van de verklaring van geen bedenkingen is 
tevens aangegeven dat het afvalwater van vergelijkbare aard en 
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samenstelling is als het formatiewater dat reeds in de diepe ondergrond  
aanwezig is. De stoffen die In de ondergrond gebracht worden wijken niet  
af van de stoffen die onder de vorige vergunning geïnjecteerd werden.  
Betreffende punt c. 
Injectie van het productiewater vindt niet plaats in cle bodem, maar in het 
IJsselmonde Zandsteen Reservoir. Het principe vanllnjectie van 
productiewater is dat dit uitsluitend plaatsvindt in het genoemde 
afgesloten reservoir en dat de integriteit van het reservoir wordt 
gewaarborgd door een juiste evaluatie van de afsluitende geologische 
lagen en de horizontale spanningen van de afsluitende formaties. Een en 
ander is beschreven in paragriaaf 3.3 van bijlage 1 van de aanvraag en het 
bij de aanvraag behorende addendum. In hoofdstuk I van bijlage I van de 
omgevingsvergunning zijn daarover de nodige voorschriften opgenomen. 
Wat betreft het risico op bodemverontreiniging, zijn|er voorschriften 
opgenomen met het oog op het voorkomen van bodemverontreiniging ten 
gevolge van de bovengrondse installaties. Dit ziet nijet op de Injectie van 
productiewater in de diepe ondergrond. I 
Betreffende punt d. ' 
Wat betreft bodembeweging wordt ten gevolge van ke 
productiewaterinjectie geen bodemdaling of bodemstijging verwacht, dit 
vanwege de constante druk in het reservoir waarin hiet productiewater 
geïnjecteerd wordt. Een en ander wordt nader beschreven in hoofdstuk 
9.2 van bijlage 1 van de aanvraag. Overigens kan door de (bestaande) 
gaswinning een beperkte bodemdaling optreden. Ditjis beschreven in het 
wiriningsplan (kenmerk: ET/EM/9124313) en wordt niet beoordeeld in het 
kacler van de omgevingsvergunning. j | 

In onderdeel C.6 van het winningsplan wordt nader Ingegaan op  
maatregelen die gevolgen van schade door bodembeweging beperken of  
voorkomen. Als met het nemen van maatregelen niet alle door gaswinning  
veroorzaakte schade afdoende kan worden voorkomen, rust op de NAM de  
verplichting die schade overeenkomstig de regels vari het burgerlijk recht  
te vergoeden. Daarnaast is er een schaderegeling opgesteld voor schade  
veroorzaakt door aardbevingen als gevolg van gaswinning. Ter additionele  
bescherming en ter verzekering van het belang van g'elaedeerden is een  
hoofdstuk "waarborgfonds mijnbouwschade" in de Mijnbouwwet  
opgenomen en rust daarenboven op de exploitant van een mijnbouwwerk  
een risicoaansprakelijkheid voor schade die ontstaat cloor beweging van  
de bodem als gevolg van de exploitatie van dat werk.!  
Betreffende punt e. 
In de zienswijze is de tekst van de overwegingen uit liet conceptbesluit 
niet volledig weergegeven. Er staat in de overwegingen (onder punt 7) 
niet dat er geen BBT document (BREF) is,vastgesteld,! maar dat er geen 
BBT document (BREF) Is vastgesteld in het kader van de IPPC. Zoals in de 
alinea boven het citaat staat, is de bepaling van de beste beschikbare 
technieken uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht 
en de regeling aanwijzing BBT-documenten. Met het genoemde 
(deel)citaat heb ik uitsluitend bedoeld aan te geven dat er tot de inrichting 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
DGETM-EM / 12060373 
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geen gpbv-installatie behoort als bedoeld in artikell 1.1 , eerste lid van de ^ "°60373 
Wabo. I ' 
Betreffende punt f. 
Het "Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-
generaal voor Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 2012'i Is op 4 januari 2012 
gepubliceerd in de Staatscourant, nr. 59. Hieruit blijkt dat zowel de 
directeur als de MT-leden van de Directie Energiem'arkt bevoegd zijn om 
dit besluit te ondertekenen. Het besluit is openbaar en toegankelijk via de 
website www.overheid.nl. I 

] 
6. Procedure ontwerpbesluit | 
De aanvraag is aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (hierna: Mor) 
getoetst op ontvankelijkheid. Tijdens de behandeling van de aanvraag bleken de 
verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende voor een ^oede beoordeling van 
de aanvraag. De aanvrager is in de gelegenheid gesteld om' aanvullende gegevens 
te leveren. Hierdoor is de behandeling van de aanvraag, opigrond van het 
bepaalde In artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht, opgeschort De 
beslistermijn is weer gaan lopen op het moment van ontvarigst van de 
aanvullende gegevens. Door de opschorting van de behandeling is de wettelijke 
Deslistermijn van 6 maanden veriengd met 73 dagen. 

I 

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit in 
de Staatscourant en in het lokale blad "Botlek 2" was 21 maart 2012 
De terJnzage legging van dit ontwerpbesluit op de secretari^ van de gemeente 
Rotterdam heeft plaatsgevonden van 22 maart 2012 tot en met 2 mei 2012. 

Op 16 april 2012 is een zienswijze op het ontwerpbesluit onLangen. Daarop is op 
1 mei 2012 een reactie van de NAM ontvangen, op 26 april 2012 een reactie van 
gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland en op 24 april 2012 een advies 
van de inspecteur-generaal der mijnen (zie onderdeel 5 vanjdlt besluit). 

7. Overwegingen m.b.t. het besluit 
De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de voor de activiteit betreffende 
relevante artikelen van de Wabo. Voorts is de aanvraag getdetst aan het Bor en 
aan oe Mor. 

nrJÜ.VJ'^'^T^'^" f " '"^•""'"^ inrichting de gehele inrichting omvattend (revisie) 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. ' 

Mllleuasoectpn ' 
In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestarid van het milieu 
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken,| beschreven De ' 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: bodem en 
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oppervlaktewater, lucht, afvalstoffen en gevaariijke stofferi, geluld, energie en /12060373 
waterinjectie. ' 

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de 
Inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierjaij is gekeken naar hun onderlinge 
samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging. 

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van 
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de 
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan. 

I 
De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd jdat met betrekking tot 
de Inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu wprden door de 
aanvrager tijdens het in werking hebben van de Inrichting geobserveerd, 
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd. 

