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Geachte leden van het Drents Parlement,
 
Na anderhalf jaar onderzoek heeft Royal HaskoningDHV, in opdracht van NAM, een
 eindrapport over de verwerking van productiewater uit Schoonebeek opgeleverd. In
 dit rapport is in detail gekeken naar de verschillende opties die er zijn om
 productiewater dat met de oliewinning in Schoonebeek mee naar de bovengrond
 komt, te verwerken. NAM's voorkeur gaat uit naar de methode die het milieu zo
 min mogelijk belast en tegelijk het meest veilig en verantwoord is.

Het eindrapport van Royal HaskoningDHV, Herafweging verwerking productiewater
 Schoonebeek, geeft een vergelijking tussen de verschillende opties die er zijn voor
 het verwerken van productiewater uit Schoonebeek. Daarin wordt ook een
 evaluatie van de huidige waterinjectie in lege gasvelden in Twente meegenomen.
 Het rapport is voorafgegaan door een Tussenrapport dat in juni 2016
 gepresenteerd is. Naar verwachting neemt de Minister van Economische zaken
 begin 2017 een besluit over dit eindrapport.

Opties vergelijken
Het gaat om het zoute productiewater dat samen met de olie uit de ondergrond van
 Schoonebeek komt. De afgelopen vijf jaar werd dit water in de ondergrond van
 Twente geïnjecteerd. De vergunning die daarvoor is afgegeven, omvat een
 voorwaarde: NAM moet elke zes jaar kijken of deze waterinjectie nog steeds de
 meest geschikte methode is. Daarvoor wordt, zoals in de vergunning staat, telkens
 dezelfde methode gebruikt: de CE-afwegingsmethode*.

Specialistische kennis en details
Het rapport geeft op meerdere manieren het uitgebreide werk van de afgelopen
 anderhalf jaar weer, waarin met verschillende partijen nauwkeurig is gekeken naar
 andere opties dan de huidige manier van waterverwerking. Bijzondere aandacht is
 daarbij uitgegaan naar de recent ontwikkelde en innovatieve manieren om het
 zoute water te zuiveren. Instituten en bedrijven als TU Delft en Salttech uit Sneek
 hebben daarbij zowel de technische details als de bijbehorende specialistische
 kennis en internationale ervaringen met Royal HaskoningDHV en NAM gedeeld,
 opdat een realistisch beeld van de toepassing op het Schoonebeek-productiewater
 geschetst kon worden.

Voorkeur voor veilig, verantwoord en milieuvriendelijk
NAM heeft eerder al aangegeven een voorkeur te hebben voor de optie die het
 milieu zo min mogelijk belast: zowel voor mens en dier, als flora en fauna.
 Daarnaast moet de manier van verwerken veilig en verantwoord zijn, voor zowel de
 korte als de lange termijn. Daarom is expliciet gekeken naar deze onderdelen. De
 overgebleven opties zijn dan ook op die punten met elkaar vergeleken.
 Scoort op:    
Optie Milieuvriendelijkheid Risico’s

 korte
 termijn

Risico’s
 lange
 termijn

Kosten

Zuiveren van
 productiewater

Met name energieverbruik en
 reststoffen

Met name
 transport

Met name
 restafval

Met name
 aanlegkosten

Injecteren van
 productiewater

Met name weinig tot geen
 chemicaliën

Met name
 lekkages
 voorkomen

Met name
 monitoring

Met name
 vervangen
 leidingen

Deze vereenvoudigde tabel wordt uitgebreider weergegeven en beschreven in het Eindrapport, op pagina 68 ev.
Minst geschikt Geschikt Meest geschikt

 
De Minister heeft in november aangegeven dat hij wil dat er drie alternatieven
 onderzocht worden. Het derde alternatief, een idee van het Burgerinitiatief, staat
 echter niet in deze vergelijking. De reden daarvoor is dat dit alternatief, wat uitgaat
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 van waterinjectie onder kleilagen in Drenthe, niet is uit te werken tot een
 volwaardig alternatief omdat de velden niet geschikt of niet beschikbaar zijn. Een
 uitgebreid onderzoek hiernaar is opgenomen in een van de bijlagen.
Conclusie
De conclusie van het rapport is dat van alle onderzochte opties de waterinjectie het
 beste scoort. Waterinjectie is het meest milieuvriendelijk, en kan veilig en
 verantwoord. De huidige manier van het verwerken van het productiewater uit
 Schoonebeek, is dan ook de meest geschikte verwerkingsmethode die NAM graag
 wenst voort te zetten. Gezien de vooruitblik en de hoeveelheid water die
 olieproductie over de komende dertig jaar met zich meebrengt, gaat NAM mogelijk
 ook andere opties dan de Twentse gasvelden bekijken om water te injecteren.
 Geografisch en geologisch zijn daarbij de Drentse velden het meest logisch en
 geschikt.
NAM blijft overigens zoals gebruikelijk de voortgang van de techniek op de voet
 volgen en periodiek de mogelijkheden afwegen.
Het complete rapport en de bijbehorende bijlagen zijn via deze link
 http://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/waterinjectie-in-twente/downloads-waterinjectie-
twente.html te vinden.
Het nieuwsbericht -dat gelijk is aan dit bericht- staat op www.nam.nl
*http://www.ce.nl/
 
Met vriendelijke groet,
 
Peter Barkema
 
 
Peter Barkema
Adviseur Overheidsrelaties
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
 
T 0592 – 36 22 92
M 06-511 859 08
E peter.barkema@shell.com
I www.nam.nl

http://www.twitter.com/nambv
 

http://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/waterinjectie-in-twente/downloads-waterinjectie-twente.html
http://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/waterinjectie-in-twente/downloads-waterinjectie-twente.html
http://www.nam.nl/
mailto:peter.barkema@shell.com
http://www.nam.nl/
http://www.twitter.com/nambv
http://www.twitter.com/nambv


 

 

RAPPORT 

Herafweging verwerking 

productiewater Schoonebeek 

Integraal eindrapport 

Klant: Nederlandse Aardolie Maatschappij 

  

Referentie: I&BBD9591-100-100R002F01 

Versie: 01/Finale versie 

Datum: 12 december 2016 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 december 2016 INTEGRAAL EINDRAPPORT I&BBD9591-100-100R002F01 i  

 

 
HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. 

 

 

 Postbus 8064 
9702 KB Groningen 

Netherlands 
Industry & Buildings 

Trade register number: 56515154 

 

+31 88 348 53 00 
info@rhdhv.com 

royalhaskoningdhv.com 

T 

E 

W 
 

Titel document: Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek  
 

Ondertitel: Integraal eindrapport  
Referentie: I&BBD9591-100-100R002F01  

Versie: 01/Finale versie  
Datum: 12 december 2016  

Projectnaam: Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek  
Projectnummer: BD9591-100-100  

Auteur(s): Evert Holleman  
 

Opgesteld door: Evert Holleman   

Gecontroleerd door: Marcel Ticheloven   

Goedgekeurd door: Marcel Ticheloven   

Datum/Initialen: 12-12-2016   

    

Classificatie 

Projectgerelateerd 
 

 

  

 

Disclaimer 

No part of these specifications/printed matter may be reproduced and/or published by print, photocopy, microfilm or by 

any other means, without the prior written permission of HaskoningDHV Nederland B.V.; nor may they be used, 
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1 Aanleiding Herafweging Verwerking Productiewater 

Schoonebeek 

De vergunningen van NAM, voor waterinjectie in voormalige gasvelden in Twente, bevatten de 
voorwaarde dat NAM 6 jaar na het starten van de olieproductie Schoonebeek en de afvoer en injectie van 
productiewater in de Twentevelden, een herafweging moet uitvoeren naar de verschillende mogelijkheden 
voor afvoer van productiewater. Hierbij dient tevens bekeken te worden of het mogelijk is het gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen te beperken. 
 
Vergunningsvoorwaarde waterinjectie 
 
In de vergunning staat vermeld dat de vergunninghouder NAM moet rapporteren over 
(vergunningsconditie): 
 

a) Uitgebreide evaluatie van de waterinjectie activiteiten en de effecten daarvan op de boven 
het reservoir liggende afsluitende lagen  

b) Onderzoek conform de CE methodiek of gelijkwaardig, of het injecteren van injectiewater dat 
vrij komt bij de productie van olie, nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is. 

c) Een onderzoek naar de mogelijkheid om de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder te 
minimaliseren. 

 

 
De beide uit te voeren onderzoeken die onder voorwaarden b) en c) vallen zijn onderwerp van de hier 
gepresenteerde eindrapportage. Daarbij wordt het gebruik van hulpstoffen en de mogelijkheden om deze 
te minimaliseren meegenomen als onderdeel van het veel bredere onderzoek naar alternatieven en 
varianten van verwerkingsmethoden. De bevindingen met betrekking tot voorwaarde a) zijn separaat 
gerapporteerd en worden als informatie in dit bredere onderzoek meegenomen.  
 
Sinds begin 2011 wordt door NAM productiewater vanaf de oliewinning Schoonebeek per transportleiding 
naar Twente gebracht en daar in lege gasvelden geïnjecteerd. NAM is in 2016 al gestart met de in de 
vergunning voorgeschreven herafweging, om tegemoet te komen aan de vragen met betrekking tot 
waterinjectie in de regio Twente. 
 
Bij de herafweging wordt de vergelijking tussen verschillende verwijderingsmethoden, zoals beschreven in 
het MER Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek (2006) opnieuw uitgevoerd. Daarbij is het de vraag of 
zich inmiddels nieuwe mogelijkheden hebben voorgedaan of dat er in de productiefase nieuwe inzichten 
zijn ontstaan, waardoor de oorspronkelijke keuze wellicht niet meer als optimaal gezien wordt. 
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2 Belangrijkste bevindingen herafweging 

De Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek heeft de volgende bevindingen opgeleverd: 

 De huidige kennis en ervaring met waterinjectie zijn samengebracht, met specifieke aandacht voor 
veiligheid en gezondheid. Hieruit blijkt dat er geen aanleiding is de huidige waterinjectie in Twente te 
beëindigen. 

 De mogelijke alternatieven zijn in beeld gebracht en onderling vergeleken op de aspecten 
milieueffecten, risico’s op korte en langere termijn, en kosten. Andere alternatieven lijken wel 
uitvoerbaar, maar scoren minder goed op de genoemde aspecten dan waterinjectie.  

 De huidige waterinjectie in de Twentevelden blijkt op den duur niet te volstaan, doordat er onvoldoende 
opslagcapaciteit beschikbaar is. Er is zodoende aanvullende opslagcapaciteit vereist. Het onderzoek 
geeft aan dat er voldoende opslagcapaciteit beschikbaar is in de gasvelden in Drenthe. 

 
Op basis van de bevindingen in deze Herafweging Verwerking Productiewater Schoonebeek is het 
injecteren van injectiewater dat vrij komt bij de productie van olie, nog steeds de meest geschikte 
verwijderingsmethode. 
 
Het onderzoek naar de mogelijkheid om de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder te minimaliseren 
heeft opgeleverd, dat dit technisch mogelijk is door het vervangen van transportleidingen, zoals blijkt uit 
de onderzochte varianten. Daarnaast zijn er voortgaande onderzoeken naar minimalisering van de 
dosering mijnbouwhulpstoffen en de ontwikkeling van nieuwe niet-chemische technieken om gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen te reduceren . 
 
Met het opleveren van deze eindrapportage geeft NAM invulling aan de bovengenoemde 
vergunningsverplichting. 
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3 Managementsamenvatting 

Kader 

In Zuidoost-Drenthe bevindt zich het Schoonebeek oliereservoir, waaruit NAM sinds 1947 olie heeft 
gewonnen. De olieproductie is in 1996 gestopt waarna de putten, locaties en productiefaciliteiten zijn 
opgeruimd. Er waren toen in totaal circa 250 miljoen vaten olie geproduceerd. Vanaf 2011 is een nieuwe 
fase gestart met als doel nog eens circa 90 miljoen vaten olie te winnen, waarbij de olie met behulp van 
lage druk stoominjectie wordt verhit en vloeibaar gemaakt om de oliewinning te vergemakkelijken. In het 
reservoir is naast de olie van nature een grote hoeveelheid water aanwezig, zodat via de winputten een 
combinatie van water en olie wordt onttrokken. Dit water wordt in Schoonebeek afgescheiden van de olie 
en als zogeheten productiewater verwerkt. Dit productiewater wordt vervolgens middels een 
ondergrondse leiding naar gasvelden in de regio Twente getransporteerd, waaruit NAM in het verleden 
gas heeft gewonnen. Deze bijna leeg geproduceerde gasvelden worden nu gevuld met productiewater via 
bestaande injectieputten.  
 
Toen NAM circa 10 jaar geleden besloot om weer olie te gaan winnen uit het Schoonebeekveld, is 
hiervoor in 2006 een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. De verwerking van productiewater via 
waterinjectie in Twente is in het MER als meest geschikte methode naar voren gekomen. In daarop in 
2010 verleende waterinjectievergunningen is voorgeschreven, dat elke 6 jaar een herafweging gemaakt 
dient te worden of injectie in leeggeproduceerde gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte 
verwerkingsmethode voor het productiewater van Schoonebeek is.  
 
Opzet van het onderzoek 
De NAM is in 2015 al gestart met de in de 
vergunning voorgeschreven herafweging, om 
tegemoet te komen aan de vragen met betrekking 
tot waterinjectie in de regio Twente. Om te komen 
tot een transparant en compleet onderzoek, zijn 
onder meer de Begeleidingscommissie en de 
Commissie voor de m.e.r. gevraagd advies te geven 
over de onderzoeksopzet. De Commissie m.e.r. 
heeft geconstateerd, dat het een technisch 
onderzoek betreft, dat onderdeel uitmaakt van een 
brede bestuurlijke afweging over de mogelijke 
methoden voor verwerking van het productiewater.  
 
Advies Commissie voor de m.e.r. 

De Commissie stelt voor om eerst een onderzoek op 
hoofdlijnen uit te voeren en daarover te rapporteren 
in een tussenrapport. Het tussenrapport moet de 
mogelijke keuzes en de gevolgen van die keuzes 
overzichtelijk en toegankelijk maken. De Commissie heeft verder aangegeven, dat het wenselijk is dat de 
Minister van Economische Zaken op basis van dit tussenrapport op hoofdlijnen, betrokken partijen en 
belanghebbenden om advies vraagt. Dit stelt hem in staat één of enkele alternatieven aan te wijzen, om 
vervolgens nader uit te werken in de “afweging alternatieven”. Dit proces leidt tot een eindrapportage op 

basis waarvan de Minister een besluit kan nemen. 
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Zorgpuntennotitie 

De herafweging bestaat uit een technisch onderzoek naar verschillende mogelijkheden om het 
productiewater te verwerken en een beschrijving van in de regio genoemde zorgpunten, welke mogelijk 
optreden bij de verschillende mogelijkheden. Een lekkage in de watertransportleiding en de discussie over 
eventuele schade hebben bij bewoners en betrokkenen in de regio Twente geleid tot een sterk gevoel van 
ongerustheid over veiligheid en gezondheid. In dit onderzoek zijn de vele vragen van de mensen uit de 
regio meegenomen. In een aparte zorgpuntennotitie is ingegaan op deze zorgpunten en is aangegeven in 
hoeverre de bevindingen van het onderzoek hier voldoende antwoord op kunnen geven.  
 
Nut en noodzaak van de oliewinning zelf zijn geen onderwerp van het onderzoek, evenmin als de 
afweging tussen fossiele en duurzame vormen van energie. 

Huidige situatie oliewinning en randvoorwaarden 

De huidige situatie is onderzocht om vast te stellen aan welke randvoorwaarden de alternatieven voor 
verwerking van productiewater dienen te voldoen. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen en 
gebeurtenissen weergegeven. 
 
