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Onderwerp: Herafrrveging Schoonebeek prod uctiewater

Geachte voorzitter/leden,

Op 1 september 2015 informeerden wij u over de start van het project Herañreging
Schoonebeek productiewater en de daarvoor ingestelde begeleidingscommissie. De
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) onderzoekt of injectie in lege gasvelden in

Twente nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is voor het water dat
vrijkomt bij de productie van olie in Schoonebeek. Als gevolg van een lek in de pijp-
leiding is dat onderzoek in de tijd naar voren gehaald, mede op aandringen van het
gebied en de provincie Overijssel. Het is niet duidelijk hoe de verwijdering van het
water eruit gaat zien. Het verstrekken van tijdige en juiste informatie is van belang
voor alle belanghebbenden. ln deze brief informeren wij u over de laatste stand van
zaken.

ln de eerste fase van het onderzoek is een uitgebreide lijst opgesteld van alle moge-
lijke methoden om met het productiewater om te gaan. Het betreft de zogeheten
longlist. Na toetsing blijven de meest kansrijke en realistische venruijderingsopties over
op de shortlist. De opties van de shortlist vallen uiteen in drie categorieën voor venruij-

dering van de afualstroom:

volledige zuivering en lozing zonder injectie
gedeeltelijke zuivering en lozing in combinatie met gedeeltelijke injectie

volledige injectie

Bijde categorie Volledige injectie is de kans reëel dat ook (bijna) lege gasvelden in
Ðrenthe in beeld zullen komen. Welke vorm dit kan gaan aannemen is nu nog niet
duidelijk. Ook is het te vroeg om daar nu op in te gaan. Andere opties komen eerst
ook in beeld. Alle opties op de shortlist worden later diepgaand onderzocht. Uitein-
delijk vindt hieruit de keuze plaats, als eventueel alternatief voor de huidige methode
van venrvijdering. Het vaststellen van de shortlist vindt binnenkort plaats. Wijzullen u

nader informeren zodra er meer gegevens bekend zijn.



2

De externe begeleidingscommissie begeleidt het proces van onderzoek en herafirve-
ging. Deelnemers hieraan zijn twee bestuurders uit Emmen en Coevorden en gedepu-
teerde Stelpstra, naast bestuurders uit Overijssel en van het waterschap Vecht-
stromen. De rolvan de begeleidingscommíssie is onder andere het bewaken van de
transparantie en zuiverheíd van het afwegingsproces.
De commissie zal daarom opdracht geven voor een externe beoordeling. Het betreft
de volledigheid van de longlist en de wijze waarop tot de keuzes voor de shortlist is
gekomen. Momenteel is de vraag aan de orde wie deze beoordeling het beste kan
uitvoeren.

Wij melden volledigheidshalve nog eens dat de minister van Economische Zaken
bevoegd gezag is. De minister neemt daarom uiteindelijk het besluit over de verwijde-
ringsmethode die de NAM zal uitvoeren.

Ten slotte verwijzen wij nogmaals naar de website .nl van
de begeleidingscommissie. Hier treft u veel nadere informatie aan

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

)
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secretaris

ptember 2015 met als onderwerp Deelname aan Begeleidings-
ng Schoonebeek productiewater'
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Ondenverp: Deelname aan Begeleidingscommissie'Herafweging Schoonebeek
productiewater'

Geachte voorzitter/leden,

Met deze brief willen wij u informeren over het project'Herafweging Schoonebeek
productiewater'.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) injecteert sinds 2011 in lege gasvelden

in Twente productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek. ln de ver-
leende vergunning voor de waterinjectie is onder meer opgenomen dat vergunning-
houder NAM elke zes jaar een heroverweging dient te maken of de injectie in Twente
nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is voor het water dat vrijkomt bij

de productie van olie in Schoonebeek. De resultaten van die herafweging dienen aan
het Ministerie van Economische Zaken (EZ) als bevoegd gezag gerapporteerd te
worden.

De NAM nodigde ons uit deel te nemen aan de externe begeleidingscommissie voor
de heroverweging en het daarvoor te verrichten onderzoek. Wij vinden dat positief,

omdat zo blijk gegeven wordt van het belang van dit onderzoek voor de inwoners van
het gebied. Zo kan worden zeker gesteld dat de vragen en zorgpunten uit de maat-

schappij zorgvuldig en transparant worden betrokken in de onderzoeksopdracht.
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Gedeputeerde Stelpstra zal als onze vertegenwoordiger deelnemen aan de com-
missie samen met de wethouders Huizing (Coevorden) en Van der Weide (Emmen).
Naast vertegenwoordigers uit Drenthe hebben ook de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland en het waterschap Vechtstromen zitting in de commissie,
die onder voorzitterschap van de provincie Overijssel staat.
De commissie stelt zichzelf tot taak een onafhankelijke en kritische rolte vervullen ten
aanzien van onderzoek en afwegingsproces en er zorg voor te dragen dat hierover
goed gecommuniceerd wordt.
Op 21 augustus 2015 is de begeleidingscommissie voor de eerste keer bij elkaar ge-
komen. De commissie zal zich maandelijks laten informeren over de voortgang van
het onderzoek.

Het tijdstip voor de rapportage aan EZ is begin 2017, maar op aandringen van de
provincie Overijssel en het Ministerie van EZ is het naar voren gehaald. De NAM
streeft ernaar de concept-evaluatie in het eerste kwartaal van 2016 gereed te hebben
en uiterlijk medio 2016 de definitieve rapportage aan de minister te sturen.
Wanneer de concept-evaluatie er is zullen wij u hierover nader informeren.

Hoogachtend

Staten van Drenthe,

secretaris voorzitter
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