I 

I 
Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genonien om de belasting 
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
het verbruik van energie. | 
Naast de voorschriften, genoemd In Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C 
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit van toepassing. Hiervoor 
verwijs ik u naar artikel 1.4, derde lid, van het Activiteitenbesluit. 

Externe veiligheid 
Het externe veiligheidsrisico is berekend volgens het rekennriodel safetl.nl en heb 
ik, hoewel de inrichting formeel (nog) niet is aangewezen orider het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen, getoetst aan de daarin voorgeschreven normen. 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10 ® contour op 
te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze 
veiligheidscontour bevinden. j 
Het berekende groepsrisico voor deze locatie ligt ver onder de oriënterende 
waarde en is hiermee aanvaardbaar. ! 

Beste beschikbare technieken | 
De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is 
uitgevoerd conform artikel. 5.4 van het Bor en de regeling aainwijzing BBT-
documenten. ' 
Het voldoen aan grenswaarden zoals vastgelegd in het Besluit emissie-eisen 
middelgrote stookinstallaties milieubeheer (Berns), de Nederiandse emissie 
Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen,]alsmede het voldoen 
aan de Nederiandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten 
(NRB), Is bij deze bepaling als minimum criterium gehanteerd. 

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld lin het kader van de 
IPPC. ! 
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Energie en milieu DGETM-EM 120003:0 
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Nederiandse 
Ohe en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA) hebben een 
Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) afgesloten over het effectiever en efficiënter 
inzetten van energie. 
Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start 
gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het ^ 
gebied van de bescherming van het milieu. 

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
verleend kan worden. 

B, Lozing in de bodem 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25, tweede lid 
onder a en b, van het Lozingenbesluit bodembescherming, getoetst aan de 
gronden ontleend aan het belang van de bescherming van de bodem, te weten: 

a, dat een aansluiting op de riolering of andere wijze van afvoer van de vloeistof 
niet mogelijk is, en 

b. in de overige vloeistoffen geen stoffen voorkomen als bedoeld in de bij het 
besluit behorende bijlage I I I , of deze stoffen daarin voorkomen met een - wat 
betreft de stoffen van lijst i - zodanig geringe toxiciteit, persistentie en 
(bio)accumulatie, of - wat betreft de stoffen van lust I I - zodanig geringe 
schadelijke werking dat ook op de lange termijn geen gevaar voor verontreiniging 
van de bodem bestaat. 

In de bij de aanvraag behorende documenten is uitgebreid ingegaan op de 
verschillende aspecten van de waterinjectie in de diepe ondergrond. 

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de veriening van de vergunning voor deze 
activiteit met in strijd is met het belang van de bescherming van het milieu. 

8. Besluit 
Gelet op het voorafgaande besluit ik: 

De omgevingsvergunning voor de inrichting Pemis West 1 te verienen aan de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteiten: 

A. Het veranderen en in werking hebben van een inrichting de gehele 
inrichting omvattend (revisie); 

B. Lozing in de bodem. 

De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verienen, met verwiizina 
naar artikel 2.33 van de Wabo; 

F'ügina 8 van 18 

I. 



I I I . 

IV. 

Met Inachtneming van het bepaalde in artikel 2.6, vierde lid, van de Wabo, 
vervangt deze omgevingsvergunning verieend voor het veranderen of 
veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk, zoals 
bepaald in artikel 2 .1, eerste lid, onderdeel e, sub 2° en 3°, van de Wabo de 
eerder met betrekking tot het betrokken project verieende 
omgevingsvergunningen, met ingang van het tijdstip waarop zij in werking 
treedt. De eerder verieende omgevingsvergunningen vervallen op het tijdstip 
waarop de met toepassing van dit artikel verieende omgevingsvergunning 
onherroepelijk wordt; 

De aanvraag, het addendum, en bijbehorende bijlagen, door mij 
gewaarmerkt, deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning. 

Oir«ctoraat-g«ncraal voor 
Enorgle, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarlt» 

Ons kanmark 
DGtTH-tM / 12Q603/?. 

V. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 en 2 te verbinden; 

Op grond van artikel 6 .1 , tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas 
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (zes weken 
na de dag van de ter inzage legging van dit besluit) is verstreken of, indien beroep 
is aangetekend en een verzoek om vooriopige voorziening is ingediend bij de 
bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist. 

9. Beroepsprocedure 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Assen, ter attentie van de 
sector Bestuursrecht, Postbus 30009, 9400 RA, Assen. 

Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een 
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure Vechtsmiddelen (bezwaar 
en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl 
onder procedures - vergunningen. 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 
namens deze: 

MT-lid \ 
Directie ^erg iemarkt 
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Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
Bij lage 1 Voorschr i f ten DGETM-EM /12060373 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:  

7bez/c/?t/7QL/g/er-
Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder wordt 
bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 249Ó AA Den Haag 1 
sodmomgevingsloket@mineleni.nl of via 070 - 379 8400. 1 ' 
Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd, naar het genoemde e-mall 
adres, bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan. ' 
Het toesturen van stukken kan eveneens elektronisch naar [genoemd e-mail adres 
en eventueel naar bovenstaand postadres. 

Jen aanzien van de activiteit Milieuverantwoord ondernempn-
I 

A. A lgemeen I 
1. voorzieningen zijn getroffen om te voorkomen dat onbevoegden toegang 

hebben tot het terrein van de inrichting; het terrein van de Inrichting Is, 
uitgezonderd de noodzakelijke toegangen, aan alle landzijden afgesloten 
door een omheining van ten minste 2,20 meter hoog; de Inrichting is via 
tenminste twee, zo ver mogelijk uit elkaar gelegen, Ingangen toegankelijk 
voor alle voertuigen die in geval van nood toegang tot de inrichting moeten 
hebben; vluchtdeuren in het hekwerk draaien naar bulten open; 

2. de inrichting wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van 
onderhoud; het terrein van de inrichting wordt vrijgeliouden van voor de I | 
werking van de inrichting onnodig materiaal; eventuele begroeiing wordt 
kort gehouden; dood hout, bladeren en afgesneden onkruid of gras wordt 
verwijderd; bij het kort houden van begroeiing of anderszins wordt ter 
plaatse, waar gevaar voor explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen 
apparatuur dan wel gereedschap gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 