Het huidige proces van oliewinning in Schoonebeek is circa 10 jaar geleden geheel opnieuw ontworpen 
waarbij alle faciliteiten op elkaar zijn afgestemd. De oliewinning bij Schoonebeek is in 2011 langzamer op 
gang gekomen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is ook minder productiewater beschikbaar gekomen 
dan verwacht. Als gevolg hiervan is tot halverwege 2015 ongeveer 5,4 miljoen m3 productiewater in de 
Twentevelden geïnjecteerd, terwijl ruim 12 miljoen m3 was voorzien. De samenstelling van het 
productiewater is vergelijkbaar met de verwachtingen zoals beschreven in verleende 
waterinjectievergunningen. Wel is er een toename van de hoeveelheid H2S in het oliewatermengsel in 
Schoonebeek geconstateerd. Bij de winputten wordt een H2S-binder aan het oliewatermengsel 
toegevoegd om te voorkomen dat de H2S de pijpleidingen van de winputten naar de 
Oliebehandelingsinstallatie (OBI) in Schoonebeek aantasten. 
 
De waterinjectie heeft afgelopen jaren in Twente plaatsgevonden in drie leeg geproduceerde gasvelden; 
Rossum-Weerselo, Tubbergen-Mander en Tubbergen. Deze velden bestaan in de diepe ondergrond, 
tussen circa 1.100 en 1.800 meter diepte, uit meerdere reservoirs die onafhankelijk van elkaar water 
kunnen bevatten. De reservoirs worden gevormd door gesteente waar in de poriën het water kan worden 
opgeslagen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de reservoirs in kalksteenformaties goed water 
opnemen, maar dat dit in zandsteenformaties juist veel moeizamer verloopt. Dit heeft er toe geleid dat de 
inschatting nu is dat de totale capaciteit voor wateropslag van de Twentevelden nog circa 50 miljoen m3 
bedraagt.  
 
Dit is onvoldoende voor de gehele oliewinningsperiode, waarin naar verwachting nog 75 miljoen m3 
productiewater verwerkt moet worden. Dit betekent dat ook bij continuering van waterinjectie in Twente de 
NAM in de nabije toekomst aanvullend andere opties voor het verwerken van productiewater nodig heeft. 
Het huidige onderzoek is zodoende voor NAM van wezenlijk belang voor het afwegen van opties voor de 
toekomstige verwerking van productiewater uit Schoonebeek. 
 
Vanaf de OBI wordt het productiewater via een watertransportleiding naar de injectievelden in Twente 
gebracht. In april 2015 is in deze transportleiding nabij Hardenberg een lek ontdekt. Het lek betrof een 
klein gat (enkele mm) in de leiding waarbij productiewater in de omgeving van de lekkage in de bodem en 
op het maaiveld is gekomen. De transportleiding bleek van binnenuit aangetast door bacteriële corrosie. 
De lekkage is verholpen en de bodem- en grondwaterverontreiniging is gesaneerd. Bij het nader 
onderzoek van de transportleiding bleek dat op meerdere plaatsen corrosie werd geconstateerd. Als 
gevolg hiervan is in juni 2015 de oliewinning stilgelegd, totdat afvoer van het productiewater weer mogelijk 
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is. Als tijdelijke reparatiemaatregel is in november 2015 besloten een pijp-in-pijp constructie toe te passen. 
Hiermee is een nieuwe kunststofleiding in de bestaande koolstofstalenleiding aangebracht. De oliewinning 
kon daarmee weer worden gestart, maar met een lagere productiehoeveelheid aangezien de 
afvoercapaciteit door de pijp-in-pijp constructie beperkt is tot circa 3.000 m3 per dag. De olieproductie en 
waterinjectie zijn in september 2016 weer opgestart.  
 
Door de vertraging bij de start van de oliewinning, het stilleggen als gevolg van de lekkage en de pijp-in-
pijpconstructie die de komende jaren de hoeveelheid te injecteren productiewater beperkt, zal de periode 
van oliewinning langer duren dan eerder voorzien (2040), waarschijnlijk tot circa 2050. 
 
In 2015 is nabij een waterinjectielocatie in Rossum een uitgebreid en intensief extern onderzoek 
uitgevoerd naar eventuele schade ten gevolge van de waterinjectie in Twente. Dit onderzoek heeft eind 
2015 aangetoond dat scheuren in huizen en grondwater in kelders bij deze huizen gerelateerd zijn aan de 
lokale bodemomstandigheden en geen verband hebben met de waterinjectie.  

Selectie alternatieven uit de uitgebreide lijst 

In eerste instantie is een brede inventarisatie gemaakt van alle mogelijke opties om productiewater te 
verwerken. Dit heeft geleid tot een uitgebreide lijst, waarbij ook externe organisaties suggesties hebben 
ingebracht. Daarbij is speciale aandacht voor het reduceren van het gebruik van zogenaamde 
mijnbouwhulpstoffen. Deze stoffen worden extra in het oliewinproces toegevoegd ter bescherming van 
onder meer de leidingen en putten. 
 
Vanuit de uitgebreide lijst is een selectie gemaakt van meest kansrijke alternatieven. Het is de bedoeling 
in de herafweging duidelijk verschillende oplossingsrichtingen met elkaar te vergelijken. Daarvoor is de 
uitgebreide lijst geclusterd naar verschillende typen oplossingen en per cluster is de meest kansrijke optie 
geselecteerd.  
 
Deze selectieprocedure is besproken met de bestuurlijke Begeleidingscommissie, waarin betrokken 
bestuurders van de provincie Overijssel en Drenthe, de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Coevorden en 
Emmen en het waterschap Vechtstromen de zorgvuldigheid van het proces hebben bewaakt. De TU Delft 
heeft op verzoek van de Begeleidingscommissie de gehanteerde selectie getoetst en ondersteund. Dit 
heeft geleid tot vier alternatieven en een referentiesituatie (voortgaan met de huidige waterinjectie in 
Twente), die verder zijn uitgewerkt. 
 

Toelichting alternatieven 
De vier alternatieven vertegenwoordigen vier verschillende oplossingsrichtingen. De eerste twee 
alternatieven maken geen gebruik van waterinjectie in voormalige gasvelden. Het derde en vierde 
alternatief maken wel gebruik van waterinjectie maar met minder of andere waterinjectielocaties. Bij alle 
alternatieven is uitgegaan van robuuste oplossingen, dat wil zeggen dat de alternatieven technisch, maar 
ook qua wet- en regelgeving uitvoerbaar zijn. Daarbij worden optimalisaties genoemd, welke mogelijk tot 
betere oplossingen leiden, maar waarvoor nieuwe technieken zich nog moeten bewijzen of een 
afhankelijkheid ontstaat vanwege een noodzakelijke samenwerking met derde partijen. Hoewel de 
afweging in eerste instantie op hoofdlijnen plaatsvindt, zijn de alternatieven technisch uitgewerkt om tot 
een zinvolle vergelijking van mogelijkheden en effecten te komen. 
 
Bij de beschrijving van de alternatieven wordt onderscheid gemaakt tussen de biosfeer en de diepe 
ondergrond. De biosfeer is ons leefmilieu en beslaat de ruimte boven het maaiveld en het gedeelte van de 
bodem tot circa 500 meter onder maaiveld. De biosfeer is van belang vanwege het aanwezige zoete 
grondwater, dat de bron vormt voor drinkwater, maar tevens voor de cyclus van infiltratie en kwel 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 december 2016 INTEGRAAL EINDRAPPORT I&BBD9591-100-100R002F01 8  

 

waarmee natuurgebieden worden gevoed. De milieuwetgeving is dan ook bestemd om de biosfeer zo 
goed mogelijk te beschermen. Onder de biosfeer (dieper dan 500 meter onder maaiveld) bevindt zich de 
diepe ondergrond, met gesteentelagen waarin zich zoutwater, aardolie, aardgas en andere gassen 
bevinden. De milieuwetgeving voor de biosfeer is niet van toepassing op de diepe ondergrond, behalve 
daar waar activiteiten in de diepe ondergrond invloed hebben op de biosfeer.  

1 Het eerste alternatief is gebaseerd op een volledige zuivering van het productiewater, zodanig dat de 
resterende waterstroom schoon en zoet genoeg is om op het oppervlaktewater te lozen. Hiermee 
komen het water en alle stoffen die uit het productiewater gezuiverd worden in de biosfeer terecht. De 
waterzuivering bestaat uit destillatie en kristallisatie, en levert een gemengd zout dat geen nuttige 
toepassing heeft, maar bovengronds gestort moet worden. De hoeveelheid te storten zout bedraagt 
200 ton per dag, afnemend naar 60 ton aan het eind van de oliewinningsperiode. Met behulp van een 
complexe extra zuiveringstap kunnen puur zout en kalk worden geproduceerd, welke mogelijk 
herbruikbaar zouden kunnen zijn. Voor deze optimalisatie is onderzocht of er een afnemersmarkt 
aanwezig is voor hergebruik van deze producten. Vanwege de hoge kwaliteitseisen die gelden voor 
deze producten is dat niet het geval, maar wellicht dat dit komende jaren alsnog mogelijk blijkt. 
Navraag bij de (technische) leveranciers geeft aan dat nieuwe zuiveringstechnieken met behulp van 
membranen vooralsnog niet robuust zijn voor toepassing op productiewater zoals vrijkomt bij de 
oliewinning bij Schoonebeek. 

2 Het tweede alternatief bestaat uit het verwijderen van stoffen uit het productiewater, zodanig dat er 
schoon zoutwater overblijft. Hierdoor is de hoeveelheid reststoffen veel beperkter dan bij het eerste 
alternatief. Er wordt gebruik gemaakt van een biologische zuivering. Het schone zoutwater kan met 
een pijpleiding worden afgevoerd naar zee, in de Eems. Hierbij kan worden aangesloten op bestaande 
pijpleidingen van bedrijven, die daarmee hun afvalwater momenteel ook al afvoeren naar de Eems. De 
lozing zelf heeft een beperkt milieueffect in de Eems. Maar bij een calamiteit, wanneer de biologische 
zuivering niet goed zou functioneren, kunnen er alsnog ongewenste stoffen in de Eems komen en 
tijdelijk tot verstoring leiden. Dit wordt als een risico gezien, vanwege de aanwezige natuurgebieden 
nabij het lozingspunt. Hiervoor moeten bij verdere uitwerking van het alternatief mitigerende 
maatregelen ontwikkeld worden. Tevens zal dan onderzocht moeten worden of deze tijdelijke 
verstoring daadwerkelijk significant negatieve effecten zal hebben in het ontvangende watersysteem. 

3 Het derde alternatief is vergelijkbaar met het eerste alternatief, waarbij de waterzuivering uit destillatie 
bestaat, maar zonder kristallisatie. Hierdoor ontstaat een schoon water stroom die geloosd kan worden 
op het oppervlaktewater (circa 75% van de hoeveelheid productiewater) en een ingedikte waterstroom 
met hogere concentraties, aangeduid als brijn. Het brijn wordt geïnjecteerd in leeg geproduceerde 
gasvelden. De hogere concentraties van het brijn leiden tot toename van de viscositeit ten opzichte 
van het huidige productiewater. Dit kan bij vergelijkbare hoeveelheid waterinjectie per put, tot hogere 
injectiedrukken leiden. Bij dit alternatief vindt waterinjectie echter plaats in kalkreservoirs met hoge 
permeabiliteit van het gesteente. Hier wordt geen wezenlijk verschil in injectiviteit verwacht ten gevolge 
van de hogere viscositeit van het brijn. Bij de nadere uitwerking zal desondanks bepaald worden 
hoeveel productiewater met een hogere viscositeit per put kan worden geïnjecteerd. Doordat de 
hoeveelheid slechts 25% bedraagt van de hoeveelheid productiewater, is minder opslagcapaciteit 
nodig. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Rossum-Weerselo veld of een gasveld in 
Drenthe.  

4 Het vierde alternatief beschrijft de mogelijkheid de totale hoeveelheid productiewater te injecteren in 
leeg geproduceerde gasvelden in Twente en Drenthe. Daarbij zijn de velden Rossum-Weerselo, 
Schoonebeek Gas en Coevorden geselecteerd. Bij dit alternatief zijn varianten onderzocht waarbij 
minder mijnbouwhulpstoffen worden toegepast. Dit is mogelijk door een aantal bestaande leidingen in 
Drenthe te vervangen door leidingen met specifieke eigenschappen, waarbij de Twente locaties 
Tubbergen Mander en Tubbergen (Springendal) niet worden gebruikt. Tevens is een beperkte 
waterzuivering onderzocht om te voorkomen dat specifieke stoffen in de transportleidingen en in de 
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diepe ondergrond komen. Het effect van de gebruikte mijnbouwhulpstoffen of afbraakproducten 
hiervan op het gesteente wordt als verwaarloosbaar ingeschat. Dit is gebaseerd op de eerdere 
ervaringen met waterinjectie, waarbij geen veranderingen in injectiviteit zijn opgemerkt die zouden 
kunnen wijzen op vorming van vaste neerslag dan wel oplossing van het reservoir gesteente. 

 
Er is tevens een referentiesituatie in beeld gebracht, waarbij alle beschikbare waterinjectielocaties in 
Twente optimaal worden benut. Dit vormt geen vergelijkbaar alternatief, aangezien in de referentiesituatie, 
zoals bovenstaand beschreven, de totale capaciteit voor wateropslag van de Twentevelden circa 50 
miljoen m3 bedraagt, in plaats van de benodigde 75 miljoen m3 productiewater. De referentiesituatie is 
naast de alternatieven weergegeven om duidelijk te maken hoe waterinjectie onder de huidige 
omstandigheden vervolgd kan worden. Hierbij is aangenomen dat er afhankelijk van de benodigde 
capaciteit een nieuwe, grotere watertransportleiding naar Rossum Weerselo Centraal in Twente 
aangelegd moet worden omdat de huidige pijp-in-pijp constructie onvoldoende transportcapaciteit heeft. 
Verder is hierbij aangenomen dat er vanaf Rossum Weerselo Centraal mogelijk een aantal oude 
koolstofstalen transportleidingen naar de injectielocaties Tubbergen en Tubbergen Mander vervangen 
moeten worden door leidingen van ander materiaal om corrosie van de huidige leidingen te voorkomen. 
 

Toetsing alternatieven met behulp van CE-afwegingsmethodiek 

De alternatieven zijn onderling vergeleken met behulp van de CE-afwegingmethodiek. Deze is ook bij het 
MER in 2006 toegepast. Voor de afweging op hoofdlijnen is de CE-afwegingsmethodiek eveneens op 
hoofdlijnen gevolgd, zoals gevraagd door de Commissie voor de m.e.r. Hiermee ontstaat zicht op de 
belangrijkste keuzes en consequenties van de alternatieven. De CE afwegingsmethodiek is bedoeld om 
de keuzes tussen verwerking van geproduceerd water in de olie- en gasindustrie in de biosfeer of in de 
diepe ondergrond in beeld te brengen. De uitwerking op hoofdlijnen heeft betrekking op de vier 
hoofdcomponenten van de CE afweging; (1) milieueffecten, (2) korte termijn risico’s, (3) lange termijn 

risico’s en (4) kosten.  
 
Bij de uitwerking van alle alternatieven geldt als primaire randvoorwaarde, dat moet worden voldaan aan 
de aspecten veiligheid en gezondheid, zoals nadrukkelijk aangedragen voor de begeleidingscommissie. 
Zowel bij de milieuafweging als bij de risico-inschatting geldt dat veiligheid en gezondheid voor mens, dier 
en milieu geborgd dienen te zijn. 
 
1) De totale afweging van milieugevolgen van het te kiezen alternatief zal uiteindelijk in een nieuwe MER 

of aanpassing van het MER moeten plaatsvinden. Het MER in 2006 geeft de verwachting dat hierin 
verschillen zullen optreden tussen alternatieven, maar dat hierdoor alternatieven niet worden 
uitgesloten. In dit onderzoek op hoofdlijnen heeft daarom geen totale afweging van de milieugevolgen 
plaatsgevonden. Het onderzoek is gericht op die aspecten die naar verwachting de meeste invloed 
zullen hebben op een Levenscyclus analyse (LCA), zoals deze naderhand zal worden uitgevoerd bij 
de meer gedetailleerde CE-afweging. In het onderzoek is specifiek gekeken naar het energieverbruik, 
het gebruik en fabricage van chemicaliën (vooral complexe chemicaliën zoals biocide en H2S-remmer) 
en de verwerking van reststoffen. 

