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NAM in het kort
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (50% Shell / 50% ExxonMobil) is sinds 1947
actief met het opsporen en winnen van aardgas en aardolie in Nederland en het
Nederlands deel van het Continentaal Plat.

Het met het gas en olie meegeproduceerde water en aardgascondensaat wordt
opgevangen, ontdaan van gassen en daarna worden water en aardgascondensaat
gescheiden. Onshore wordt het afgescheiden water door injectie teruggebracht in
reservoirs, het aardgascondensaat wordt afgevoerd naar raffinaderijen.
Het productiewater bestaat voor bijna 100% uit zout water en heeft nagenoeg dezelfde
samenstelling als het water dat van nature voorkomt in de diepe ondergrond van de
lege gasvelden. NAM voegt wel, in heel lage concentratie (minder dan 1 promille)
mijnhulpstoffen toe, bijvoorbeeld om de installaties en leidingen te beschermen tegen
corrosie.
Voor de nodige vergunningen is uitgebreid onderzoek gedaan naar de veiligste en meest
milieuvriendelijke methode om het productiewater verwerken. Milieu Effect
Rapportages (MER) hebben vastgesteld dat waterinjectie in lege gasvelden de beste
oplossing is. Tevens is in april 2019 een Europees richtsnoer1 tot stand gekomen over de
best beschikbare technieken voor de olie- en gasindustrie waarbij de injectie van
productiewater ook de voorkeur heeft.
1

Best available techniques guidance document on upstream hydrocarbon exploration and
production, DOI:10.2779/607031, 9 april 2019
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1. Inleiding
Sinds 2011 injecteert NAM water, 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 de vergunningen is een
voorschrift opgenomen dat NAM jaarlijks (binnen drie maanden na afloop van het
kalenderjaar) een rapportage aan de toezichthouder, de Inspecteur-Generaal der
Mijnen, doet toekomen met daarin de hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater en de
samenstelling van het injectiewater. Daarnaast worden specifieke waterinjectie
parameters gerapporteerd.
Conform de vergunningen voor de waterinjectielocaties wordt de samenstelling van het
injectiewater frequent gecontroleerd op basis van monsters die wekelijks (voor
beknopte analyse) en maandelijks (voor uitgebreide analyse) worden genomen.
Tevens worden conform de vergunning de hoeveelheden geïnjecteerd water en drukken
continue gemonitord. Volumes en drukken aan het oppervlak en op reservoirdiepte
vallen ruimschoots binnen de in de vergunning gestelde limieten.
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, opgeloste gassen (o.a. CO2) en onder andere
met koolwaterstoffen geassocieerde aromaten. Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen
wordt zoveel mogelijk beperkt. In het scheidingsproces van olie en water wordt een deel
van de mijnbouwhulpstoffen van het water gescheiden. Het productiewater is vermengd
met water dat in Schoonebeek als zuivere stoom is aangewend om de oliewinning te
verbeteren. De concentraties van de mijnbouwhulpstoffen in het injectiewater zijn zeer
laag (minder dan 1 promille, zie de milieueffectrapportage herontwikkeling olieveld
Schoonebeek, rapport II, 2006).
In 2019 zijn voor tolueen en koolstofdioxide, die van nature in de ondergrond van
Schoonebeek voorkomen, incidenteel afwijkingen gemeten in vergelijking met wat van
tevoren verwacht was. Op basis van de criteria van de Eural (Europese afvalstoffenlijst)
en conform CLP-Verordening (EG) nr. 1272/2008 is het injectiewater geclassificeerd als
een ‘niet gevaarlijke afvalstof’.
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2.3 Mijnbouwhulpstoffen
Ingevolge vergunningvoorschrift 2.2.1-d dient opgaaf te worden gedaan van de
mijnbouwhulpstoffen die in het rapportagejaar operationeel in het te injecteren water
konden geraken.
Gedurende de gas- en oliewinning worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd om het
behandelingsproces en transport door pijpleidingen optimaal en veilig te laten verlopen
en de integriteit te waarborgen. De gebruikte hoeveelheden worden bijgehouden. Lage
restconcentraties van deze mijnbouwhulpstoffen kunnen voorkomen in het
injectiewater. Tabel 8 geeft een overzicht van de hoeveelheden mijnbouwhulpstoffen
die in het injectiewater terecht hebben kunnen komen.

9

Waterinjectie Twente 2019 – EP202002204716

2.4 Waterinjectie parameters
In de onderstaande tabellen worden voor iedere put en reservoir waarin in Twente in de
diepe ondergrond water wordt geïnjecteerd de essentiële parameters injectiedruk,
reservoirdruk2, volume en debiet weergegeven. De parameters die zijn gemeten in 2019
worden vergeleken met de meetresultaten van voorgaande jaren en met de data zoals
deze zijn vastgelegd in het originele Waterinjectie Management Plan (kenmerk:
EP201308203213) dat is bijgevoegd aan de vergunningsaanvraag. In de tabel zijn
verduidelijkingen opgenomen zoals voorgesteld in het geactualiseerde Waterinjectie
Management Plan 2018 (kenmerk: EP201810244166).
Momenteel vindt waterinjectie alleen plaats in de putten ROW-2, ROW-4, ROW-5 en
ROW-7. In putten TUM-1, TUM-2, TUM-3, ROW-3, ROW-9, TUB-7 en TUB-10 is in de
injectiebuis een plug geïnstalleerd3. Daardoor is de toegang tot het injectiereservoir is
afgesloten en is een meting van de reservoirdruk niet mogelijk.
Ten opzichte van het Waterinjectie Management Plan zijn geen afwijkingen
geconstateerd.