3. de buitenveriichting op het terrein van de inrichting iS' ook wat de hoogte 
daarvan betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden 
op dat terrein of ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de 
lampen branden uitsluitend voor zover dit voor het opj het terrein van de 
inrichting verrichten van werkzaamheden of in verbanld met de bewaking 
van de inrichting dan wel anderszins in verband met de veiligheid 
noodzakelijk is; de veriichting is zodanig opgesteld en 1 Ingericht en de 
lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderiijke lichtstraling voor de om
geving zoveel mogelijk wordt voorkomen; 

4. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden 
lekvrij te doen geschieden; op plaatsen waar laad- en 'loswerkzaamheden 
worden verricht zijn zodanige voorzieningen getroffen'of maatregelen 
genomen, dat het wegvloeien van stoffen door opvang' of anderszins wordt 
voorkomen; ' 
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opslagtanks zijn tegen overvulling beveiligd; ' 
de injectiewateropslagtanks zijn zodanig uitgevoerd dat bij het vullen van 
de tanks de uit de tanks verdreven dampen door eeii gasdichte 
retourleiding worden teruggevoerd naar injectlewateropslagtank 
(dampretoursysteem); 1 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
OGETM-EM / 12060373 

het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 liij c van de 
arbeidsomstandighedenregeling Is, voor zover op de 'inrichting betrekking 
hebbend, in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer 
opgesteld; | 

de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, 
ten minste In de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat vàn 
onderhoud en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en 
en goed bereikbare plaatsen; 

wel op doeltreffende 

7. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien 
nodig, veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. mib.v. een 
noodstroomvoorzlening); j 

8. in de controle/regelkamer is een noodstop-knop aangebracht; 

9. alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten lis deze door een te 
houden Inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige 
controle of anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, 
zullen, wjanneer daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving 
ontstaat of dreigt te ontstaan, onverwijld maatregelen' worden genomen ter 
voorkoming of beperking daarvan, terwijl de inricfiting of het betrokken deel 
zonodig buiten werking wordt gesteld; het weer in bedrijf nemen geschiedt 
niet dan nadat vaststaat dat het mankement doeltreffend Is verholpen; 

10. alle installatie-onderdelen die niet meer in bedrijf zijn (onder andere de 
onderdelen die op de plattegrondtekenjng EP2010013Ó1643002, d.d. 09-
09-2011 zijn aangegeven ais BUITEN GEBRUIK), worden zodanig 
onderhouden dat zij geen nadelige gevolgen voor de veiligheid en/of het 
milieu kunnen veroorzaken; 

11. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld 
in artikel 2.4, eerste lid, juncto artikel 5.7, tweede lid, ionderdeel g, van het 
Besluit omgevingsrecht worden ten minste vier weken voor de 
verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan de inspecteur-generaal der 
mijnen; 
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Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 

B. Bodem en oppervlaktewater DGETM-EM /12060373 
1. voor elke bedrijfsactiviteit waarbij volgens de NRB eén risico op 

bodemverontreiniging bestaat, zijn dusdanige bodèm'beschermende 
voorzieningen en maatregelen getroffen, dat de activiteit, overeenkomstig 
de NRB, voldoet aan de bodemrisicocategorie A (verviaarioosbaar risico) of 
A* (aanvaardbaar risico); dé opgestelde bodemrisicoanalyse wordt actueel 
gehouden; het is toegestaan om een gelijkwaardige rriethode van inspectie 
van het bedrijfsrioleringssysteem toe te passen (NAM-inspectiemethodiek 
en testmethode in plaats van CUR/PBV-Aanbeveling 44); 

2. ter controle van het grondwater zijn op en/of rond de inrichting peilbuizen 
geplaatst zoals aangegeven op tekening nr. EP2010bil301643002 rev d d 
09-09-2011; | 

3. het grondwater wordt jaariijks bemonsterd en geanalyseerd door een 
persoon of instelling die daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is 
erkend; | 
de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te 
allen tijde worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het 
bevoegd gezag; 

4. bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitorings-
systeem wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn 
monitoring bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten;' 

i 
5. |het terrein van de Inrichting is zodanig aangelegd, ingericht en afgewerkt 

alsmede wordt op zodanige wijze onderhouden dat verontreiniging van de 
bodem of van het oppervlaktewater wordt voorkomen; 

5. op het terrein terechtgekomen hemelwater kan niet daarbuiten geraken 
tenzij het water geen stof bevat, welke de bodem of het oppervlaktewater 
kan verontreinigen; 

schadelijke of verontreinigende stoffen, zoals glycol, methanol, 
aardgascondensaat en injectiewater, mogen niet in het oppervlaktewater 
terechtkomen dan wel in de bodem dringen; 

de bij het gasbehandelingsproces of waterinjectieproces te gebruiken of 
vrijkomende stoffen, die de bodem of het oppervlaktewater kunnen 
verontreinigen, worden zodanig op het terrein opgeslagen, dat geen 
verontreiniging als bedoeld onder B5. kan optreden; 

Indien een opvangbak, drainsysteem, veriaadpunt of eèn dergelijke 
voorziening lek is, dan wel een redelijk vermoeden van lekkage bestaat, 
wordt de desbetreffende voorziening op de staat waarin zij verkeert 
onderzocht en zonodig onverwijld hersteld; 
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Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

I Ons kenmerk 
, n • j . j , . I DGETM-EM / 12060373 
10. indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de 

bodem dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de v'ergunninghoudster 
onverwijld voor: 1 
a. melding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
b. maatregelen om verdere verontreiniging van de bodem te voorkomen; 

11. opgetreden verontreiniging van bodem en grondwater wordt ten genoegen 
van de inspecteur-generaal der mijnen ongedaan gemaakt; 

12. bedrijfsafvalwater mag slechts in een openbaar riool worden gebracht, 
indien voor de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan: 
a. de doelmatige werking niet wordt belemmerd vari een openbaar riool, 
een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch werk of de bij dit 
riool of zuiveringstechnisch werk behorende apparatuur; 
b. de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een 
openbaar riool of een door een bestuursorgaan beheerd zuiveringstechnisch 
werk; I 

13. a. voordat het terrein van de inrichting, na bedrijfsbeëindiging, wordt 
teruggegeven aan de eigenaar, wordt door een persoon of instelling die 
daartoe op grond van het Besluit Bodemkwaliteit is erkend een eindsituatie-
onderzoek van de bodem verricht; • 
b. de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen ten aanzien 
van de uitvoering van het onder a. bedoelde onderzoek; 
c. het resultaat van het onder a. bedoelde onderzoek' wordt overgelegd aan 
de inspecteur-generaal der mijnen; | | 