2) De korte termijn risico’s gedurende de operationele fase van oliewinning tot ongeveer 2050 zijn in 

beeld gebracht, waarbij is aangegeven in hoeverre dit reguliere risico’s zijn bij industriële activiteiten. 

Daar waar mogelijk is er van uitgegaan dat realistische beheersmaatregelen om de risico’s te 

beperken worden toegepast. Bij de risico’s wordt meegenomen in hoeverre met behulp van monitoring 
de eventuele gevolgen beperkt kunnen blijven. Voor de alternatieven met waterinjectie is specifiek 
gekeken naar het risico van aardbevingen. Voor de Twentevelden zijn gedetailleerde studies 
uitgevoerd en is al enige jaren ervaring met waterinjectie en meer recentelijk, gedetailleerde 
seismische monitoring. Voor de Drenthevelden is een beperkte risicoanalyse uitgevoerd waarbij, 
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naast ondergrondse aspecten, tevens de bebouwing op het maaiveld is meegewogen. Alleen 
reservoirs en putten met lage aardbevingsrisico’s zijn in de alternatieven meegenomen.  

3) De risico’s voor de lange termijn zijn gericht op mogelijke gevolgen voor de volgende generaties. Het 

is ongewenst als bij een alternatief een probleem of duidelijk risico voor de langere termijn niet is 
opgelost. Indien waterinjectie in Drenthe in het vervolgonderzoek nader onderzocht wordt, zullen de 
uiteindelijke injectievelden en –putten gekozen worden. Het is daarom nu nog niet mogelijk om een 
volledige risicobepaling van de korte en lange termijn risico’s uit te voeren. In dat geval zal voor de 

vervolgstudie deze volledige risicobepaling uitgevoerd worden (o.a. voor risico’s van aardbevingen, 

lekkage en bodemdaling door zoutoplossing). Hierbij hoort ook een draaiboek voor het 
monitoringsprogramma. Het ligt voor de hand om deze analyse verder uit te werken in de volgende 
fase, onder andere door de nieuwe door Staatstoezicht op de Mijnen voor gaswinning voorgeschreven 
aardbevingsrisico bepalingsmethode toe te passen, en daarbij te benoemen in hoeverre deze van 
toepassing kan zijn op waterinjectie. 

4) De initiële investeringskosten zijn geraamd voor de aanleg van waterzuivering, transportleidingen, 
lozing van water, verwerking restproducten en waterinjectie. Aanvullend zijn de kosten voor de 
operationele bedrijfsvoering bepaald voor de verschillende alternatieven. Bij elkaar geeft dit een 
indicatie van de kosten per alternatief. Het gehele project zal van 2022 tot en met 2050 nog ongeveer 
28 jaar duren. Om het gewicht van operationele kosten vergelijkbaar te maken met die van 
investeringen, is het gebruikelijk een netto-contante-waarde berekening op de operationele kosten toe 
te passen. Een goede benadering voor de netto-contante-waarde van de operationele kosten over 
deze 28 jaar periode komt neer op circa 10 keer de operationele kosten van 2022, gebaseerd op in de 
industrie gangbare discount factoren. Deze benadering is in dit rapport gebruikt. 

 
Weergave van de bevindingen in Tabel 1 
Bij het bepalen van effecten en risico’s is de normale gangbare werkwijze als uitgangspunt genomen. 
Effecten en risico’s bij de verwerking van productiewater komen in andere industriesectoren vergelijkbaar 

voor. In de tabel is vooral aandacht voor de bijzondere effecten en risico’s die zich kunnen voordoen bij de 
verwerking van productiewater. Hierbij zijn de hoogst scorende factoren per onderdeel weergegeven. In 
de betreffende hoofdstukken van het rapport is de volledige lijst met risicofactoren opgenomen. Daarin zijn 
tevens de scores van optimalisaties beschreven.  
 
In de onderstaande tabel 1 zijn de belangrijkste bevindingen van de afweging op hoofdlijnen voor 
alternatieven en de referentiesituatie weergegeven. 
 
Bevindingen van het onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat bij geen van de vier uitgewerkte alternatieven redenen zijn om het alternatief 
als onhaalbaar te kwalificeren. Dat betekent dat bij de detailuitwerking alle alternatieven een rol kunnen 
spelen. Wel zijn er bij de alternatieven duidelijke randvoorwaarden met betrekking tot de uitvoering, 
monitoring en te treffen maatregelen bij ongewenste situaties. Ook zijn er duidelijke verschillen op de 
gebieden van milieubelasting, risico’s en kosten, waardoor het mogelijk is tot een voorkeur te komen.  
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Tabel 1: Samenvatting bevindingen CE-toetsing alternatieven op hoofdlijnen 

Alternatieven Milieueffecten Risico korte termijn 

(tijdens injectie ) 
Risico lange termijn       

(na afloop injectie) 

Alternatief 1:  

Vast zoutproduct 
 
 

Energieverbruik voor 
destillatie en kristallisatie, 

veel reststoffen 
(- -) 

Wegtransport afvoer van 
restproducten 

 
(- -) 

Uitloging van zouten vanuit 
de stortplaats 

  
(- -) 

Alternatief 2:  
Zoutwater naar zee 

Afvoer zout met overige 
stoffen in Eems 

 
(0/-) 

Verontreiniging van de 
Eems, en verspreiding naar 

natuurgebied 
(- -) 

Geen 
 
 

(0) 

Alternatief 3:  
Injectie brijn  

Energieverbruik voor 
destillatie, chemicaliën voor 

mijnbouwhulpstoffen 

(- -) 

Lokaal transport, 
aardbevingen 

 
(-) 

Zoutoplossing of 
gaslekkage bij de put 

 
(-) 

Alternatief 4,  

Variant met minimale 

hoeveelheid 

mijnbouwhulpstoffen:  

Waterinjectie in  
Drenthe en Twente 

chemicaliën voor 
mijnbouwhulpstoffen  

 
 

(0/-) 

Lokaal transport, 
aardbevingen 

 
 

(-) 

Zoutoplossing of 
gaslekkage bij de put 

 
  

(-) 

Referentie Twente chemicaliën voor 
mijnbouwhulpstoffen 

 
(0/-) 

Lokaal transport, 
aardbevingen 

 
(-) 

Zoutoplossing of 
gaslekkage bij de put  

 

(-) 

 
Toelichting classificatie Voor de milieu- en risicocomponenten in de toetsing 

Score Milieu effect Risico (korte / lange termijn) 

(0) geen effect risico nihil 

(0/-) vrijwel geen effecten  

(-) 
gebruikelijk / normaal bij industriële processen, 

kleinschalig en tijdelijk effect risico beperkt, acceptabel 

(-/--) 
negatief effect, waarvoor beperkende 

maatregelen onderzocht moeten worden 

risico zodanig dat waar mogelijk mitigerende 

maatregelen toegepast moeten worden 

(--) 
significant negatief effect, waarvoor beperkende 

maatregelen onderzocht moeten worden 
risico zodanig dat waar mogelijk mitigerende 

maatregelen toegepast moeten worden 

(---) 
doorslaggevend groot negatief effect, blokkade 

voor uitvoering 

risico zodanig groot dat alternatief / variant niet 

uitvoerbaar is 

 
Tabel 1 geeft een overzicht van de milieueffecten, risico’s op korte termijn (gedurende de operationele 

fase) en risico’s op lange termijn. De kostenschattingen voor de verschillende alternatieven worden 
onderstaand toegelicht.  
 
Afweging van de geraamde kosten 

Bij de uitwerking zijn de te verwachten kosten (investeringskosten plus de contante waarde van de 
operationele kosten) in beeld gebracht, zonder na te gaan in hoeverre dit commercieel daadwerkelijk 
realiseerbaar is. Op basis van deze berekening komen de kosten voor het alternatief met volledige 
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zuivering tot een vast zoutproduct uit op afgerond € 635 miljoen. Afvoer van gezuiverd zoutwater naar de 

Eems is geraamd op afgerond € 290 miljoen. Voor het indikken van het productiewater tot brijn en de 

injectie van deze gereduceerde volumestroom bedragen de geraamde kosten € 335 miljoen. De kosten 

van waterinjectie in de Twente en Drenthe velden gecombineerd bedragen minimaal € 75 miljoen. Dit 

bedrag kan tot € 245 miljoen oplopen afhankelijk van aanvullende maatregelen, waarmee de 
waterkwaliteit in oplopende mate verbeterd wordt. Voorzetting van waterinjectie uitsluitend in de 
Twentevelden zal naar verwachting afgerond € 145 miljoen kosten, mede vanwege de in dit geval 

benodigde vervanging van de pijp-in-pijp leiding. 
 
Alternatieven en varianten kunnen bij verdere uitwerking verandering in effecten geven 

Het is van belang bewust te zijn van onzekerheden bij de uitvoering van de alternatieven, ten aanzien van 
ontwerpmogelijkheden, de bepaalde effecten en de geraamde kosten. Het is de verwachting dat de hier 
gepresenteerde waarden echter een realistische afspiegeling geven van de keuzes en de consequenties 
van de keuzes. 
 
Voorlopig inzicht effecten en risico’s bij waterzuivering 

Bij de alternatieven die de verwerking van productiewater geheel in de biosfeer laten plaatsvinden, geldt 
dat er negatieve milieueffecten ontstaan doordat relatief veel energie verbruikt wordt en de reststoffen 
allemaal in het milieu verwerkt moeten worden. Feitelijk komen veel stoffen vanuit de diepe ondergrond 
hiermee in het milieu van de biosfeer, en daarmee in de leefomgeving, terecht. De verwerking van 
reststoffen kan transportrisico’s tot gevolg hebben. 
 
Voorlopig inzicht in risico’s waterinjectie 

Analyse van de risico’s laat zien dat er bij benutting van de diepe ondergrond keuzes gemaakt kunnen 
worden waardoor de kans op negatieve effecten gering is. De ervaring in Nederland tot nu toe laat zien 
dat onder de juiste omstandigheden waterinjectie veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kan 
plaatsvinden. Dit vraagt voorafgaand aan de definitieve selectie van reservoirs en injectieputten en in de 
ontwerpfase aandacht voor het minimaliseren van het risico op aardbevingen en zoutoplossing.  
 
Onderzoek naar mogelijke mechanismen van zoutoplossing 

Bij de onzekerheden over ondergrondse opslag van productiewater, komt de vraag in hoeverre de daar 
aanwezige zoutlagen oplossen in het productiewater en zo tot instabiliteit van de ondergrond kunnen 
leiden. NAM heeft meerdere onderzoeken op dit gebied uitgevoerd en deze onderzoeken bij SodM en 
andere externe instanties laten toetsen. Hieruit blijkt dat zoutoplossing in de ondergrond in alle scenario’s 

onwaarschijnlijk is, zodat de risico’s minimaal zijn. Monitoring zal zich richten op putinspecties en 
voldoende nauwkeurige bodemdaling- en aardbevingsmetingen. 
 
Afweging investeringskosten lange termijn 

De noodzakelijkheid van olieproductie, in het licht van de energietransitie, kan op termijn mogelijk onzeker 
worden, zodat niet met zekerheid valt vast te stellen dat de oliewinning inderdaad tot 2050 door zal gaan. 
Hiermee dient bij alternatieven met hogere investeringskosten rekening gehouden te worden. 

Maatschappelijk dialoog en de keuze van de minister 

Nadat het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie zijn ingediend bij het Ministerie van Economische 
Zaken, zijn de Commissie voor de m.e.r., Deltares en TU Delft gevraagd de rapporten te toetsen en met 
bevindingen te komen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aangepaste samenvatting van het 
Tussenrapport en een notitie met toelichting vanuit NAM en RHDHV. De Minister heeft daarnaast de 
betrokken instanties gevraagd hun mening kenbaar te maken. Op basis van deze bevindingen heeft de 
Minister een besluit genomen over het vervolg van de Herafweging. In het besluit vraagt de Minister NAM 
het zuiveringsalternatief (Alternatief 1) nader uit te werken, met speciale aandacht voor nieuw naar voren 
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gebrachte zuiveringsvarianten van Salttech en TU Delft. Daarnaast vraagt de Minister het waterinjectie 
alternatief, waterinjectie in Twente- en Drenthevelden (Alternatief 4), en het alternatief van het 
burgerinitiatief van de Stichting Stop Afvalwater Twente (SAT), waterinjectie in Drenthevelden boven de 
Zechsteinformaties (Alternatief 5), in de onderlinge vergelijking van alternatieven mee te nemen. 
 
Opzet weging alternatieven 

De nadruk in de tweede fase ligt op de afstemming met Salttech en de TU Delft over hun aangedragen 
varianten voor waterzuivering. Voor het initiatief van de Stichting SAT is bekeken of er gasvelden voldoen 
aan de gestelde criteria. Vervolgens is de CE afweging uitgevoerd, onder meer met de LCA. Tijdens het 
onderzoek heeft afstemming plaatsgevonden met een klankbordgroep, gevormd door ambtenaren van de 
provincies, gemeenten, het waterschap en leden van de Stichting SAT. 
 
Nader onderzoek 

Er is aanvullend onderzoek gedaan om na te gaan hoe de DyVaR technologie van Salttech en de Electro 
Dialyse aangedragen door de TU Delft, zodanig uitgewerkt kunnen worden, dat ze als volledig alternatief 
naast de andere alternatieven en varianten gepresenteerd kunnen worden. Beide zuiveringstechnieken 
kunnen geplaatst worden als onderdeel van de zuiveringsvariant zoals gepresenteerd in het 
Tussenrapport. Daarbij is aangenomen dat de waterzuivering volgens verwachting gaat functioneren, 
hoewel dit in de praktijk anders uit kan pakken. Met deze aanpak wordt in beeld gebracht waar 
verbeteringen met nieuwe zuiveringstechnologie mogelijk zijn. 
 
In workshops is door de technische experts van Salttech, NAM, Shell en Royal HaskoningDHV naar de 
DyVaR waterzuivering gekeken. Deze is uitgewerkt zodat overeenstemming bereikt is over het gehele 
zuiveringsproces en de restproducten. Met behulp van DyVaR ontstaat ongeveer 50% vrijwel zuiver zout 
(NaCl) als restproduct, wat potentieel herbruikbaar is, en 50% gemengd restzout dat moet worden 
opgeslagen. Dat is een aanzienlijke verbetering van de variant zoals gepresenteerd in het Tussenrapport. 
De Electro Dialyse van TU Delft is op vergelijkbare wijze doorgenomen, hoewel in deze variant nog wat 
meer aannames en schattingen gemaakt moesten worden, doordat onderdelen nog niet volledig uit 
ontwikkeld zijn. Het resterende product van deze techniek bestaat voor ongeveer 80% uit vrijwel zuiver 
zout (NaCl), en voor 20% uit gemengd restzout dat opgeslagen moet worden. Beide varianten leveren ook 
een aanzienlijke afname in energiegebruik en daarmee samenhangende milieueffecten en kosten, 
vergeleken met de variant in het tussenrapport. 
 
Voor de mijnbouwhulpstoffen, stoffen die worden toegevoegd om het productieproces te optimaliseren, is 
een overzicht gegeven op welke manier het gebruik ervan te minimaliseren of zelfs te vermijden is. 
Daarbij is vooral gekeken naar het gebruik van biocide, H2S-binder en corrosieremmer. Het blijkt dat de 
hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder geminimaliseerd kan worden door het vervangen van 
transportleidingen. Verder is er voortgaand onderzoek naar minimalisering van de dosering 
mijnbouwhulpstoffen en naar niet-chemische. technieken om gebruik van mijnbouwhulpstoffen te 
reduceren. 
 