2

De actuele reservoirdruk wordt ieder jaar onderin de waterinjectieput gemeten met een drukmeter terwijl
op dat moment niet wordt geïnjecteerd. Op deze manier wordt vastgesteld wat de statische druk is rondom
de put. De druk die in de directe nabijheid van de put wordt gemeten zal meestal hoger zijn dan de
gemiddelde reservoirdruk. Het verschil is afhankelijk van de tijd tussen de meting en het stoppen van
injectie in samenhang met de snelheid waarmee het water door de formatie wordt opgenomen.
3

Door de installatie van de Flexible Composite Pipe in de bestaande waterexportleiding (‘pipe-in-pipe’) is
waterinjectie in de waterinjectieputten TUM-1, TUM-2 en TUM-3 niet langer mogelijk. Daarnaast vindt
momenteel geen waterinjectie plaats op de locaties ROW-6 (put ROW-9) en TUB-7 (putten TUB-7 en TUB10), omdat de koolstofstalen watertransportleidingen naar deze locaties niet beschermd zijn tegen
potentiële microbacteriële corrosie. In put ROW-3 wordt geen water geïnjecteerd vanwege de lage
injectiviteit.
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De tabel geeft een overzicht van alle parameters die gemeten dienen te worden volgens
de geldende waterinjectievergunningen. De weergegeven waardes zijn de gemiddelden
van de metingen in 2019. De stoffen die van natura voorkomen in het Schoonebeek
oliereservoir zijn weergegeven in groen. De hulpstoffen zijn weergegeven in blauw.
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Datum collegevergadering: 24 november 2020, Raadsbrief 2020 nr. 85

Verzenddatum
24 november 2020

Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Groen Links, met betrekking tot
NAM-locatie Tramweg.
Ons besluit
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.

Toelichting
Vraag 1:
Op 23 september jl heeft u onze vragen beantwoord over de NAM-locatie Tramweg. Nu de informatieavond
waarover u repte in uw antwoord ivm het coronavirus is geannuleerd, heeft mijn fractie de volgende vragen:
Bent u bereid per ommegaande de NAM te vragen de reeds uitgevoerde onderzoeken naar wanddiktes van
beide injectieputten op de Tramweg-locatie en transportleidingen openbaar te maken?
Antwoord 1:
Wij hebben de uitgevoerde onderzoeken naar wanddiktes van de twee injectieputten bij de NAM opgevraagd.
Zodra wij deze ontvangen zullen wij ze doorsturen. Door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en NAM wordt
hierbij opgemerkt dat de wanddiktes van de injectieputten niet in een enkel getal zijn uit te drukken en ook
niet los kunnen worden gezien van de toegestane toleranties en de corrosiesnelheid. De wanddikte alleen
geeft onvoldoende informatie om een oordeel te kunnen vormen over de staat van de injectieput op dit
onderdeel.
In de vergunning van de NAM zijn voorschriften opgenomen die de NAM verplicht om jaarlijks de wanddiktes
van de verbuizing (de opvoerserie) te meten, zodat hieruit een corrosietrend opgemaakt kan worden. Indien
uit de metingen blijkt dat de wanddikte te veel is afgenomen zal dit leiden tot een vervanging van een
verbuizing, voordat er daadwerkelijk een lekkage naar de bodem optreedt.
Alle putten zijn ontworpen met een dubbele verbuizing, Indien de opvoerserie lek zou raken, neemt de druk
tussen de binnenste en buitenste buis toe en wordt de lekkage van de opvoerserie gedetecteerd door een
toename in de druk tussen de buizen. De injectie wordt dan onmiddellijk gestaakt, zodat een lek in de
opvoerserie niet leidt tot een lekkage van vloeistof uit de put.

Deze methodiek is vastgelegd in het putintegriteit zorgsysteem en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt
toezicht op de uitvoering daarvan. Zowel door het meten van annulaire drukken(: de druk tussen de buizen)
als de wanddikte, wordt in Nederland tijdig onderkend wanneer (preventief) ingrijpen noodzakelijk blijkt.
Wat betreft de Rossum-Weerselo injectieputten, geven de resultaten van de meest recente
wanddiktemetingen uit 2019 van de putten ROW-2, ROW-4 en ROW-5 geen bijzonderheden aan.

Vraag 2:
Hoe verloopt de injectie op dit moment aan de Tramweg? Verloopt het storingsvrij, zijn de reparaties aan de
leidingen voldoende uitgevoerd?
Antwoord 2:
Op dit moment wordt aan de Tramweg geen water geïnjecteerd.

Vraag 3:
Waarom wordt er maar 1 injectieput aan de Tramweg van binnen vernieuwd en de andere niet?
Antwoord 3:
Als toezichthouder ziet SodM erop toe dat de NAM de risico’s van waterinjectie beheerst, en zo nodig
maatregelen neemt. Hiertoe heeft de NAM een ‘putintegriteitsbeheerssysteem’ dat onder andere de
integriteit van de injectiebuis in de gaten houdt. Volgens de informatie van SodM wordt de integriteit van de
waterinjectieputten door NAM beheerst en hebben de wanddiktemetingen in de andere put aangetoond dat
deze nog binnen de veilige marges zit.
Vraag 4:
Wat is de stand van zaken met de leidingen en injectieputten op de andere injectielocaties in Rossum? Kunt
u hierover ook vragen aan de NAM of de onderzoeksrapporten openbaar worden gemaakt?
Antwoord 4:
Ook deze informatie hebben we bij de NAM opgevraagd. Zodra wij deze ontvangen zullen wij ze doorsturen.
Voor het overige, verwijzen wij u naar de tekst van het antwoord bij vraag 1.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