C. Lucht 
1. de inrichting is zodanig ingericht en onderhouden, dat geuroveriast ten 

gevolge van lekkages wordt voorkomen; het gebruik Ivan chemische 
hulpstoffen, welke buiten de inrichting geuroveriast veroorzaken, is 
verboden; in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of vloeistoffen 
worden getransporteerd, is het gebruik van flensverbindingen zoveel 
mogelijk vermeden; j 

2. alle tanks, procesvaten, pompen, leidingen, afsluiters!en dergelijke zijn 
zodanig geconstrueerd en aangelegd en zodanig onderhouden, dat lekkages 
worden voorkomen; elk defect dat vervuiling of geuroveriast kan 
veroorzaken wordt onverwijld hersteld; | 

3. op plaatsen waar zich een aftapkraan of een kraan vobr het nemen van 
monsters van aardgascondensaat, glycol, injectiewater of andere 
schadelijke stoffen of verontreinigende dan wel geurverspreidende vloeistof 
bevindt, zijn zodanige voorzieningen getroffen, dat het wegvloeien van een 
zodanige vloeistof door opvang of anderszins wordt voorkomen; 
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O i r c c t o r a a t - g c n c r a a t v o o r 
Energ ie , T e l e c o m e n 
M e d e d i n g i n g 
Directie Energiema.'-kt 

Ons k e n m e r k 

drainleidingen en leidingen naar de installatie voor het aflaten of affakkelen ' 
van aardgas m de openlucht zijn zodanig op afschot gelegd, dat zich geen 
vloeistof in de leidingen kan verzamelen; 

de installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht is zodanig 
ontworpen, geconstrueerd en wordt zodanig in gebruik genomen en 
onderhouden dat gevaar, schade of hinder voor mens, dier en vegetatie tot 
een minimum wordt beperkt; 

de Installatie ter verbranding van aardgas in de open lucht mag, met 
uitzondering voor de verbranding van procesmatig continu vrijkomende 
afgassen of indien dit voor onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk is, 
slechts incidenteel, gedurende een zo kort mogelijke periode in werking zijn 
en wel, behoudens onvoorziene omstandigheden uitsluitend tussen 07 00 
uur en 19.00 uur; 

de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeR Bijzondere Regeling 3 3 
E l l Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning-
• gebruik van purge-gas wordt door technische maatregelen tot een 
minimum beperkt; 
- gedurende normaal bedrijf vrijkomende afgasstromen worden afgevoerd 
naar een (veiligheids) fakkel; de fakkeiinstallatie is ontworpen met het oog 
op optimale afgasverbranding met een minimum rendement van 99%-
- de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages 
wordt afgestemd op minimale lekveriiezen; 
- om diffuse emissies tegen te gaan wordt een programma van intensieve 
controle van pompen, compressoren, afsluiters, veiligheidskleppen en 
andere appendages opgesteld; dit (bedrijfs-)meetprogramma behoeft de 
goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen; 

de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag worden 
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem; 

D. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 
1, de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van 

afvalstoffen zoveel mogelijk te voorkomen; 

2, afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden 
bestendig en zonodig geuroveriast voorkomend verpakkingsmateriaal 
verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd; 

3, opslag van maximaal 10 ton gasvormige, vloeibare of vaste, verpakte 
gevaariijke stoffen, die volgens het ADR zijn ingedeeld in de klassen 2 3 
5.1, 6,1, 8 en 9, vindt plaats volgens "Publicatiereeks Gevaariijke Stoffen' 
15, Opslag van verpakte gevaariijke stoffen" (uitgave december 2011) 
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Olrectoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 

- opslag van vloeibare en vaste stoffen, die volgens 'het ADR zijn ingedeeld ° ' 12060373 
in de klassen 3, 5 .1 , 6 .1 , 8 en 9 vindt plaats conforrn hoofdstuk 3; 
- opslag van gasflessen, spuitbussen én gaspatronen vindt plaats conform 
de hoofdstukken 6 en 7; 1 

richting veroorzaakte 
E. Geluid 
1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inr 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAP, LT bedraagt ter plaatse van de 
geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP 2010013016.43005, revisie 
d.d. 09-09-2011 aldaar op een hoogte van 5 meter|boven het maaiveld 
gemeten, c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "iHandleiding meten en 
rekenen Industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A); 

2. extra lawaai makende met de werking van de Inrichiing verband houdende 
werkzaamheden worden zoveel mogeNjk vermeden cJan wel uitgevoerd 
tussen 07.00 uur en 19.00 uur, hierbij blijft het onder E l . gestelde 
onverminderd van kracht; [ 

3. de door de Inrichting veroorzaakte piekniveaus (U.mkx), gemeten in de 
meterstand "fast" overschrijden de onder E l . genoemde niveaus op de 
aldaar genoemde contour met niet meer dan 10 dB(A); 

F. Werktuigen 
1. pijpleidingen, afsluiters en andere appendages zijn voldoende sterk en 

tegen corrosie beschermd; zij zijn zodanig gelegd enlgemonteerd dat 
overmatige spanningen door uitzetting, inkrimping, temperatuur
schommelingen of verzakkingen van tanks, procesvaten of pompen dan wel 
van beton- of staalconstructies van de inrichting worilen voorkomen; 

2. als pakkingmateriaal Is materiaal aangewend, dat bestand Is tegen de In het 
gas, aardgascondensaat of injectiewater voorkomende stoffen of bij het 
behandelingsproces te gebruiken hulpstoffen; j 

3. slangen voor de veriading van injectiewater zijn vervaardigd van materiaal, 
dat bestand is tegen stoffen als onder F2. bedoeld; zij zijn uitwendig van 
een roestvrijstalen bewapening voorzien, dan wel vah een andere ten 
minste gelijkwaardige constructie; 1 