Bij het onderzoek naar de geschiktheid van de Drenthevelden is gebleken dat er onvoldoende 
opslagcapaciteit beschikbaar is in velden gelegen boven de Zechsteinformaties, zoals door de Stichting 
SAT aangedragen. Daarnaast zijn de velden minder geschikt voor waterinjectie door een beperkte 
injectiviteit of het ontbreken van voor waterinjectie geschikte putten. Daarmee is het niet mogelijk een 
vergelijkbaar alternatief uit te werken, en is het alternatief bij de weging buiten beschouwing gelaten. De 
boven de Zechsteinformaties gelegen velden in Drenthe zijn wel meegenomen in de bredere afweging 
van mogelijke velden in Drenthe voor opslag van productiewater. 
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Weging alternatieven 

De weging van alternatieven vindt plaats middels de CE afwegingsmethodiek. Deze bestaat uit twee 
stappen, de toetsing van randvoorwaarden voor het productiewater en de geselecteerde reservoirs, en 
een doelmatigheidstoets. 
 
Uit de toetsing van de randvoorwaarden komt naar voren dat de waterstroom hieraan voldoet, zodat de 
reservoirs beleidsmatig voor waterinjectie gebruikt kunnen worden. Tevens blijkt dat de compatibiliteit van 
het productiewater en het reservoir voldoende is. 
 
De doelmatigheidstoets bestaat aansluitend uit de Levenscyclusanalyse (LCA), een uitwerking van de 
korte en lange termijn risico’s en een analyse van de kosten per variant. 
 
LCA totaalscore milieu 

De LCA heeft inzicht gegeven in de milieubijdrage van de verschillende alternatieven en varianten. Om tot 
een compacte samenvattende score per alternatief en variant te komen, is gebruik gemaakt van de 
gepresenteerde totaalscore, zoals weergegeven in onderstaande figuur. Hierbij geldt dat een hogere 
score betekent dat het effect op het milieu groter is. De effecten zijn genormaliseerd weergegeven ten 
opzichte van de maximale score, deze is als 100% aangehouden. 
 
Er zijn drie methoden om tot een totaalscore te komen, met verschillende wegingsfactoren per 
milieubijdrage. Dit geeft twee vergelijkbare scores, bij de schaduwprijs weging en bij de gelijke weging. De 
methode “distance to target” (waarin een milieuthema zwaarder weegt naar mate de bijbehorende 
beleidsdoelstelling verder van de huidige situatie verwijderd is) geeft een enigszins afwijkend beeld. De 
onderzoekers van CE melden dat voor het maken van afweging tussen de verschillende varianten de 
eerste twee wegingsmethoden het meest relevant zijn, maar dat de distance to target methode vanwege 
de signaal werking belangrijk is.  
 
Opvallend in figuur 1 is het verschil in totaalscore voor de waterzuiveringsvarianten (aangeduid met V1) 
ten opzichte van de waterinjectievarianten (aangeduid met V4). De totaalscore van de 
waterzuiveringsvarianten (V1) bevindt zich tussen 55% en 100%, terwijl de injectievarianten zonder 
zuivering (V4.1, V4.2 en V4.3) uitkomen tussen 5% en 11%, voor het ongewogen totaal en de 
schaduwprijsweging. Voor de totaalscore op distance to target varieert de score tussen 8% en 35%. De 
injectievariant met aanvullend zuivering (V4.4) ligt er tussenin voor wat betreft het ongewogen totaal en de 
schaduwprijsweging en heeft een uitschieter naar 100% in de totaalscore op distance to target 
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Figuur 1: Uitkomst LCA voor waterzuiverings- en waterinjectievarianten. De figuur toont de vergelijking van de gewogen totaalscore 

per variant (maatgevend jaar 2022).Per weegmethodiek is de hoogste gewogen bijdrage van de verschillende varianten 

gewaardeerd als 100%. De gewogen bijdragen van de andere varianten zijn ten opzichte van deze maximale score uitgedrukt als 

percentage van de maximale score. De namen van de varianten op de x-as komen overeen met de aanduiding in onderstaande 

tabel 1. 

 
Korte termijn risico’s, gedurende de periode van oliewinning 

Aan de hand van de bow-tie methode is een overzicht van de risico’s en beheersmaatregelen gemaakt 

voor mogelijke seismische activiteit, het mogelijk oplossen van zoutlagen, mogelijke lekkage bij putten en 
bij transportleidingen. Bij de uitwerking is expliciet gemaakt welke bedreigingen kunnen voorkomen en 
hoe deze beheersbaar zijn met concrete preventieve en reactieve maatregelen. Voor waterinjectie worden 
op korte termijn de risico’s als laag ingeschat, omdat het erg onwaarschijnlijk is dat de gebeurtenissen 

optreden en omdat de effecten daarvan naar verwachting beperkt zullen zijn. Voor waterzuivering zitten 
de risico’s bij de verwerking van het restproduct, zowel in het transport als het opslaan. De risico’s zijn hier 

zodanig dat bij een uitwerking speciale aandacht voor mitigerende maatregelen in de vorm van maatwerk 
nodig is. 
 
Lange termijn risico’s, na de afronding van de oliewinning en een lange periode daarna 

De lange termijn risico’s van waterinjectie worden als laag ingeschat. Er zijn geen mechanismen bekend 

die daadwerkelijk tot significante effecten zullen leiden in de biosfeer. Het is echter niet goed mogelijk de 
processen in de diepe ondergrond in detail via monitoring te volgen, zodat een lange termijn risico niet 
geheel kan worden uitgesloten. Mocht er toch zoutoplossing optreden in de diepe ondergrond, dan zal dit 
uiteindelijk mogelijk zichtbaar worden door bodemdaling. Met behulp van satellietradar wordt deze 
eventuele bodemdaling bijgehouden. De lange termijn risico’s bij waterzuiveringsvarianten worden 

veroorzaakt door de opslag van het restproduct gemengd zout. Een grootschalige bovengrondse 
stortplaats met gemengd zout kan op lange termijn leiden tot verontreiniging van het milieu. 
 
Kosten 

De kosten zijn bepaald aan de hand van de investeringen en operationele kosten. Voor de investeringen 
voor de nieuw te ontwerpen zuiveringsvarianten zijn nog geen nauwkeurige waarden beschikbaar. Hier is 
een redelijke benadering gedaan, in samenspraak met de leveranciers en ontwikkelaars. Om de 
operationele kosten op de juiste wijze te kunnen meewegen is als benadering een netto-contante-waarde 
berekening gedaan waarbij de kosten voor de gehele winperiode gelijk gesteld zijn aan 10 keer de kosten 
in het maatgevende jaar 2022. Uit de vergelijking blijkt dat de verschillende varianten van de 
waterzuivering aanzienlijk duurder zijn dan de waterinjectievarianten. Hierbij valt wel op dat de Salttech en 
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TU Delft varianten een aanzienlijk verbetering in operationele kosten hebben ten opzichte van de variant 
gepresenteerd in het Tussenrapport. 
 
Overzicht 

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste conclusies samengebracht. 
 
Tabel 1. Samenvattend overzicht CE afweging per alternatief met varianten. 

Alternatieven Milieu Risico kort (na 

maatregelen) 
Risico lang (na 

maatregelen) 
Kosten (afgerond 

miljoen €) 

Alternatief 1: Waterzuivering en lozing schoon zoet water op oppervlaktewatersysteem met varianten 

V1: Variant Tussenrapport 
MVR en kristallisatie 

- - - - - - 580 

V1 ST: Variant Salttech  
DyVaR 

- - - / - - - - 500 

V1 TU: Variant TU Delft 
Electro Dialyse 

- - - / - - - - 420 

Alternatief 4: Waterinjectie in Twente- en Drenthevelden met varianten 

V4.1: Variant 4.1:  
Waterinjectie 

- - - 75 

V4.2: Variant 4.2:  
geen biocide 

0/- - - 95 

V4.3: Variant 4.3:  
ook geen H2S-binder  

0/- - - 175 

V4.4: Variant 4.4: 
aanvullend zuivering 

- - - 245 

Toelichting scores: 

0 of 0/- = geen of vrijwel geen effect/risico, - = effect of risico gebruikelijk binnen industriële activiteit, - /  - - of - - = 

zodanig effect of risico dat mitigerende maatregelen uitgewerkt moeten worden om beperking te bereiken, - - - = te 

groot effect of risico, zodat het alternatief of de variant niet uitvoerbaar is. 

 

Bevindingen 

De weging van alternatieven laat zien dat op de vier onderdelen van de CE afweging over het algemeen 
waterinjectie beter scoort dan waterzuivering. 
 
Bij Alternatief 1, volledige zuivering van het productiewater, zijn de Salttech en TU Delft varianten 
uitgewerkt, die gebruik maken van de DyVaR technologie en electro dialyse. Hierbij valt op dat beide 
aanzienlijk beter scoren op het milieueffect, dan de technologie zoals in het Tussenrapport beschreven 
(zie figuur 1). De oplossingen van zowel Salttech als TU Delft levert een restproduct op van schoon zout 
(NaCl), wat mogelijk gebruikt kan worden als wegenzout. Dit heeft een verbetering van de milieuscore tot 
gevolg en beperkt het probleem van de lange-termijn stortplaats. Tevens is het energieverbruik van de 
Salttech en TU Delft varianten aanzienlijk lager wat bijdraagt aan een lager milieu effect evenals lagere 
operationele kosten. 
 
De combinatie van waterinjectie met een voorzuivering (variant 4.4) scoort op milieu en kosten minder 
goed dan de overige varianten van waterinjectie (variant 4.1 - 4.3). Het effect van steeds minder gebruik 
van mijnbouwhulpstoffen is zichtbaar gemaakt bij variant 4.2 en 4.3: 
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 Bij variant 4.2 heeft het verminderen van biocide gebruik een positief effect op milieu en korte termijn 
risico, met hogere kosten.  

 Bij variant 4.3 heeft verdere beperking van het gebruik van H2S-binder ten opzichte van variant 4.2 een 
iets betere milieuscore, maar geen verbetering van het risico en hogere kosten 

 
Op basis van de bovenstaande afweging blijkt dat waterinjectie gezien kan worden als de meest geschikte 
verwijderingsmethode voor het productiewater van Schoonebeek. Voor waterinjectie zal daarbij wel aan 
de randvoorwaarden ten aanzien van onder meer veldkeuze en putkeuze voldaan moeten worden, in 
combinatie met reductie van mijnbouwhulpstoffen daar waar redelijkerwijs mogelijk. 
 
Vervolg 

Deze onderlinge weging van alternatieven maakt onderdeel uit van de Herafweging Verwerking 
Productiewater Schoonebeek. Dit rapport wordt door NAM samen met de eerder uitgebrachte rapportages 
als onderdeel van het Eindrapport opgeleverd aan de Minister, om daarmee te voldaan aan haar 
vergunningsverplichting. 
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4 Leeswijzer rapportage eindrapport 

Deze eindrapportage beschrijft hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe tot bovenstaande bevindingen is 
gekomen. Doordat er vanuit de regio veel aandacht is voor de waterinjectie, heeft NAM samen met het 
Ministerie van Economische Zaken, als bevoegd gezag, besloten de herafweging via een open en 
transparant proces uit te voeren. Aangezien de herafweging een vergelijking van verschillende 
verwerkingsmogelijkheden vraagt, is het gebruik van de m.e.r.-procedure hiervoor bij uitstek geschikt. 
Daarbij wordt de commissie voor de m.e.r. om advies gevraagd en worden bewoners geconsulteerd over 
de verschillende stappen in het proces. Deze eindrapportage is dus formeel geen MER, maar de daarbij 
behorende methodiek is zoveel mogelijk gevolgd. 
 
De bestuurders in de regio hebben aangegeven, dat het wenselijk is om zelf te bewaken dat in het proces 
de zorgen van bewoners serieus worden meegenomen. Daarvoor is een bestuurlijke 
begeleidingscommissie opgericht, onder voorzitterschap van de gedeputeerde van de provincie 
Overijssel, met verder de gedeputeerde van de provincie Drenthe, de wethouder van de gemeente 
Tubbergen, Dinkelland, Emmen en Coevorden en een bestuurslid van het waterschap Vechtstromen. 
Enkele bewoners uit de regio hebben de Stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) opgericht, om uiting te 
geven aan hun zorgen en mee te denken over mogelijke oplossingen. 
 
In deze eindrapportage zijn de stappen van het onderzoek samengebracht. Dit geeft als geheel een 
overzicht van zowel inhoud als proces. Het vormt daarmee de complete rapportage van de Herafweging 
Verwerking Productiewater Schoonebeek. 
 
De rapportage is opgebouwd uit verschillende onderdelen die in de loop van het onderzoek zijn 
uitgebracht. Onderstaand wordt eerst de laatste fase van de herafweging geïntroduceerd, de afweging 
alternatieven (paragraaf 4.1). Daarna wordt een introductie gegeven van alle eerder gepresenteerde 
onderzoeken en notities in het kader van de herafweging (paragraaf 4.2).Hierin zijn tevens reacties 
opgenomen van externe partijen, waar onder het advies van de commissie voor de m.e.r. over de opzet 
van het onderzoek. Het geheel geeft een overzicht hoe gekomen is tot de bevindingen, zoals in hoofdstuk 
2 weergegeven.  
 

4.1 Rapportage weging alternatieven  

Deel 1: Weging alternatieven 

De weging van geselecteerde alternatieven heeft 
betrekking op de waterzuivering, waarbij twee nieuwe 
varianten meegewogen zijn, en waterinjectie, waarbij 
gebruik van de Twentevelden in combinatie met 
Drenthevelden is bekeken en de mogelijkheid de gehele 
waterinjectie in Drenthevelden boven de zoutlagen te 
laten plaatsvinden. De milieucomponenten zijn in beeld 
gebracht middels een Levenscyclus analyse (LCA), 
uitgevoerd door CE uit Delft. De risico’s zijn nader 
beschreven in onderliggende documenten. De kosten zijn 
op basis hiervan ook verder uitgewerkt. Dit heeft tot een 
detailbeeld geleid, waaruit conclusies over wenselijkheid 
en onwenselijkheid van verwerkingsmogelijkheden 
kunnen worden getrokken. 
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4.2 Eerdere rapportages en notities 

Deel 2: Onderzoeksopzet en advies van de commissie voor de m.e.r. 

In dit deel is de onderzoeksopzet opgenomen, zoals oorspronkelijk voorzien. De onderzoeksopzet is 
opgesteld door Royal HaskoningDHV in samenspraak met NAM. Vervolgens is deze opzet besproken met 
de bestuurlijke begeleidingscommissie, en aangepast naar aanleiding van suggesties van de commissie. 
De onderzoeksopzet is vervolgens op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken op technische 
aspecten getoetst door Deltares.  
 
De commissie voor de m.e.r. is ingeschakeld om advies te geven over de onderzoeksopzet en over de 
latere rapportages. Na locatiebezoek en bestudering van de onderzoeksopzet is de commissie gekomen 
met het advies de uitvoering van de herafweging in twee stappen te knippen. De commissie adviseert 
eerst een afweging op hoofdlijnen te maken, met niet teveel detail, waarmee de bestuurders een principe 
keuze kunnen maken. De resterende alternatieven kunnen daarna aan de hand van een nadere 
uitwerking worden afgewogen. De uiteindelijke onderzoeksopzet is in een bewonersavond gepresenteerd 
aan bewoners en belangstellenden uit de regio Twente. 
 
Deel 3: Trechtering van kansrijke alternatieven (van longlist naar short list) 

Er is een overzicht gemaakt van alle mogelijke manieren om het productiewater uit Schoonebeek te 
verwerken. Daarvoor is met verschillende externe marktpartijen gesproken, zodat de mogelijkheden niet 
beperkt zijn gebleven tot datgene wat de onderzoekers en NAM konden bedenken. Dit heeft geleid tot een 
uitgebreide lijst met mogelijke opties. De verschillende opties zijn geclusterd om te komen tot een beperkt 
aantal van elkaar verschillende alternatieven om te onderzoeken. Het proces om te komen tot deze 
alternatieven heeft in nauwe afstemming met de begeleidingscommissie plaatsgevonden. Het overzicht 
van mogelijke opties en de selectie van alternatieven is beschreven in een aparte notitie, waarin het 
commentaar van de begeleidingscommissie is verwerkt. Middels een persconferentie is deze stap 
toegelicht. Vervolgens heeft de begeleidingscommissie TU Delft gevraagd een reactie te geven op de 
notitie. De TU geeft aan dat de keuze van alternatieven logisch is. Daarbij geeft de TU aandachtspunten 
voor de verdere uitwerking. De selectie van alternatieven is toegelicht tijdens twee bewonersavonden, 
zowel in Twente als in Drenthe. 
 
