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Bijlage(n)  

 
 
 
Geachte heer ,  
 
In uw verzoek van 24 februari 2022, door mij ontvangen op 24 februari 2022, 
heeft u mij gevraagd om informatie over annulusdrukken van alle annuli van alle 
putten in het Rossum-Weerselo veld (ROW-1 tot en met ROW10). De ontvangst 
van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij e-mail van 25 mei 2022.  
 
Vervolgens heeft u op 1 maart 2022 uw verzoek nader gespecificeerd. U heeft 
daarbij aangegeven dat u een overzicht wenst van alle annulaire drukken in de 
Twentse injectieputten vanaf de start van de waterinjectie, alle meldingen die aan 
SodM zijn gedaan, de werkzaamheden die aan de annulaire ruimtes van deze 
putten hebben plaatsgevonden en een overzicht van alle annulaire drukken van 
ROW2 en ROW7 vanaf de aanleg van de putten.  
 
Beslissing 
Uw verzoek valt niet onder de reikwijdte van de Wet open overheid (Woo), omdat 
alle informatie waar u om verzoekt en bij ons aanwezig is reeds openbaar is. Ik 
licht dat hieronder toe.  
 
De informatie is al openbaar 
De door u opgevraagde informatie is al openbaar en voor iedereen toegankelijk.  
Hierbij verwijs ik u naar: 
 

 https://www.nam.nl/nieuws/2021/reactie-bevindingen-sodm-onderzoek-
row2.html  

 https://www.nam.nl/gas-en-olie/aardolie/waterinjectie-in-twente-
drenthe/downloads-waterinjectie-twente.html 

 
 
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het rapporteren van annulusdrukken 
aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Deze documenten ontvangt SodM dan 
ook niet. Er is wel een verplichting om een afwijkende annulaire druk aan SodM te 
melden. Met uitzondering van de melding in oktober 2020 betreffende ROW-2 zijn 
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deze er niet geweest sinds de start van de waterinjectie in Twente. Documenten 
naar aanleiding van deze melding en omtrent het onderzoek naar ROW-2 zijn 
reeds in 2021 door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) openbaar 
gemaakt.  
 
Vervolgens heeft de NAM op 31 mei 2022 nieuwe informatie openbaar gemaakt, 
welke mede betrekking heeft op uw verzoek (https://www.nam.nl/gas-en-
olie/aardolie/waterinjectie-in-twente-drenthe/downloads-waterinjectie-
twente.html).  
 
Er berusten geen andere documenten bij SodM dan de documenten welke reeds 
door de NAM openbaar zijn gemaakt.  
 
Nu de informatie reeds voor iedereen openbaar en toegankelijk is, valt uw verzoek 
niet onder de reikwijdte van de Wet open Overheid.  
 
Deze brief met verwijzing naar de betreffende vindplaats van de informatie wordt 
geanonimiseerd op www.sodm.nl geplaatst.  
 
Vragen?  
Indien u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met de heer  

@sodm.nl of 06- ).  
 
Met vriendelijke groet,  
 
De Inspecteur-generaal der Mijnen, namens deze.  
mr. ,  
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