4. voor zover pijpleidingen of toebehoren daarvan bovengronds zijn gelegen 
zijn zi j , ter plaatse waar gevaar voor beschadiging door mechanische 
invloeden, zoals aanrijding, niet is uitgesloten, tegen 'dit gevaar ten 
genoegen van de inspecteur-generaal der mijnen doeltreffend en deugdelijk 
beschermd; onder wegen gelegen leidingen zijn tegen de belasting door het 
verkeer bestand; 1 
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een veiligheidsklep ter voorkoming van een ontoelaatbare stijging van de 
druk in een gesloten ruimte staat met die ruimte direct dan wel door middel 
van een leiding indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake 
IS van twee veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze 
afsluiters onderiing zodanig gekoppeld, dat wanneer 'de ene klep is 
afgesloten de andere niet gesloten is of kan worden;Ide voorzieningen voor 
het koppelen van de afsluiters zijn zodanig aangebracht en onderhouden, 
dat een goede werking daarvan te allen tijde is verzekerd; 

instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat 
zij gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes 
of trap kunnen worden bediend en verwisseld; 

Directoraat-generaal voor 
Energie, Telecom en 
Mededinging 
Directie Energiemarkt 

Ons kenmerk 
OGETM-EM / 12060373 

G. Energie 
1. bij het in werking hebben van de inrichting wordt voo'rtdurend gezorgd voor 

een zo hoog mogelijke energie-efficiency; ' 

II. 
1. 

de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie 
van Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA) 
met de mijnbouwindustrie zijn vastgelegd; 

i 

na beëindiging, door de vergunninghoudster, van de ifleerjarenafspraak 
(MJA) meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd 
gezag, met opgaaf van redenen van beëindiging van de Meenarenafspraak; 

Waterinjectie 
Algemeen 
waterinjectie vindt uitsluitend plaats in het IJsselmonde Zandsteen 
reservoir, door middel van de waterinjectieput PRW-1; 

het is verboden andere dan de aangevraagde vloeistofstromen in de bodem 
te brengen; ' 

Injectievloeistof i 
de hoeveelheid injectievloeistof naar de injectieput woi-dt door middel van 
metmgen bepaald; hoeveelheid en oorsprong worden geregistreerd en 
gerapporteerd in de rapportage als bedoeld in IV. 1; 

ten einde de concentratie van reservoirvreemde stoffeii in de 
injectievloeistof zo laag mogelijk te houden wordt het gebruik van deze 
stoffen tot een minimum beperkt; 

de te injecteren vloeistof wordt twee keer per jaar bemonsterd- de 
analyseresultaten worden tenminste drie jaar bewaard jen kunnen te allen 
tijde worden getoond aan de inspecteur-generaal der n^ijnen; 
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I Ons kenmerk 
. . DGETM-EM / 12060373 

de onder 3. bedoelde analyse is gericht op de bepaling van: 
- droge stofgehalte; ' 
- zuurstofgehalte; Î 
- olie; I 
- zware metalen (Cd, Ni, Zn, Hg, Pb); 
- benzeen; 
de analyseresultaten worden gerapporteerd In de rapportage als bedoeld in 
voorschrift IV. 1 ; i 

5. afwijkingen van het gestelde onder 3. en 4. behoeveri de instemming van 
de inspecteur-generaal der mijnen; | 

I 

6. van alle overige gebruikte hulpstoffen die operationeel in het te injecteren 
water kunnen geraken wordt het gebruik vastgelegd én gerapporteerd in de 
rapportage ais bedoeld in voorschrift IV. 1; | 

I I I . Injectiedmk ' 
1. de druk van het reservoir waarin wordt geïnjecteerd wordt regelmatig 

gemeten en geregistreerd; j 
f 

2. van de onder 1. verkregen gegevens wordt ieder jaar een evaluatie 
opgesteld en gerapporteerd aan de Inspecteur-generaal der mijnen In de 
rapportage als bedoeld in voorschrift IV. 1; i 

I 
I 

3. de maximalej injectiedruk van de injectiepompen is niet hoger dan 45 barg; 

4. de gemiddelde reservoirdruk ten gevolge van de injectieactiviteit is niet 
hoger dan de oorspronkelijke reservoirdruk (207 bar dp 2000 m TVNAP); 
lokaal is het toegestaan dat de reservoirdruk ten gevolge van de 
injectieactiviteit oploopt tot maximaal de oorspronkelijke reservoirdruk plus 
20%; ' 

IV. Rapportage 1 
1. de meet- en registratieverplichtingen worden jaarlijks geëvalueerd en in een 

overzicht (jaarrapportage) sannengevat; dit overzicht wordt binnen drie 
maanden na afloop van elk kalenderjaar ingediend bij de inspecteur-
generaal der mijnen; de jaarrapportage bevat tevens eén opsomming van 
de niet routine activiteiten in dat jaar in het, kader van cle injectie; In deze 
opsomming komt in leder geval een overzicht voor van: 

- overzicht reparatie en onderhoudswerkzaamheden; j 
- afwijkingen Inde Injectiedrukken; I 
- afwijkingen in de annulaire drukken; 
- mechanische problemen; 
- eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem. 

Pagina 17 van 18 
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VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN 

{»»1 

ALGEMEEN  

Onderwerp 
Gedeputeerde Staten hebben op 23 september 2011 een verzoek ontvangen van hel Ministene 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie om een verklaring van geen bedenkingen 
(wgb) af te geven naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning De 
aanvraag om een omgevingsvergunning is op 22 september 2011 ingediend onder OLO-
nummer 70504 

3112 NA S.-9ii«s«n 

Om DCMR !j goed 

ttïftilieaair KtM 

Het verzoek om een wgb heeft bedekking op een inrichting waan/oor een omgevings
vergunning (revisie) is aangevraagd welke betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot 
e«n Inrichting waarvoor Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.8 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) dient 
te verklaren dat zij daartegen geen bedenkingen hebben. Het verzoek gaat over de inrichting 
van Nedertandse aardolie maatschappij BV, (Nam) aan de Propaanweg te Rotterdam-Botlek, 
kadastraal bekend Rotterdam Pemis A 1007 (ged ) 

i i s y t 
Gedeputeerde Staten verklaren dat er, gelet op het betrokken belang van de bescherming van 
het milieu, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning 
Gedeputeerde Staten verklaren dertialve dat de wgb wordt afgegeven. Het verzoek om een 
wgb heeft fcietrekking op de volgende activiteit. 

het in de diepe ondergrond (het IJsselmonde zandsteen) terugvoeren (injectie) vla de 
bestaande waterinjectieput Pernis-West l van 

• gasproductiewater afkomstig van diverse (mijntxiuw) locaties van de Nam in West-̂  
Nederland: 

• ol.'eproducüewater van de oliebehandelingsinstallaties Rotterdam en Berkel, in geval van 
tijdelijke uitval van de injectiecapaciteit binnen die inrichtingen. 
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- waswater afkomstig van de oliebehandelingsinstallaties Rotterdam en Berkel, in geval van 
tijdelijke uiWal van de injectiecapaciteif binnen die inrichtingen, 

- mogelijk met procesvloeistoffen verontreinigd hemel-, spuit- en spoelwater, afkomstig van 
diverse (mijnbouw) locaties van de Nam in West-Nederland. 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie dient de in deze wgb opgenomen 
voorschntten aan de vergunning te verbinden. De aan de vigerende vergunning met kenmert^ 
340815 van 5 oktober 2001 verbonden voorschriften zullen met de inwerkingtreding van de 
gevraagde omgevingsvergunning komen te vervallen. De in deze wgb gestelde voorschriften 
gelden daarmee voor de gehele inrichting. 