Deel 4: Tussenrapport met herafweging op hoofdlijnen 

In het Tussenrapport wordt een overzicht gegeven van de ervaringen met productie Schoonebeek en 
waterinjectie tot nu toe. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan de opgetreden lekkage bij de 
transportleiding en de oorzaken van scheurvorming in huizen nabij de Tramweg in Rossum. Vervolgens 
worden vier alternatieven (zuivering van productiewater, beperkte waterzuivering met afvoer zout water 
naar zee, indikken productiewater, injectie productiewater in zowel Twente als Drenthevelden) uitgewerkt 
en vergeleken. De Stichting SAT heeft vlak voor afronding van de rapportage een eigen alternatief naar 
voren geschoven, wat bestaat uit waterinjectie in Drenthevelden, bóven de zoutlagen. Naast de 
alternatieven wordt tevens voortzetting van de huidige vergunde situatie beschreven. De toetsing vindt 
plaats op basis van de zogenaamde CE-afwegingsmethodiek, maar dan op hoofdlijnen. De 
milieucomponenten worden beschreven via energieverbruik, gebruik van chemicaliën en de hoeveelheid 
reststoffen. De risico’s voor de korte en lange termijn zijn kwalitatief beschreven. Voor kosten is een 

indicatie gemaakt van zowel aanlegkosten als operationele kosten. Dit geeft een overzicht van de keuzes 
en gevolgen van keuzes, zonder dat er een voorkeur wordt benoemd.  
 
Deel 5: Zorgpuntennotitie 

Voorafgaand aan de herafweging hebben de lokale en regionale bestuurders een brief aan het Ministerie 
van Economische Zaken gestuurd. Hierin staat een groot aantal vragen, zorgen en andere opmerkingen, 
waarvan de bestuurders de Minister vragen deze te adresseren in de herafweging. Al deze punten zijn 
opgenomen in een lijst met zorgpunten, en aangevuld met naderhand verzamelde opmerkingen tijdens 
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bewonersavonden. Daarnaast zijn zorgpunten verzameld bij organisaties in de regio, zoals het 
drinkwaterbedrijf. Op ieder zorgpunt is een antwoord geformuleerd, in de zorgpuntennotitie. Daarnaast 
blijkt dat een deel van de zorgpunten op vergelijkbare aspecten betrekking hebben. In de 
zorgpuntennotitie wordt daarom ook ingegaan op de belangrijkste thematiek waar de zorgpunten aan 
refereren (bijvoorbeeld het risico van lekkage uit leidingen, aardbevingen of oplossen van zoutlagen in de 
ondergrond). 
 

Deel 6: Reacties op tussenrapport en zorgpuntennotitie 

Het resultaat van het tussenrapport en de zorgpuntennotitie is besproken met de begeleidingscommissie 
en op verschillende punten nader uitgewerkt of verduidelijkt. Dit heeft er toe geleid dat de 
begeleidingscommissie heeft aangegeven, dat het proces daadwerkelijk transparant heeft 
plaatsgevonden, waarbij de zorgen van bewoners serieus zijn meegenomen. De bevindingen zijn 
gepresenteerd tijdens een persconferentie en toegelicht op de regionale radio en TV. Ze zijn tevens 
voorgelegd tijdens twee bewonersavonden, wederom in Twente en Drenthe. 
 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft Deltares gevraagd een inhoudelijke toetsing te geven van de 
toegepaste methodieken. De commissie voor de m.e.r. heeft haar advies uitgebracht op het 
tussenrapport, rekening houdend met de bevindingen van Deltares. Daarna heeft de provincie Overijssel 
de TU Delft gevraagd advies te geven op het tussenrapport in het verlengde van haar eerdere advies op 
de notitie waarin de trechtering is beschreven. De Stichting SAT heeft een reactie gegeven op de 
rapportages en in de Provinciale Staten van Overijssel en Drenthe zijn vragen gesteld, evenals in de 
Tweede Kamer. 
 
Het totaal aan reacties heeft er toe geleid, dat de samenvatting van het tussenrapport is bijgesteld, ter 
verduidelijking van de bevindingen. Daarnaast is een aparte notitie opgesteld waarin op de belangrijkste 
punten van de commissie voor de m.e.r, Deltares, TU Delft en belanghebbenden is ingegaan. Deze 
informatie is aangeleverd aan het Ministerie van Economische Zaken, zodat de Minister in samenspraak 
met de regio en NAM een keuze kan maken voor de nadere uitwerking van alternatieven. De bevindingen 
van de Minister zijn in een brief vastgelegd. Dit heeft geleid tot de keuze van alternatieven en varianten, 
die uiteindelijk zijn uitgewerkt in de “afweging alternatieven” (zie paragraaf 4.1). 
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Managementsamenvatting 

In juni 2016 is het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie van de Herafweging Verwerking Productiewater 
Schoonebeek aan het Ministerie van Economische Zaken opgeleverd. Deze rapportages vormen 
onderdeel van het eindpunt van een intensief traject, waarin inhoudelijk onderzoek is uitgevoerd, begeleid  
door een bestuurlijke begeleidingscommissie en meerdere keren afstemming met diverse betrokken 
partijen zoals belangenorganisaties, overheidspartijen en lokale bewoners is geweest. Op voorstel van de 
Commissie voor de m.e.r. is de Herafweging in twee blokken verdeeld, waarbij het Tussenrapport en de 
Zorgpuntennotitie het resultaat zijn van het eerste blok. 
 
Maatschappelijk dialoog en de keuze van de minister 

Nadat het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie zijn ingediend bij het 
Ministerie van Economische Zaken, zijn de Commissie voor de m.e.r., 
Deltares en TU Delft gevraagd de rapporten te toetsen en met 
bevindingen te komen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aangepaste 
samenvatting van het Tussenrapport en een notitie met toelichting 
vanuit NAM en RHDHV. De Minister heeft daarnaast de betrokken 
instanties gevraagd hun mening kenbaar te maken. Op basis van deze 
bevindingen heeft de Minister een besluit genomen over het vervolg 
van de Herafweging. In het besluit vraagt de Minister NAM het 
zuiveringsalternatief (Alternatief 1) nader uit te werken, met speciale 
aandacht voor nieuw naar voren gebrachte zuiveringsvarianten van 
Salttech en TU Delft. Daarnaast vraagt de Minister het waterinjectie 
alternatief, waterinjectie in Twente- en Drenthevelden (Alternatief 4), en 
het alternatief van het burgerinitiatief van de Stichting Stop Afvalwater 
Twente (SAT), waterinjectie in Drenthevelden boven de 
Zechsteinformaties (Alternatief 5), in de onderlinge vergelijking van 
alternatieven mee te nemen. 
 
Opzet weging alternatieven 

De nadruk in de tweede fase ligt op de afstemming met Salttech en de TU Delft over hun aangedragen 
varianten voor waterzuivering. Voor het initiatief van de Stichting SAT is bekeken of er gasvelden voldoen 
aan de gestelde criteria. Vervolgens is de CE afweging uitgevoerd, onder meer met de LCA. Tijdens het 
onderzoek heeft afstemming plaatsgevonden met een klankbordgroep, gevormd door ambtenaren van de 
provincies, gemeenten, het waterschap en leden van de Stichting SAT. 
 
Nader onderzoek 

Er is aanvullend onderzoek gedaan om na te gaan hoe de DyVaR technologie van Salttech en de Electro 
Dialyse aangedragen door de TU Delft, zodanig uitgewerkt kunnen worden, dat ze als volledig alternatief 
naast de andere alternatieven en varianten gepresenteerd kunnen worden. Beide zuiveringstechnieken 
kunnen geplaatst worden als onderdeel van de zuiveringsvariant zoals gepresenteerd in het 
Tussenrapport. Daarbij is aangenomen dat de waterzuivering volgens verwachting gaat functioneren, 
hoewel dit in de praktijk anders uit kan pakken. Met deze aanpak wordt in beeld gebracht waar 
verbeteringen met nieuwe zuiveringstechnologie mogelijk zijn. 
 
In workshops is door de technische experts van Salttech, NAM, Shell en Royal HaskoningDHV naar de 
DyVaR waterzuivering gekeken. Deze is uitgewerkt zodat overeenstemming bereikt is over het gehele 
zuiveringsproces en de restproducten. Met behulp van DyVaR ontstaat ongeveer 50% vrijwel zuiver zout 
(NaCl) als restproduct, wat potentieel herbruikbaar is, en 50% gemengd restzout dat moet worden 
opgeslagen. Dat is een aanzienlijke verbetering van de variant zoals gepresenteerd in het Tussenrapport. 
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De Electro Dialyse van TU Delft is op vergelijkbare wijze doorgenomen, hoewel in deze variant nog wat 
meer aannames en schattingen gemaakt moesten worden, doordat onderdelen nog niet volledig uit 
ontwikkeld zijn. Het resterende product van deze techniek bestaat voor ongeveer 80% uit vrijwel zuiver 
zout (NaCl), en voor 20% uit gemengd restzout dat opgeslagen moet worden. Beide varianten leveren ook 
een aanzienlijke afname in energiegebruik en daarmee samenhangende milieueffecten en kosten, 
vergeleken met de variant in het tussenrapport. 
 
Voor de mijnbouwhulpstoffen, stoffen die worden toegevoegd om transportleidingen te beschermen en het 
productieproces te optimaliseren, is een overzicht gegeven op welke manier het gebruik ervan te 
minimaliseren of zelfs te vermijden is. Daarbij is vooral gekeken naar het gebruik van biocide, H2S-binder 
en corrosieremmer. Het blijkt dat de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder geminimaliseerd kan 
worden door het vervangen van transportleidingen. Verder is er voortgaand onderzoek naar 
minimalisering van de dosering mijnbouwhulpstoffen en naar niet-chemische andere mogelijkheden. 
 
Bij het onderzoek naar de geschiktheid van de Drenthevelden is gebleken dat er onvoldoende 
opslagcapaciteit beschikbaar is in velden gelegen boven de Zechsteinformaties, zoals door de Stichting 
SAT aangedragen. Daarnaast zijn de velden minder geschikt voor waterinjectie door een beperkte 
injectiviteit of het ontbreken van voor waterinjectie geschikte putten. Daarmee is het niet mogelijk een 
vergelijkbaar alternatief uit te werken, en is het alternatief bij de weging buiten beschouwing gelaten. De 
boven de Zechsteinformaties gelegen velden in Drenthe zijn wel meegenomen in de bredere afweging 
van mogelijke velden in Drenthe voor opslag van productiewater. 
 
Weging alternatieven 

De weging van alternatieven vindt plaats middels de CE afwegingsmethodiek. Deze bestaat uit twee 
stappen, de toetsing van randvoorwaarden voor het productiewater en de geselecteerde reservoirs, en 
een doelmatigheidstoets. 
 
Uit de toetsing van de randvoorwaarden komt naar voren dat de waterstroom hieraan voldoet, zodat de 
reservoirs beleidsmatig voor waterinjectie gebruikt kunnen worden. Tevens blijkt dat de compatibiliteit van 
het productiewater en het reservoir voldoende is. 
 
De doelmatigheidstoets bestaat aansluitend uit de Levenscyclusanalyse (LCA), een uitwerking van de 
korte en lange termijn risico’s en een analyse van de kosten per variant. 
 
LCA totaalscore milieu 

De LCA heeft inzicht gegeven in de milieubijdrage van de verschillende alternatieven en varianten. Om tot 
een compacte samenvattende score per alternatief en variant te komen, is gebruik gemaakt van de 
gepresenteerde totaalscore, zoals weergegeven in onderstaande figuur. Hierbij geldt dat een hogere 
score betekent dat het effect op het milieu groter is. De effecten zijn genormaliseerd weergegeven ten 
opzichte van de maximale score, deze is als 100% aangehouden. 
 
Er zijn drie methoden om tot een totaalscore te komen, met verschillende wegingsfactoren per 
milieubijdrage. Dit geeft twee vergelijkbare scores, bij de schaduwprijs weging en bij de gelijke weging. De 
methode “distance to target” geeft een enigszins afwijkend beeld. De onderzoekers van CE melden dat 
voor het maken van afweging tussen de verschillende varianten de eerste twee wegingsmethoden het 
meest relevant zijn, maar dat de distance to target methode vanwege de signaal werking belangrijk is.  
 
Opvallend in figuur 1 is het verschil in totaalscore voor de waterzuiveringsvarianten (aangeduid met V1) 
ten opzichte van de waterinjectievarianten (aangeduid met V4). De totaalscore van de 
waterzuiveringsvarianten (V1) bevindt zich tussen 55% en 100%, terwijl de injectievarianten zonder 
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zuivering (V4.1, V4.2 en V4.3) uitkomen tussen 5% en 11%, voor het ongewogen totaal en de 
schaduwprijsweging. Voor de totaalscore op distance to target varieert de score tussen 8% en 35%. De 
injectievariant met aanvullend zuivering (V4.4) ligt er tussenin voor wat betreft het ongewogen totaal en de 
schaduwprijsweging en heeft een uitschieter naar 100% in de totaalscore op distance to target 
 

 
Figuur 1: Uitkomst LCA voor waterzuiverings- en waterinjectievarianten. De figuur toont de vergelijking van de gewogen totaalscore 

per variant (maatgevend jaar 2022).Per weegmethodiek is de hoogste gewogen bijdrage van de verschillende varianten 

gewaardeerd als 100%. De gewogen bijdragen van de andere varianten zijn ten opzichte van deze maximale score uitgedrukt als 

percentage van de maximale score. De namen van de varianten op de x-as komen overeen met de aanduiding in onderstaande 

tabel 1. 

 
Korte termijn risico’s, gedurende de periode van oliewinning 

Aan de hand van de bow-tie methode is een overzicht van de risico’s en beheersmaatregelen gemaakt 

voor mogelijke seismische activiteit, het mogelijk oplossen van zoutlagen, mogelijke lekkage bij putten en 
bij transportleidingen. Bij de uitwerking is expliciet gemaakt welke bedreigingen kunnen voorkomen en 
hoe deze beheersbaar zijn met concrete preventieve en reactieve maatregelen. Voor waterinjectie worden 
op korte termijn de risico’s als laag ingeschat, omdat het erg onwaarschijnlijk is dat de gebeurtenissen 

optreden en omdat de effecten daarvan naar verwachting beperkt zullen zijn. Voor waterzuivering zitten 
de risico’s bij de verwerking van het restproduct, zowel in het transport als het opslaan. De risico’s zijn hier 

zodanig dat bij een uitwerking speciale aandacht voor mitigerende maatregelen in de vorm van maatwerk 
nodig is. 
 
Lange termijn risico’s, na de afronding van de oliewinning en een lange periode daarna 

De lange termijn risico’s van waterinjectie worden als laag ingeschat. Er zijn geen mechanismen bekend 

die daadwerkelijk tot significante effecten zullen leiden in de biosfeer. Het is echter niet goed mogelijk de 
processen in de diepe ondergrond in detail via monitoring te volgen, zodat een lange termijn risico niet 
geheel kan worden uitgesloten. Mocht er toch zoutoplossing optreden in de diepe ondergrond, dan zal dit 
uiteindelijk mogelijk zichtbaar worden door bodemdaling. Met behulp van satellietradar wordt deze 
eventuele bodemdaling bijgehouden. De lange termijn risico’s bij waterzuiveringsvarianten worden 
veroorzaakt door de opslag van het restproduct gemengd zout. Een grootschalige bovengrondse 
stortplaats met gemengd zout kan op lange termijn leiden tot verontreiniging van het milieu. 
 
Kosten 

De kosten zijn bepaald aan de hand van de investeringen en operationele kosten. Voor de investeringen 
voor de nieuw te ontwerpen zuiveringsvarianten zijn nog geen nauwkeurige waarden beschikbaar. Hier is 
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een redelijke benadering gedaan, in samenspraak met de leveranciers en ontwikkelaars. Om de 
operationele kosten op de juiste wijze te kunnen meewegen is als benadering een netto-contante-waarde 
berekening gedaan waarbij de kosten voor de gehele winperiode gelijk gesteld zijn aan 10 keer de kosten 
in het maatgevende jaar 2022. Uit de vergelijking blijkt dat de verschillende varianten van de 
waterzuivering aanzienlijk duurder zijn dan de waterinjectievarianten. Hierbij valt wel op dat de Salttech en 
TU Delft varianten een aanzienlijk verbetering in operationele kosten hebben ten opzichte van de variant 
gepresenteerd in het Tussenrapport. 
 
Overzicht 

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste conclusies samengebracht. 
 
Tabel 1. Samenvattend overzicht CE afweging per alternatief met varianten. 

Alternatieven Milieu Risico kort (na 

maatregelen) 
Risico lang (na 

maatregelen) 
Kosten (afgerond 

miljoen €) 

Alternatief 1: Waterzuivering en lozing schoon zoet water op oppervlaktewatersysteem met varianten 

V1: Variant Tussenrapport 
MVR en kristallisatie 

- - - - - - 580 

V1 ST: Variant Salttech  
DyVaR 

- - - / - - - - 500 

V1 TU: Variant TU Delft 
Electro Dialyse 

- - - / - - - - 420 

Alternatief 4: Waterinjectie in Twente- en Drenthevelden met varianten 

V4.1: Variant 4.1:  
Waterinjectie 

- - - 75 

V4.2: Variant 4.2:  
geen biocide 

0/- - - 95 

V4.3: Variant 4.3:  
ook geen H2S-binder  

0/- - - 175 

V4.4: Variant 4.4: 
aanvullend zuivering 

- - - 245 

Toelichting scores: 

0 of 0/- = geen of vrijwel geen effect/risico, - = effect of risico gebruikelijk binnen industriële activiteit, - /  - - of - - = 

zodanig effect of risico dat mitigerende maatregelen uitgewerkt moeten worden om beperking te bereiken, - - - = te 

groot effect of risico, zodat het alternatief of de variant niet uitvoerbaar is. 

 
Bevindingen 

De weging van alternatieven laat zien dat op de vier onderdelen van de CE afweging over het algemeen 
waterinjectie beter scoort dan waterzuivering. 
 
Bij Alternatief 1, volledige zuivering van het productiewater, zijn de Salttech en TU Delft varianten 
uitgewerkt, die gebruik maken van de DyVaR technologie en Electro Dialyse. Hierbij valt op dat beide 
aanzienlijk beter scoren op het milieueffect, dan de technologie zoals in het Tussenrapport beschreven 
(zie figuur 1). De waterzuiveringsvarianten van zowel Salttech als TU Delft levert een restproduct op van 
schoon zout (NaCl), wat mogelijk gebruikt kan worden als wegenzout. Dit heeft een verbetering van de 
milieuscore tot gevolg en beperkt het probleem van de lange-termijn stortplaats. Tevens is het 
energieverbruik van de Salttech en TU Delft varianten aanzienlijk lager wat bijdraagt aan een lager milieu 
effect evenals lagere operationele kosten. 
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De combinatie van waterinjectie met een voorzuivering (variant 4.4) scoort op milieu en kosten minder 
goed dan de overige varianten van waterinjectie (variant 4.1 - 4.3). Het effect van steeds minder gebruik 
van mijnbouwhulpstoffen is zichtbaar gemaakt bij variant 4.2 en 4.3: 
 

 Bij variant 4.2 heeft het verminderen van biocide gebruik een positief effect op milieu en korte termijn 
risico, met hogere kosten.  

 Bij variant 4.3 heeft verdere beperking van het gebruik van H2S-binder ten opzichte van variant 4.2 een 
iets betere milieuscore, maar geen verbetering van het risico en hogere kosten 

 
Op basis van de bovenstaande afweging blijkt dat waterinjectie gezien kan worden als de meest geschikte 
verwijderingsmethode voor het productiewater van Schoonebeek. Voor waterinjectie zal daarbij wel aan 
de randvoorwaarden ten aanzien van onder meer veldkeuze en putkeuze voldaan moeten worden, in 
combinatie met reductie van mijnbouwhulpstoffen daar waar redelijkerwijs mogelijk. 
 
Vervolg 

Deze onderlinge weging van alternatieven maakt onderdeel uit van de Herafweging Verwerking 
Productiewater Schoonebeek. Dit rapport wordt door NAM samen met de eerder uitgebrachte rapportages 
als onderdeel van het Eindrapport opgeleverd aan de Minister, om daarmee te voldaan aan haar 
vergunningsverplichting. 
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1 Doel en opzet van de weging alternatieven 

1.1 Kader 

De afweging van alternatieven maakt onderdeel uit van de Herafweging verwerkingsmogelijkheden 
productiewater Schoonebeek, uitgevoerd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als 
onderdeel van haar vergunning voor waterinjectie in de Twentevelden. Deze rapportage over de weging 
van alternatieven vormt een onderdeel van de integrale eindrapportage “Herafweging 
verwerkingsmogelijkheden productiewater Schoonebeek”. 
 
Stap 2b volgens opzet van de Commissie voor de m.e.r. 

Het onderzoek Herafweging verwerkingsmogelijkheden productiewater Schoonebeek volgt de opzet zoals 
door de Commissie voor de m.e.r. voorgesteld in haar advies van 7 maart 2016 [Ref. Commissie m.e.r., 
2016a]. Na eerst een onderzoek op hoofdlijnen, met als resultaat het Tussenrapport, volgt de weging van 
geselecteerde alternatieven volgens de CE afwegingsmethodiek [Ref. CE Delft, 2004]. Onderstaand 
beschrijft de Commissie wat zij van dit onderzoek verwacht: 
 
Advies van de commissie voor de m.e.r. : 
 
Stap 2b: Weging alternatieven (in detail) 

Wanneer in het besluitvormingsproces is vastgesteld dat voor één of 

enkele oplossingsrichtingen realistisch en perspectiefrijk zijn, moeten 

die verder worden uitgewerkt en geoptimaliseerd. Daarbij kan de ‘CE 

methodiek’ (in geactualiseerde vorm), en dan met name het LCA-

gedeelte, behulpzaam zijn (stap 2b). De Commissie adviseert dit dus 

pas te doen nadat de eerdere onderzoeksresultaten door EZ/NAM zijn 

geëvalueerd, de maatschappelijk dialoog heeft plaatsgevonden en 

besloten is tot beperking van het aantal oplossingsrichtingen. 

 
Voorgaande stappen in de herafweging 

De weging van alternatieven in dit onderzoek volgt op de uitvoering van 
voorgaande stappen, stap 1 en 2a, welke hebben geresulteerd in het 
Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie. Hierin zijn de 
keuzemogelijkheden op hoofdlijnen beschreven. 
 
Maatschappelijke dialoog en selectie alternatieven 

De bevindingen op hoofdlijnen, zoals verwoord in het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie, zijn door 
onafhankelijke externe partijen getoetst. De Commissie voor de m.e.r., Deltares en de TU Delft hebben 
geadviseerd, met kanttekening, dat de rapportages een goede basis vormen voor de maatschappelijke 
dialoog [Ref. Commissie m.e.r. 2016b, Deltares 2016b en TU Delft 2016b]. Het Ministerie van 
Economische Zaken (EZ) heeft deze maatschappelijke dialoog georganiseerd en geleid. Op basis van de 
beschikbare rapportages en inbreng vanuit de maatschappelijke dialoog heeft de Minister van 
Economische Zaken zijn besluit genomen, ten aanzien van uit te werken en af te wegen alternatieven. De 
NAM is per brief geïnformeerd over het besluit en het vervolgtraject (zei bijlage 1, brief Nadere uitwerking 
voorkeursalternatieven verwerking productiewater Schoonebeek, van 22 november 2016).  
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Opgave voor de weging van alternatieven 

In de brief is de volgende opgave voor weging van alternatieven weergegeven: 

 Het verder onderzoeken en specificeren van de zuiveringsopties (Alternatief 1, zoals beschreven in het 
Tussenrapport), inclusief de technologieën die genoemd zijn door TU Delft en Salttech.  

 Alternatief 4 (injectie in Twente en Drenthe, zoals beschreven in het Tussenrapport) met de nadruk op 
het verminderen van mijnbouwhulpstoffen. 

 Het verder onderzoeken en specificeren van Alternatief 5 (opslag in de diepe ondergrond van Drenthe 
onder een kleisteenlaag, zoals beschreven in het Tussenrapport) van de Stichting Stop Afvalwater 
Twente. 

 Bij de uitwerking wordt het Roswinkelveld buiten beschouwing gelaten gezien de seismische activiteit 
in het verleden. 

 
De NAM heeft aan Royal HaskoningDHV (RHDHV) gevraagd, in het verlengde van het eerdere onderzoek 
bij de herafweging, ook voor stap 2b het onderzoek en de rapportage te verzorgen. 

1.2 Opzet van de weging 

Eerst nadere uitwerkingszuiveringsvarianten 

Voordat de weging van alternatieven kan plaatsvinden, is op een aantal onderdelen aanvullend onderzoek 
of afstemming nodig. Dit betreft vooral de opgave om de zuiveringstechnieken, zoals aangedragen door 
Salttech en de TU Delft, mee te nemen in de weging. Om die reden heeft een nadere uitwerking van 
technieken plaatsgevonden. Daarmee is gekomen tot het vaststellen van alternatieven en varianten, die 
geschikt zijn voor de weging van alternatieven volgens de CE afwegingsmethodiek. 
 
De nadere uitwerking bestaat concreet uit de volgende aspecten: 

 Voor het alternatief waterzuivering worden twee innovatieve varianten bestudeerd, de DyVaR techniek 
van Salttech en de (divalente) Electro Dialyse zoals voorgesteld door de TU Delft. 

 Voor iedere variant wordt bepaald hoe deze optimaal zou kunnen functioneren, om zo te vergelijken 
met de variant uit het Tussenrapport. 

 Bij de varianten wordt daarnaast aangegeven wat de onzekerheden nog zijn en hoe deze in beeld 
gebracht kunnen worden. 

 Onderzocht is hoe het gebruik van mijnbouwhulpstoffen geminimaliseerd kan worden opgenomen in de 
verschillende alternatieven en varianten. 

 Selectie van geschikte opslagvelden en putten voor de waterinjectie alternatieven 4 en 5. 
 
Onderliggende onderzoeken voor de weging van alternatieven 

De weging van alternatieven volgens de CE afwegingsmethodiek vindt plaats op basis van onderliggende 
onderzoeken, met betrekking tot milieu, risico’s en kosten. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd, waarbij 

vooral bestaande informatie is samengebracht. Op basis van de beschikbare informatie is geoordeeld dat 
nieuw aanvullend onderzoek in deze fase niet noodzakelijk is om te kunnen komen tot een zinvolle weging 
van alternatieven en varianten. 
 
Rapportage van bevindingen 

Het onderzoek en de rapportage zijn er op gericht de benodigde informatie te presenteren aan de Minister 
van Economische Zaken, zodat de Minister tot een besluit kan komen. De rapportage dient daarvoor 
helder en transparant te zijn, waarin aannames en keuzes duidelijk vermeld en onderbouwd worden. 
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Op de verschillende onderdelen is het mogelijk bij een nadere uitwerking meer detailinformatie 
beschikbaar te krijgen. Gezien de complexiteit van de hier gepresenteerde en vergeleken technieken, is 
het gebruikelijk dat tussen de haalbaarheidsfase en realisatiefase gewerkt wordt naar een steeds hoger 
detailniveau van uitwerking. De hier gepresenteerde alternatieven en varianten zijn uitgewerkt tot het 
niveau van een haalbaarheidsonderzoek, zoals gebruikelijk in de industrie. Dit betekent dat er rekening 
gehouden wordt met onzekerheden in de resultaten. Het onderlinge beeld tussen alternatieven en 
varianten dient een realistische afspiegeling te vormen om keuzes te maken.  
 
Beschikbaarheid onderliggende informatie 

Om te komen tot een goede balans tussen uitleg van de weging van de alternatieven en meer diepgang 
op specifieke onderwerpen, bestaat deze rapportage uit dit overkoepelend rapport, met daarbij een groot 
aantal onderliggende detailrapporten (opgenomen in bijlage 2 van dit rapport). De NAM rapporteert veelal 
in het Engels, waardoor een deel van de detailrapporten in het Engels zijn, evenals de internationale 
literatuur over dit soort onderwerpen (opgenomen in bijlage 3). Aanvullend op de Engelstalige rapporten 
zijn een aantal samenvattende onderliggende rapporten in het Nederlands toegevoegd. Dit geheel geeft 
een zo compleet mogelijk overzicht van de bestaande kennis en inzichten. Daarnaast is veel aanvullende 
informatie te vinden op de websites van de NAM (www.nam.nl), SodM (www.sodm.nl) en via het 
algemene informatieloket van de overheid voor gebruik van de diepe ondergrond: www.nlog.nl. 
 
Afstemming met de omgeving 

Voor de opzet van het onderzoek, de selectie van nader te onderzoeken alternatieven en het 
Tussenrapport is nadrukkelijk de afstemming met de omgeving gezocht. Er is afgestemd met de 
bestuurlijke begeleidingscommissie, overleg geweest met ambtenaren, toelichting gegeven aan zowel de 
Commissie voor de m.e.r. als Deltares en tijdens meerdere bewonersavonden. Bij de presentatie van de 
selectie van alternatieven en van het Tussenrapport is de pers geïnformeerd middels een persconferentie 
en de mogelijkheid tot interviews. 
 
De Minister geeft in zijn brief aan dat in deze fase afstemming plaatsvindt met een klankbordgroep. Dit 
biedt de mogelijkheid tot informeren en vernemen wat aanvullende wensen en verwachtingen zijn. De 
uitgebreide afstemming in de voorgaande fase en de bevindingen uit het bestuurlijk proces hebben al 
eerder veel inzichten opgeleverd wat de verwachtingen vanuit de omgeving zijn. Deze verwachtingen zijn 
bij de weging van alternatieven meegenomen.  
 

1.3 Opzet van de rapportage weging alternatieven 

Dit rapport vormt een onderdeel van de eindrapportage Herafweging verwerking productiewater 
Schoonebeek. In dit rapport wordt de weging van de geselecteerde alternatieven beschreven, inclusief de 
nadere uitwerking van varianten die onderdeel uitmaken van de alternatieven. 
 
De maatschappelijke dialoog – hoofdstuk 2 

Hoofdstuk 2 beschrijft het bestuurlijk proces inclusief de reacties vanuit de Commissie voor de m.e.r., 
Deltares en TU Delft. Betrokken instanties hebben hun reactie op de bevindingen uit het Tussenrapport 
gegeven aan het Ministerie van Economische Zaken en de Minister heeft op basis van alle bevindingen, 
alternatieven geselecteerd voor nadere uitwerking en onderlinge weging. 
 
Nadere uitwerking om te komen tot alternatieven en varianten – hoofdstuk 3, 4 en 5 

De aangedragen innovatieve zuiveringsopties worden beschreven en besproken in hoofdstuk 3. De 
uitwerking heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met Salttech en met de TU Delft. De resultaten 
van deze afstemming zijn opgenomen in mogelijk toekomstig realiseerbare zuiveringsvarianten. 
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Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de mijnbouwhulpstoffen, het minimaliseren van 
mijnbouwhulpstoffen en de mogelijke gevolgen van het toepassen van mijnbouwhulpstoffen. 
In hoofdstuk 5 worden de reservoirs in Drenthe beschreven, zowel de opslagmogelijkheden in 
kalksteenreservoirs in de Zechsteinformatie als daarboven, zoals door de Stichting Stop Afvalwater 
Twente is aangedragen. Dit leidt tot de selectie van reservoirs, die in aanmerking komen voor 
waterinjectie. Detailinformatie is opgenomen in de onderliggende rapporten. 
 