Proiectbeschriivinq 

Aan de Nam is door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op 13 juni 
1994 op grond van de Wet milieubeheer vergunning verteend met betrekking tot de olie- en 
gaswinning alsmede oliebehandeling op het terrein Propaanweg 26 te Rotterdam-Botlek 
Tevens heeft de minister op 19 oktober 2005 een vergunning,verleend met betrekking tof de 
watennjectie. De Nam vraagt een revisievergunning aan. 

Procedureel 

Op 22 september 2011 is door de Nam de aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend 
bij het Ministerie van Economische Zaken. Landbouw en Innovatie. Op grond van artikel 2.27 
eerste lid, van de Wet algemene bepalingen, omgevingsrecht (Wabo) wijst het Besluit 
omgevingsrecht (Bor) of een bijzondere wét categorieën van gevalten aan waarvoor geldt dat 
een omgevingsvergunning niet wordt verteend dan nadat wij hebben verklaard dat wij 
daartegen geen bedenkingen hebben. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in 
artikel 6,8, eerste lid. van het Sor, wordt de omgevingsvergunning pas verteend nadat wij 
hebben veridaard dat daartegen geen bedenkingen zi\h. 

De verklaring van Gedeputeerde Staten betref! met name de doelmatigheid van het injecteren 
van water van buiten de inrichting afkomstig. Op de overige milieuaspecten wordt toegezien 
door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

Wij hebben van Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een exemplaar van 
de aanvraag en de daarbij gevoegde stukken onNangen via het omgevingsloket online (OLO) 
onder nummer 70504. Daartjij is verzocht om een ontWerpverklaring van geen bedenkinqen te 
geven. " 

Tussen 22 maart en 2 mei 2012 heeft een ontwerp van de beschikking ter inzage gelegen en is 
eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen Van deze 
gelegenheid is geen gebruik gemaakt. De Minister van Economische Zaken Landbouw en 
Innovatie heeft verzocht om een definitieve verklaring van geen bedenkingen te geven. 

Aanvullende oeqevens 

Artikel 2,8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 
indieningsvereisten. Dit betreft gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 
omgevingsvergunning moeten worden overgelegd om tot een ontvankelijke aanvraag te komen 
De regeling is in paragraaf 4.2 van het Bor opgenomen, met een nadere uitwerking in de 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), 
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Ten aa.nzien van de aspecten van de aanvraag waarvoor een wgb is vereist, hebben wij aan de 
hand van de Mor beoordeeld of de aanvraag volledig is en voldoende gegevens bevat. Wij zijn 
van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van die 
aspecten waarvoor een wgb is vereist. 

Zienswijzen 
Het ontwerp van het besluit heeft van 22 maart 2012 tot en met 2 mei 2012 ter inzage gelegen. 
Een ieder is daarmee in de gelegenheid gesteld tegen de ontwerpbesluiten zienswijzen in te 
indienen. 

Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is schriftelijk gebruik gemaakt op 
10 april 2012 door de deelgemeente Pernis, Vroomstraat 14, 3195 VP Pemis. 

De (samengevatte) zienswijzen en onze reactie hierop zijn opgenomen in de 'Overwegingen en 
toetsingen' in deze wgb. 

Conclusie 
Vanuit het toetsingskader dat geldt voor de door de Minister van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie gevraagde wgb zijn er geen redenen om deze te weigeren. In de wgb 
zijn voor deze activiteit relevante voorschrifien opgenomen. De Minister van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie dient deze voorschriften overeenkomstig artikel 2.27 van de 
Wabo in de omgevingsvergunning onverkort over te nemen. 
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 

1.0 

1.1 

2.0 

2.1 

TOEGESTANE ACTIVITEITEN 

Deze vergunning heeft betrekking op het in de diepe ondergrond injecteren van: 
productiewater; 1 
waswater; j 

- mogelijk mét procesvloeistoffen verontreinigd hemel-, spuit- en spoelwater; 
voor zover aficóinstig van vestigingen van cie NAM in West-Nederland en voor zover 
het geen gevaarlijk afval betréfl 

ADMINISTRATIE 

De vergunninghoudster dient een registratie te voeren, waarin van het in de diepe 
ondergrond geïnjecteerd water, zoals beschreven In voorschrift 1.1. het volgende 
moet worden vérmeid: I 
a. de datum van acceptalie; ! 
b. dë hoeveelheid (in kg of liters); | 
c. een omschrijving van de aard en samenstelling; 
d. de herkomst; 
e. ' het afvalstroomnummer. 

2.2 
Van partijen water die worden geweigerd, diént een registratie te worden bijgehouden 
waarin staat vermeld: | • 
a. een omschrijvirig van aard en samenstelling; 
b. - de hoeveelheid (In kg of liters); ' 
c. de herkomst; ' 
d. de reden van weigering; ' 
e. afvalstroomnummer. 

2.3 I 
Vergunninghoudster is verplicht de geregistreerde gegevens dagelijks bij te houden 
en gedurende ten minste vijf jaar te bewaren :en op een daartoe'strekkend verzoek 
van het bevoegd gezag ter beschikking te stellen. 
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3.0 

3.1 

3.2 

3.3 

ALGEMEEN 

Vergunninghoudster.dient iedere wijziging in de gegevens zoals die met betrekking tot 
de vergunningaanyraag zijn verstrekt, zodra, deze bekend is. schriftelijk aan het 
bevoegd gezag-të irhelderi. 

Indien vergunninghoudster geen gebruik méér wil of kan maken (van een deel) van de 
vergunning dient zij dilonvenyijld schriftelijk te kennen te geven aan het bevoeqd 
gezag. f " 

Bevoegd gezag kan de vergunninghcjudster verzoeken een nieuw onderzoek naar de 
mogelijkheden voor vermiiiderinö. van het gebruik van chemicaliën en de terugwinning 
van deze stoffen uit het fônpàtiewatér uit te voeren. De resultaten van dit onderzoek 
moeten uiterlijk zes maandeh nadat hetverzbek is gedaan aan het bevoegd gezag 
worden overgelegd. I ^a^a"«»» 
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Afvalstroomnummer | 
Uniek nummer dat wordt toegekend aan een specifieke afvalstof van een bepaalde ontdoener. 

Afvalwater: : 
Mogelijk met procesvloeistoffen verontreinigd hemel-, spuit- en spoelwater. 

het hoofd van de afdeling Haven en 
Bevoegd gezag: 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, voor dezen 
Industrie van dë DCMR Milieudienst Rijnmond, pio'stbus 843.3100 AV Schiedam, 
telefoonnummer 010 - 246 80 00. e-maijadrés: info@dcmr.nl. 

Condenswater 
Ontstaat bij de druk- en temperatuurverlaging bij het scheiden van water en gas. 

I 
Fomiatiewater ] 
Water dat vrijkomt bij de winnirig van aardgas en aardolie; fomiatiewater bevat mineralen, 
zouten, koolwaterstoffen en metalen die van nature in de formatie voorkomen. 

! 
Mijnbouw(hulp)stoffen: | 
Niet uit het productiewater af te scheiden mijnbouw(huIp)stoffen, die bij de olie- en 
gasbehandeling worden toegévöegd. j . 

Productiewater 
water bestaande uit: 

formatiewater; 
condenswater; 

mijnbouw(hulp)stoffen. . 

Waswater 
Brak water dat ontstaat bij hét proces om het zoutgehalte van de olie te verlagen. 
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OVERWEGINGEN EN TOETSINGEN MILIEU 

In werking hebben van een inrichting 

Inleiding 

De ovenwegingen en toetsing beperken zich tot de doelmatigheid van de injectie van afvalwater 
van buiten de inrichting afkomstig. 

Landeliik Afvalbeheerplan 

Op grond van artikel 8.10 van de Wm kan de Wm-vergunning in het belang van de bescherming^ 
van het milieu worden geweigerd. Onderdeel van het begrip 'bescherming van het milieu' is de 
zorg voor het doelmatig beheer van afvalstoffen. In artikel 1.1 van de Wm is aangegeven wat 
moet worden verstaan onder het doelmatig beheer vah afvalstoffen. Op grond hien/an moeten 
wij rekening houden met het geldende afvalbeheerplan dan wel met het bepaalde in de 
artikelen 10.4 en 10.5 van de Wm (artikel 10.14 van de Wm). Aan het bepaalde in genoemde 
artikelen geven we invulling door te toetsen aan het Landelijk Afvalbeheerplan 2009 - 2021 (het 
LAP), hierin is het afvalstoffenbeleid néergelégd. 

De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in het beleidskader van het LAP. Het beleidskader 
bevat het beleid voor afvalpreventie en afvalbeheer. In het beleidskader komen ntet alleen 
traditionele afvalactiviteiten als inzameten. verbranden en storten aan de orde, maar ook 
ondemverpen als ketengericht afvalbeleid, marktwerking en vergunningverlening. Ook bevat het 
beleidskaderde doelstelling van het afvalbeleid, worden definities en begripsafbakeningen 
behandeld en wordt inzicht gegeven in scenario's, monitoring en handhaving. 

De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de voorkeursvolgorde voor afvalbeheer zoals 
die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen en die samen te vatten is als: 

het stimuleren van preventie van ah/alstoffen; 
- het stimuleren van hergebruik/nuttige toepassing van afvalstoffen door het promoten van 

afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; 
- door afvalscheiding wordt producthergebruik en materiaalhergebruik (nuttige toepassing) 

mogelijk en wordt de hoeveelheid afvalstoffen die moet worden gestort of in een 
afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand beperi<t; 

- het optimaal benutten van de energie-inhoud vaniafval dat niet kan worden hergebruikt 
(nuttig toepassen als brandstof). 

In de bijlagen van het LAP zijn voor de afzonderiijke (categorieën van) afvalstoffen, in de 
sectorplannen, de afbakeningen en de minimumstendaarden opgenomen. Die standaarden 
geven aan wat de minimate hoogwaardigheid is van de verwerking van een bepaalde afvalstof 
of categorie van afvalstoffen. Ze zijn bedoeld om te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger 
worden be-/verwerkt dan wenselijk is en vormen op die manier een referentieniveau bij de 
vergunningveriening voor afvalbeheer. Wanneer de minimumstendaard bestaat uit meerdere 
be- en ven«eri<ingshandelingen bij meerdere inrichtingen kan voor de afzonderiijke 
beweri^ingsstappen een vergunning worden verieend. 

Voor afvalstoffen waan/oor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het 
algemeen beleid uit Beleidskader. 
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Met betrekking tot het injecteren van afvalwater bij olie en gaswinning is getoetst aan paragraaf 
21.17.7 van het hoofdstuk storten uit het beleidskader 

Voor het injecteren bij de olie- en gaswinning, geldt het volgende: 
Formatiewater dat wordt geïnjecteerd bevat onvermijdelijk ook hulpstoffen die bij de winning en 
het productieproces worden toegepast en niet volledig uit het fomiatiewater kunnen worden 
venvijderd. Hiermee worden bodemvreemde stoffen teruggevoerd, hetgeen niet is gewenst 
Voordat injectie van formatiewater mag plaatsvinden, dient aan het bevoegd gezag te worden 
aangetoond dat redelijkenwjs is geprobeerd het gehalte aan hulpstoffen in de te injecteren 
stroom te minimaliseren. 

De bij de aanvraag gevoegde onderzoek naar de mogelijkheden voor vermindering van het 
gebruik van chemicaliën en de tenjgwinning van deze stoffen uit het formatiewater is van 
13 augustus 1999. Het onderzoek is daarmee gedateerd. Op dit moment is er geen aanleiding 
een nieuw onderzoek te eisen, op dit gebied is weinig ontwikkeling geweesL Indien daartoe 
aanleiding bestaat zullen wij in de toekomst om een nieuw onderzoek verzoeken. Hiertoe 
hebben we een voorschrift opgenomen. 