CE afweging van alternatieven – hoofdstuk 6, 7 en 8 

De CE-methodiek schrijft voor dat eerst de geschiktheid van de geselecteerde reservoirs wordt 
onderzocht. Dit vindt plaats in hoofdstuk 6. Daaruit blijkt welke reservoirs geschikt worden geacht en bij de 
CE-afweging worden meegenomen. De CE-afweging bestaat uit de Levenscyclus Analyse (LCA), de 
risico’s op korte en lange termijn en het kostenoverzicht. Voor deze componenten zijn detailstudies 
uitgevoerd, waarvoor onderliggende rapporten beschikbaar zijn. De bevindingen uit deze detailstudies zijn 
opgenomen in hoofdstuk 7. Op basis van de bevindingen uit hoofdstuk 8 is een samenvattende tabel 
opgesteld, waarbij de verschillende scores naast elkaar gezet zijn. Op basis hiervan kunnen de benodigde 
keuzes worden gemaakt. 
 
Verwijzingen – hoofdstuk 9 en 10 

De onderliggende documenten zijn benoemd in hoofdstuk 9 en in hoofdstuk 10 is tot slot een lijst met 
afkortingen opgenomen. 
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2 Het bestuurlijk proces 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de maatschappelijke dialoog heeft plaatsgevonden vanaf de 
publicatie van het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie tot en met de opdrachtformulering voor de 
weging van alternatieven. 
 
Als onderliggend document bij dit hoofdstuk is in bijlage 1 de brief van de Minister van Economische 
Zaken aan de NAM opgenomen, van 22 november 2016. 
 

2.1 Reacties op het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie 

Het Tussenrapport en de Zorgpuntennotitie zijn in juni 2016 opgeleverd. In het verlengde hiervan is een 
persconferentie georganiseerd om de bevindingen te presenteren. Daarnaast zijn er bewonersavonden 
geweest, zowel in Twente als Drenthe. 
 
Deltares heeft op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken de resultaten uit beide documenten 
getoetst. Haar bevindingen zijn meegenomen in het oordeel van de commissie voor de m.e.r. Ook de TU 
Delft heeft, op verzoek van de provincie Overijssel, een reactie gegeven op de rapportages. Daarnaast 
heeft de Stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) haar reactie gegeven. Het commentaar heeft er toe 
geleid van Royal HaskoningDHV een aantal verduidelijkingen in de samenvatting van het Tussenrapport 
heeft aangebracht. Daarnaast is in september een aanvullende notitie opgesteld om antwoord te geven op 
specifieke punten die naar voren zijn gebracht. Dit alles is beschikbaar gesteld aan het Ministerie van 
Economische Zaken om een besluit te nemen over het vervolgtraject van de herafweging. 
 
De betrokken instanties, gemeenten, provincies, maar ook de waterschappen, het drinkwaterbedrijf en de 
NAM en de Stichting SAT hebben schriftelijk hun standpunt kenbaar gemaakt aan de Minister. Vervolgens 
zijn er in oktober gesprekken gevoerd waarin het Ministerie geluisterd heeft naar de wensen en 
verwachtingen van betrokkenen.  

2.2 Keuze van de Minister 

Op basis van de bevindingen in het Tussenrapport, het commentaar op het Tussenrapport en de inzichten 
vanuit de regio, heeft de Minister van Economische Zaken besloten (zie brief bijlage 1) dat in de weging 
van de alternatieven verdere uitwerking wenselijk is van: 

 innovatieve nieuwe zuiveringstechnieken, om na te gaan of de bevindingen van alternatief 1 met 
volledige zuivering, aanzienlijk verbeterd kunnen worden als ook nog niet bewezen technieken in de 
weging worden meegenomen. 

 waterinjectie in Twente en Drenthe, zoals omschreven in alternatief 4. 

 waterinjectie in Drenthe in velden die zich boven de Zechstein zoutlaag bevinden, alternatief 5. 

 
 “Ik verzoek u om het eindrapport uiterlijk begin december aan mij voor te leggen. Conform het voorschrift 

in de vergunning moet u in het eindrapport laten zien of het injecteren van injectiewater dat vrijkomt bij de 

productie van olie, nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is. U dient hiervoor de CE-

afwegingsmethodiek of een gelijkwaardige methode toe te passen. 

 

U kunt in het eindrapport uitgaan van de beschrijvingen van de geselecteerde alternatieven zoals deze 

zijn opgenomen in het Tussenrapport. Het Tussenrapport (inclusief de aanvullingen) is daarbij een deel 
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van het eindrapport. Ik verwacht dat het eindrapport helder is en duidelijk laat zien hoe de geselecteerde 

alternatieven scoren en waarop deze scores zijn gebaseerd. 

 

Ik zal het eindrapport – evenals ik gedaan heb met het Tussenrapport – ter toetsing voorleggen aan de 

Commissie voor de m.e.r. en Deltares. Ik verwacht in de tweede week van januari 2017 het advies van de 

Commissie voor de m.e.r. te ontvangen. Uitgaande van dit advies en de reacties van de verschillende 

bestuursorganen en stakeholders zal ik in januari 2017 een besluit nemen over de toekomst van de 

verwerking van het productiewater uit Schoonebeek.” 

2.3 Uitvoering en planning 

Op dinsdag 22 november 2016 heeft de Minister middels een brief aan de NAM zijn besluit over het 
vervolgtraject bekend gemaakt, en tevens aangegeven dat afstemming met een klankbordgroep 
onderdeel uitmaakt van het traject. 

De klankbordgroep is samengesteld uit ambtelijke vertegenwoordigers van de betrokken provincies en 
gemeenten en het waterschap. In de klankbordgroep heeft tevens een vertegenwoordiging van de 
Stichting zitting. De klankbordgroep wordt door de NAM en RHDHV op de hoogte gehouden van de opzet, 
voortgang en bevindingen van het onderzoek. De NAM en RHDHV hebben aangegeven te trachten de 
vragen te beantwoorden en suggesties daar waar mogelijk mee te nemen in het onderzoek of de 
rapportage. 

De Minister heeft gevraagd een complete en heldere rapportage op te stellen, binnen de beschikbare tijd 
tot begin december 2016. Doordat de NAM en RHDHV vooruitlopend op de brief van de Minister al zijn 
begonnen met vervolgwerkzaamheden, is de feitelijke onderzoeksperiode groter dan de circa drie weken 
tussen het versturen van de brief en de daarin aangegeven verwachte oplevering.  

Planning vanaf oplevering eindrapport tot besluitvorming 

De planning van onderzoek tot besluit van de Minister is als volgt: 

 waterinjectie in Drenthe in velden die zich boven de Zechstein zoutlaag bevinden, alternatief 5. 

 Vrijdag 9 december 2016 – oplevering eindrapport RHDHV door NAM aan EZ. EZ ontvangt eindrapport 
en verstuurt het aan Commissie voor de m.e.r., Deltares en klankbordgroep 

 Maandag 12 december 2016 – toelichting eindrapport bij de commissie voor de m.e.r. 

 Vrijdag 16 december 2016 – bijeenkomst klankbordgroep, waar uitleg plaatsvindt over bevindingen en 
vragen beantwoord kunnen worden 

 Eerste week januari 2017 – mogelijk aanvullende bijeenkomst klankbordgroep 

 Twee week januari 2017 – reacties van de leden van de klankbordgroep aan EZ 

 Tweede helft januari 2017 – besluit Minister 

 
Na het besluit van de Minister neemt NAM haar besluit 

Het besluit van de minister geeft aan hoe de verwerking van productiewater in de toekomst plaatsvindt. 
Op basis van de uitspraak van de Minister, zal de NAM bepalen hoe de oliewinning Schoonebeek kan 
worden voortgezet. Dit kan er toe leiden, dat één van de hier gepresenteerde alternatieven of varianten 
gerealiseerd gaat worden. In dat geval zal nog een nadere uitwerking nodig zijn, gevolgd door een formeel  
traject van nieuwe vergunningaanvragen en mogelijk het opstellen van een nieuw milieueffectenrapport 
(MER).  
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3 Nadere uitwerking waterzuiveringsvarianten 

Nadere uitwerking 

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de beide zuiveringstechnieken, die tijdens de maatschappelijke 
dialoog zijn aangedragen, nader zijn uitgewerkt, zodat ze bij de afweging van alternatieven als varianten 
getoetst kunnen worden. 
 
In het onderliggende rapport “Uitwerking zuiveringsvariant” opgenomen in bijlage 2 wordt aanvullende 
informatie gegeven. 
 

3.1 Van innovatief naar bewezen en robuuste techniek 

Tussenrapport bekijkt bewezen en robuuste oplossingen 

In het Tussenrapport zijn de mogelijkheden het productiewater te zuiveren onderzocht. Daarbij is 
uitgegaan van bewezen en robuuste grootschalig inzetbare waterzuiveringstechnieken. Dat wil zeggen 
bewezen technieken, die in de praktijk al succesvol toegepast worden voor productiewater. Tevens dient 
de waterzuivering effectief te blijven bij mogelijke veranderingen van de waterkwaliteit in de loop van de 
tijd. Op basis hiervan zijn zuiveringstechnieken geselecteerd voor een gehele waterzuivering (tot zoet 
water dat geloosd kan worden op het lokale watersysteem), een gedeeltelijke zuivering (tot zout water dat 
geloosd kan worden op zee) en indikking tot brijn (voor beperking van de waterinjectie). 
 
Twee innovatieve zuiveringsvarianten 

Tijdens de beoordeling van de bevindingen uit het Tussenrapport heeft een aantal partijen aangegeven, 
dat er kansrijke nieuwe technieken beschikbaar komen, die wellicht tot betere resultaten voor 
waterzuivering kunnen leiden. Deze technieken zijn nog niet grootschalig getest op productiewater, maar 
kunnen mogelijk in de toekomst interessant zijn. Twee varianten zijn expliciet ingebracht, de DyVaR 
technologie van Salttech en de toepassingen van (divalente) elektrodialyse membraantechnologie door de 
TU Delft. In de rapportage Uitwerking zuiveringsvarianten (bijlage 2, Royal HaskoningDHV, 2016) zijn 
beide varianten uitgewerkt. Hier zijn de bevindingen samengevat. 
 
Uitwerken opties tot toetsbare varianten 

Beide innovatieve technologieën worden nog niet als robuust voor toepassing in Schoonebeek 
beschouwd, doordat er geen voorbeelden zijn waar ze zijn ingezet voor grootschalige zuivering van het 
type en volume productiewater dat in Schoonebeek vrijkomt. Om vast te stellen hoe kansrijk de 
technologieën zijn, is er bij de alternatieven afweging vanuit gegaan dat ze daadwerkelijk toepasbaar zijn. 
Voor beide technieken is een complete variant uitgewerkt, zoals deze in de toekomst mogelijk haalbaar is. 
Tijdens workshops met Salttech en de TU Delft zijn de varianten technisch zodanig doorgesproken, dat 
deze met de nodige aannames vergeleken kunnen worden met de reeds eerder getoetste grootschalige 
oplossing. 
 
Mocht hieruit blijken dat een techniek beter scoort dan andere alternatieven, dan kan een route 
uitgestippeld worden om te komen tot een bewezen robuuste techniek, onder meer door het uitvoeren van 
testen op het productiewater. Hiermee kan dan worden bepaald of de aangenomen effectiviteit van de 
waterzuivering in de praktijk haalbaar is en of bijvoorbeeld bij de restproducten de kwaliteit van wegenzout 
behaald kan worden. 

Uitgangspunten voor de zuiveringsvarianten 

Om de varianten van waterzuivering vergelijkbaar te maken wordt uitgegaan van dezelfde hoeveelheid 
productiewater en samenstelling. In het Tussenrapport is de te verwachten waterkwaliteit van het 
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productiewater beschreven. Het is de verwachting dat de waterkwaliteit geleidelijk aan zal veranderen, 
zoals eveneens beschreven is in het Tussenrapport. Deze gegevens zijn ook bij het uitwerken van 
innovatieve varianten als maatgevend gebruikt. De hoeveelheid productiewater voor alle varianten 
bedraagt 8.000 m3 per dag. 
 

 
Figuur 1. Overzicht van de verwachte hoeveelheid productiewater en het zoutgehalte op basis van TDS (bron: NAM) 

 
Geen H2S-binder als mijnbouwhulpstof, wel H2S 

Bij de kwaliteit van productiewater is een aanname gedaan met betrekking tot de aanwezigheid van 
mijnbouwhulpstoffen. Er wordt geen H2S-binder toegepast, zodat in het productiewater rekening moet 
worden gehouden met verhoogde H2S-gehaltes. Dit heeft tevens tot gevolg dat de transportleidingen 
binnen het Schoonebeek olieveld H2S-bestendig dienen te zijn, wat mogelijk vervanging van de huidige 
transportleidingen betekent. 
 
Aannames ten aanzien van lozingseisen 

Na de waterzuivering dient de waterkwaliteit zodanig te zijn dat lozing op oppervlaktewater mogelijk is. De 
lozingseisen zijn op hoofdlijnen te verwachten, maar kunnen per watergang verschillend zijn, afhankelijk 
van de voorschriften voor de ecologische waterkwaliteit, opgesteld voor de Europese Kaderrichtlijn Water. 
Gezien de relatief grote hoeveelheid te lozen water, zal de vereiste waterkwaliteit mede op basis van 
berekeningen vastgesteld kunnen worden (op basis van een zogenaamde emissie/immissie-toets). Bij de 
uitwerking van de varianten is een aanname gedaan met betrekking tot de vereiste waterkwaliteit. 
 
Samenstelling van de restproducten 

Bij de waterzuivering ontstaan restproducten. Indien de restproducten een voldoende zuivere 
samenstelling hebben, is het wellicht mogelijk deze te hergebruiken, afhankelijk van de marktvraag naar 
deze producten. De voorwaarden waaronder resterend zout als dooimiddel herbruikbaar is, wordt bepaald 
door de condities vanuit Rijkswaterstaat. Deze zijn in de afweging meegenomen. Rijkswaterstaat heeft per 
mail de pekelspecificatie (2012) en vast zout specificatie (2015) aangeleverd. 
 
Onderliggende notitie met uitwerking van de varianten 

In de onderliggende notitie zijn de varianten uitgewerkt, waarbij tevens de aangenomen kwaliteit van het 
productiewater en de eveneens aangenomen condities voor lozingsnormen zijn beschreven. 
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3.2 Variant MVR en kristallisatie 

De beide varianten voor waterzuivering kunnen ingepast worden in de waterzuiveringsopstelling, zoals 
beschreven in het Tussenrapport. Dit geeft een complete variant die vergelijkbaar is met de andere 
varianten. Ter vergelijking wordt eerst de Tussenrapport variant gepresenteerd. De aanpassingen in de 
innovatieve varianten worden daarna aangegeven. 
 
Processchema 

Het processchema bestaat uit de volgende stappen (zie figuur 2): 

 Olieverwijdering, 

 Silica verwijdering (optioneel), 

 Ontgassing, 

 Verdamping, 

 Kristallisatie, 

 Ontwatering. 
 
De vluchtige componenten zullen in het distillaat terechtkomen en zullen moeten worden verwijderd voor 
dit geloosd kan worden. Hiervoor zijn de volgende stappen in het proces geïntegreerd: 

 Ammoniak verwijdering (inclusief behandeling van de reststroom), 

 Sulfide verwijdering, 

 Verwijdering van vluchtige organische koolwaterstoffen (VOC), 

 Koeling (optioneel). 
 
De processtappen worden in het onderstaande nader beschreven en uitgewerkt. 

Figuur 2: Proces schema optie zoutkristallisatie en lozing op oppervlaktewater.  

 
Reststoffen 

De waterzuivering levert in peiljaar 2022 naast schoon en te lozen water tevens circa 200 ton per dag 
gemengd zout op, dat niet herbruikbaar is. De aanname is dat dit gemengde zout voor de lange termijn 
opgeslagen moet worden. 
 