Bij de injectie van formatiewater wordt vaak ook formaliewater van andere winningslocaties 
aangevoerd. Formeel is er dan geen sprake meer van formaliewater dat ter plekke uit de bodem 
komt. Gezien de uitgestrektheid/omvang van de geologische formaties waamit olie en gas wordt 
gewonnen komen deze formatiewateren wel uit een vergelijkbare formatie en mag worden 
aangenomen dal de aard van de aanwezige natuuriijke verontreinigingen vergelijkbaar is met 
de plaats waar injectie plaats vindt. Indien formatiewateren van buiten de inrichting worden 
aangevoerd, dient dit aan het bevoegd gezag aangetoond te worden. 
Het formatiewaler van buiten de inrichiing is afkomstig uit Wesl-Nederiand en is vergelijkbaar 
met het fomiatiewater van Pernis-WesL 

Naast de formatiewaleren kunnen tijdens het winnings- en productieproces ook nog andere 
vloeibare afvalstoffen ontstaan welke niet uit de ondergrond afkomstig zijn. Aangezien het 
beleidsstandpunt is dat enkel vloeistoffen mogen worden teruggevoerd die uit de diepe 
ondergrond afkomstig zijn, is injectie van dergelijke afvalstoffen strijdig met het beleid. 

Oe Raad van State heeft echter in 2002 geoordeeld dat een dergelijk algemeen 
beleidsuitgangspunt niet zondermeer gehanteerd kan worden indien op grond van een 
milieuhygiënische afweging argumenten te vinden zouden zijn voor het wel injecteren van 
dergelijke afvalstoffen. 
Mede naar aanleiding van deze uitspraak is in opdracht van de NAM door onderzoeksbureau 
CE een instrument ontwikkeld welke een afwegingskader vormt op grond waarvan een 
milieuhygiënische vergelijking gemaakt kan worden tussen een bovengrondse venwerkingsroute 
en hel injecteren van bodemvreemde afvalstoffen in de diepe ondergrond. 
Dil instrument is in de vergunningverleningspraktijk inmiddels een aantal malen toegepast en 
heeft zijn waarde bewezen. Tevens heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage dit 
instrument op verzoek van de Provincie Drenthe beoordeeld en met enkele aanpassingen 
algemeen toepasbaar geacht binnen de olie- en gasindustrie. Het ligt dan ook voor de hand om 
in voorkomende gevallen in overieg met het bevoegd gezag het in opdracht van NAM 
ontwikkelde instrument (met inachtneming hetgeen de MER commissie aan aanpassingen heeft 
voorgesteld) toe te passen om te beoordelen of de injectie van niel bodemeigen stoffen 
milieuhygiënisch de voori<eur heeft. 
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De NAM geeft in de aanvraag aan dat aan het waterinjectieprotocol getoetst is. De toetsing 
levert geen bezwaar op om de aangevraagde afvalwaterstromen te injecteren. 

A&V beleid en AQ/IC j 
In het U P is aangegeven dat een afvalverwerkend |bedrijf over een adequaat acceptatie- en 
venverkingsbeleid,(A&V.beteid) en een adequate administratieve organisatie en inteme controle 
(AO/IC) dientte beschikken om de risico's op éen onjuiste venverking van afvalstoffen te 
verminderen. In het A&V-beleid dient te zijn aangegeven op wélke wijze binnen de inrichting 
acceptatie en verwert̂ ing.yan afvalstoffen plaatsvindt.' In,dit geval wordt uitsluitend afvalwater 
van eigen inrichtingen geaccepteerd.. I 

I 
In de aanvraag is voldoende aandacht besteed aan het A&V-beleid en de AO/IC. 

i 
De aanvrager veritrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de 
innchting te onWangen. Dergelijke inrichtingen vallen onder het Besluit melden 
bedrijfsafvalstoffen en gevaariijke afvalstofferi: Voor|eèn effectieve handhaving van het 
afvalbeheer is het van belang óm naast dè meldingsvérplichtingen tevens 
registratieverplichtingen bp te .némen (artikel 5,8 vari het Bor) In deze vergunning zijn dan ook 
voorschnften voor de registratie van onder andere de aangevoerde en de geweigerde 
(afval)stoffen opgenomen. | ' 

Gelet op het vorensteande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten In 
overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een 
doelmatig beheer van afvalstoffen. 

Zienswiizen 
Het ontwerp van het besluit heeft van 22 maart 2012 tot en met 2 mei 2012 ter inzage gelegen 
Een ieder is daarmee in de gelegenheid gesteld tegen het ontwerpbesluit zienswijzen in te 
indienen. ! 

' I i 
Van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is gebruik gemaakt door 
de deelgemeente Pernis, Vroomstraat 14, 3195 VP lj>ernis. 

De (samengevatte) zienswijzen voorzover deze betrekking hebben op de ontwerp-wgb 
gevolgd door onze reactie, zijn als volgt: 

Zienswijze 
De vergunning heeft betrekking op de verandering van 'het ondergronds opslaan van 
afvalstoffen, dan wel gevaariijke stoffen:..Het is ons riiet duidelijk tot welke klasse gevaariijke 
stoffen het productiewater behoort en welke veiligheids- en gezondheidsrisico's hieraan kleven. 

Reactie ! 
In de aanvraag is aangegeven dat het te injecteren Jater 'niet gevaariijk afval' betreft Dit is in 
voorschnft 1.1 vastgelegd. Het feit dat gevaariijke stĉ ffén wordt genoemd is ingegeven door de 
redactie van artikel 6.8 van het Bor. In de ovennregingeh is tevens aangegeven dat het 
aNalwater van vergelijkbare aard en sainenstelling is' van het fomiatiewater dat reeds in de 
diepe ondergrond aanwezig is. De voorschriften in de wgb worden niet aangepast 
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Çgnçius>e 

Bovenstaande op her LAP gebaseerde beoo'-deling van het doelmafg beheer vmi a^alsloffen 
laidl met toi een betemmenng voor het verlenen van de vergunning 
De aanvraag geeft een duidelijk beeld van de aangevraagde situatie de te verv/achten 
gevolgen voor het milieu en de tos te passen maatregelen De beschreven S'tuaiie mciusfef 
maatregelen is vergunbaar 

Gedeputeerde Staten van de provmcte Zuid-Hoiiand 
voor de.?en 

afdelmçjshoofd Haven en Industrie DCMR Miiieudiensi Rijnmond 