3.3 Salttech – DyVaR techniek 

De firma Salttech met haar DyVaR techniek is tijdens de maatschappelijke dialoog als kansrijke variant 
ingebracht. Op verzoek van de Provinciale Staten van Overijssel heeft er een presentatie plaatsgevonden. 
Er heeft tevens overleg plaatsgevonden met de NAM, voordat in meerdere workshops de onderstaande 
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variant is ontwikkeld. Bij de ontwikkeling zijn experts van Salttech, NAM, Shell en Royal HaskoningDHV 
betrokken geweest. 
 
Met Salttech is in eerste instantie een workshop gehouden op 7 november 2016 bij de firma NieuweWeme 
in Oldenzaal. Deze locatie werd gekozen omdat daar een pilotinstallatie met een capaciteit van circa 1,5 
m3/uur gereed stond en zo de techniek kon worden bekeken. Vervolgens is vanaf 17 november 2016 
gedurende 3 dagen de variant en kenmerken van deze variant uitgewerkt. 
 
De technologie kan gezien worden als een mogelijke variant voor de line-up met MVR en kristallisatie, 
waarbij deze twee stappen vervangen worden door DyVaR. 
 
Variant DyVaR 

De DyVaR-technologie is een gepatenteerde technologie waarin verdamping en kristallisatie worden 
gecombineerd in een enkele processtap. Hierdoor vermindert het energieverbruik ten opzichte van line-
ups waarin deze processen in gescheiden processtappen plaatsvinden. Het influent wordt op een speciale 
manier in de verdampingsunit geïnjecteerd, waardoor deze tevens een cyclonische werking heeft. 
Hierdoor ontstaat er een beschermende waterlaag aan het binnenoppervlak welke de verdampingsunit 
beschermt tegen scaling en corrosie. De gevormde brijnstroom zal verder moeten worden ontwaterd in 
een hydrocycloon en eventueel gedroogd. 
 

 
Figuur 3: Schematische weergave van de DyVaR technologie. 

 
DyVaR als onderdeel van een complete waterzuiveringsvariant 

 Er zijn voorbewerkingen nodig, welke vergelijkbaar zijn met de variant uit het Tussenrapport. 

 DyVaR kan daardoor ingebouwd worden in de variant uit het Tussenrapport, als optimalisatie voor de 
stappen MVR en kristallisatie. 

 Dit is in onderstaande line-up weergegeven in figuur 4. 
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Figuur 4: Proces schema DyVaR optie.  

 
Restproducten 

Voor de toepassing op het productiewater van Schoonebeek is gekeken naar de optie om strooizout te 
produceren uit de brijnstroom. Doordat in de DyVaR de indikkingsfactor kan worden aangepast, kan het 
kristallisatieproces worden gestuurd. Hierdoor biedt deze technologie potentieel goede mogelijkheden 
voor de productie van specifieke zoutstromen. Echter, uit nadere studie is gebleken dat de vorming van 
een zoutproduct dat voldoet aan de specificaties voor strooizout, slechts gedeeltelijk, tot ongeveer 50%, 
mogelijk is na de eerste DyVaR stap. Een hydrocycloon met centrifuge splitsen deze 50% NaCl af van de 
brijn. In de gepresenteerde line-up is een tweede DyVaR stap opgenomen, waarin het vloeibare restbrijn 
met de gemengde restzouten verder wordt behandeld. 
 
In hoeverre een bewezen techniek? 

De DyVaR technologie is voor andere toepassingen dan voor de situatie in Schoonebeek al toegepast en 
bewezen. Het is niet mogelijk om direct de DyVaR technologie via een testopstelling uit te proberen op het 
beschikbare type productiewater van Schoonebeek. In Oldenzaal bevindt zich een installatie voorzien van 
één DyVaR-stap. Er zijn echter twee DyVaR-stappen nodig voor een effectieve waterzuivering.  
 
Reststoffen 

De waterzuivering van Schoonebeek productiewater levert naast schoon en te lozen water tevens circa 
200 ton gemengd zout per dag op. De helft van het restproduct is relatief schoon zout, NaCl, wat 
herbruikbaar is. Daarnaast ontstaat circa 100 ton gemengd zout per dag, dat niet herbruikbaar is. De 
aanname is dat dit gemengde zout opgeslagen moet worden. In de loop van de jaren zal het zoutgehalte 
afnemen, waarbij naar verwachting het gedeelte schoon zout ongeveer de helft zal zijn. 
 
Nog nader te onderzoek aspecten om tot robuustheid te komen 

Om de toepasbaarheid van de DyVaR technologie beter vast te stellen zal nader onderzoek nodig zijn. 
Hiermee kan worden vastgesteld in welke mate de aangenomen aspecten zoals ontwerpcriteria, de 
productkwaliteit en het kostenniveau overeen komen met de praktijkomstandigheden. Daarna kan de 
bouw van een pilotplant overwogen worden. 
 

3.4 Electro Dialyse – TU Delft 

Met de specialisten van TU Delft zijn op donderdag 10 en 24 november twee workshops gehouden bij 
Shell in Amsterdam. Hierbij is de technologie nader toegelicht en uitgewerkt.  
 
Het processchema zoals voorgesteld door de TU Delft bestaat uit de volgende stappen (zie figuur 5): 
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 Olieverwijdering, 

 Keramische membranen, 

 Actieve kool, 

 Monovalente elektrodialyse (ED), 

 Stripping van de productstroom van de monovalente ED, 

 MVR + Kristallisatie op de productstroom van de monovalente ED, 

 Divalente ED passage van de reststroom van de ED, 

 MVR + Kristallisatie op de productstroom van de divalente ED en  

 Biologische nitrificatie/denitrificatie van de productstroom monovalente ED, reststroom divalente ED en 
distillaat MVR. 

 
De processtappen zullen in het onderstaande nader worden beschreven en uitgewerkt. 
 

 
Figuur 5: Proces schema ED optie  

 
Bij elektro dialyse worden geladen componenten door middel van selectief doorlaatbare membranen en 
elektrische lading uit de waterfase geconcentreerd. In figuur 6 staat dit proces schematisch weergegeven. 
Positief geladen deeltjes zullen worden aangetrokken door de anode, negatief geladen deeltjes door de 
kathode. Door membranen die enkel negatief geladen deeltjes doorlaten (en positief geladen deeltjes 
afstoten) om-en-om te plaatsen met membranen die enkele positief geladen deeltjes doorlaten, ontstaat er 
een geconcentreerde stroom tussen deze membranen: de concentraatstroom. Deze technologie is 
daarmee zeer geschikt om zouten te verwijderen.  
 
Er bestaan verschillende typen membranen, met verschillende eigenschappen. Zo laten monovalent 
specifieke membranen enkel eenwaardige ionen door en kunnen deze ionen dus selectief worden 
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verwijderd. Een punt van aandacht is echter dat de membranen een selectiviteit hebben van 90%, 
waardoor 10% van de ionen in het effluent achter blijven. 
 
Deze technologie wordt onder andere toegepast voor proceswater (ultra puur) bereiding, de haalbaarheid 
van deze technologie voor de behandeling van productiewater zal echter nog uitvoerig moeten worden 
onderzocht.  
 

 
Figuur 6: Schematische weergave elektrodialyse proces (bron GE) 

ED in line-up TU Delft 

In de voorgestelde line-up van de TU Delft wordt het permeaat van de ceramische membranen door een 
ED unit met monovalente membranen geleid. Hierin ontstaat een geconcentreerde stroom (15% van het 
influent) met 90% van de eenwaardige zouten.  
 
De verdunde stroom (85% van het influent) zal met name de 2 waardige zouten bevatten (+ 10% van de 
eenwaardige zouten). Door toepassing van een divalente ED-stap worden deze 2-waardige ionen uit de 
waterstroom verwijderd onder vorming van een concentraat stroom met de 2-waardige ionen.  
 
Reststoffen 

De waterzuivering levert naast schoon en te lozen water tevens circa 200 ton gemengd zout per dag op. 
Hiervan is ongeveer 160 ton relatief schoon zout, NaCl, wat herbruikbaar is. Daarnaast ontstaat circa 40 
ton gemengd zout, dat niet herbruikbaar is. De aanname is dat dit gemengde zout opgeslagen moet 
worden. In de loop van de jaren zal het zoutgehalte afnemen, waarbij naar verwachting het gedeelte 
schoon zout ongeveer de helft zal zijn. 
 
Nog nader te onderzoek aspecten om tot robuustheid te komen 

Om de definitieve toepasbaarheid van de ED line-up vast te stellen zal nader onderzoek nodig zijn. 
Anders dan bij de DyVaR technologie, zal hiervoor een pilot vanaf de basis moeten worden opgebouwd, 
wat een veel uitgebreidere voorbereiding vergt en een waarschijnlijk veel langere onderzoeksperiode. 
Uiteindelijk kan dan worden vastgesteld in welke mate de aangenomen aspecten zoals ontwerpcriteria, de 
productkwaliteit en het kostenniveau overeen komen met de praktijkomstandigheden.  
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3.5 Aanvullende waterzuivering bij waterinjectievariant 4.4 

Naast de bovenbeschreven varianten waarbij het productiewater zodanig wordt gezuiverd dat er schoon 
water over blijft om te lozen op het oppervlaktewater, is er tevens een beperkte waterzuivering 
opgenomen in één van de waterinjectievarianten (variant 4.4). Bij deze waterzuivering wordt in beperkte 
mate stoffen uit het productiewater verwijderd. 
 
Verhoogde waarden van CO2 en BTEX in het productiewater worden verlaagd, zodat deze beneden de 
huidige vergunningsvoorwaarden van de waterinjectie in Twente komen. Hiervoor vindt ontgassing plaats 
in combinatie met chemische sulfide oxidatie: 

 Ontgassing: BTEX (Benzeen, Tolueen, Ethyl Benzeen en Xylenen), H2S en CO2 worden na dosering 
van een zuur en stripping met stoom of aardgas afgevoerd als stripgas. Dit stripgas wordt mogelijk 
eerst ontdaan van H2S, waarna het resterende BTEX en CO2 houdende gas in de stoomketel worden 
verbrand. Een ontgassingsunit en toevoeging van HCl worden gebruikt om het CO2, BTEX en H2S te 
verwijderen. 

 Chemische sulfide oxidatie van H2S  door toevoegen van ClO2. Het resulterende verhoogd sulfaat 
gehalte leidt niet tot meer biocide gebruik omdat resistente materialen zijn gebruikt.  

 
Bij deze variant ontstaat geen restproduct van gemengd zout. 
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4 Nadere uitwerking gebruik mijnbouwhulpstoffen 

Nadere uitwerking 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke mijnbouwhulpstoffen worden toegepast en onder welke 
omstandigheden het aantal en de hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen beperkt kan worden. 
 
In het bijlagerapport “Invulling minimalisatie van mijnbouwhulpstoffen binnen onshore NAM” is nadere 

achtergrond gegeven. Daarnaast biedt het specialistische rapport “Geochemical compatibility Of 

Schoonebeek oil field production water with Zechstein reservoirs” aanvullende informatie. 
 

4.1 Gebruik van mijnbouwhulpstoffen 

Waarom zijn mijnbouwhulpstoffen nodig? 

Het productiewater bestaat voor 99,97% uit formatiewater verdund met gecondenseerde stoom uit het 
oliereservoir van Schoonebeek. De overige 0,03% bestaat uit natuurlijke mineralen en uit stoffen die in het 
productieproces toegevoegd zijn. Zoals beschreven in het Tussenrapport zijn deze stoffen niet gevaarlijk 
volgens de CLP richtlijnen in de toegepaste concentraties (de concentraties die hier worden gebruikt, 
leiden niet tot een gevaarclassificatie van het injectiewater) en worden ook bij andere toepassingen 
gebruikt. Doel van deze mijnbouwhulpstoffen is om het materiaal van de transportleidingen, de putten en 
de installaties te beschermen, en om het scheidingsproces te verbeteren waarbij olie van water wordt 
gescheiden. Daarnaast worden sommige mijnbouwhulpstoffen incidenteel toegepast, bijvoorbeeld om het 
functioneren van een productieput of waterinjectieput te verbeteren. 
 
 

 
Figuur 7: Samenstelling injectiewater (bron NAM, jaarrapportage 2015) 

 
Selectie van de mijnbouwhulpstoffen 

Bij de selectie van mijnbouwhulpstoffen wordt er naar gestreefd de risico’s voor mens, milieu en de 

installaties zo laag als redelijkerwijs mogelijk te houden. In eerste instantie wordt getracht niet-chemische 
oplossingen toe te passen. Is dat niet haalbaar, dan wordt er een product gekozen met een zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk risico. Dit wordt gebaseerd op onder meer informatie uit het door de leverancier 
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aangeleverde REACH conform veiligheidsinformatieblad, beoogde toepassing, gebruikshoeveelheden en 
gebruiksomstandigheden. 
 
Hoe zijn de mijnbouwhulpstoffen samengesteld? 

De mijnbouwhulpstoffen hebben daarmee ieder een specifieke functie. Ze zijn bedrijfsmatig ontwikkeld, 
waarbij alleen de producent de precieze samenstelling kent, zoals de firma Coca Cola alleen de precieze 
formule van de frisdrank Coca Cola kent. Hoewel de precieze samenstelling niet bekend is, moet het wel 
duidelijk zijn dat de stoffen niet gevaarlijk zijn voor het gebruik. Aan de hand van risico-kaarten beschrijft 
de leverancier de veiligheidsaspecten. Dit is volgens wettelijke voorschriften, waarbij SodM toezicht en 
controle houdt. Daarnaast geeft de leverancier SodM vertrouwelijk inzicht in de samenstelling van de 
mijnbouwhulpstoffen. Het is zodoende voor de NAM niet mogelijk om de precieze samenstelling van de 
mijnbouwhulpstoffen te benoemen, maar wel de mate waarin de stoffen gevaarlijk of schadelijk kunnen 
zijn.  
 
Het is van belang om na te gaan in hoeverre de voorgestelde waterzuivering (Alternatief 1) reageert op de 
eigenschappen van de mijnbouwhulpstoffen. Het is over het algemeen niet wenselijk mijnbouwhulpstoffen 
te lozen op het oppervlaktewater. De meeste mijnbouwhulpstoffen blijken erg lastig te verwijderen uit het 
productiewater. Dat betekent dat bij de waterzuiveringsvarianten mogelijk leidingen en installaties 
vervangen moeten worden, zodat ze van een ander materiaal zijn en daarmee gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen wordt voorkomen. 
 
Ook voor de interactie van mijnbouwhulpstoffen met het reservoir, waarin waterinjectie plaatsvindt, is het 
van belang de eigenschappen en eventuele chemische reacties te kunnen voorzien. Uit metingen is 
gebleken dat rondom de putten geen aantasting van het gesteente heeft plaatsgevonden, wat als indicatie 
geldt dat er geen reactie plaats vindt. Bij een sterk zure samenstelling zou een reactie mogelijk kunnen 
zijn met het kalkgesteente, maar de mijnbouwhulpstoffen zijn niet zuur.  
 
In het productiewater komt BaSO4 voor, dat in het reservoir mogelijk kan neerslaan. Om dit te voorkomen 
wordt BaSO4-aanslagremmer gebruikt en wordt in de injectieput de injectiedruk gemonitord. Indien deze 
sterk oploopt, kan dat wijzen op neerslag van BaSO4 met als gevolg afname van de injectiviteit van het 
reservoir. Deze monitoring vindt plaats vanuit de centrale controle ruimte van de NAM. Zodra de druk in 
de put te sterk toeneemt, wordt de waterinjectie gestaakt. Indien er vanuit de controlekamer niet 
ingegrepen zou worden, dan treedt er een automatisch injectiestop in werking, omdat de pomp op de 
injectieput een maximale druk begrenzing heeft. 
 
Welke mijnbouwhulpstoffen worden gebruikt? 

De mijnbouwhulpstoffen worden in drie categorieën onderverdeeld: 

 voor bescherming van materialen en installaties;  

 voor optimalisatie van het scheidingsproces; 

 voor incidentele gevallen. 
 
De belangrijkste mijnbouwhulpstoffen voor bescherming van materialen en installaties zijn biocide, H2S-
binder (sulfide-bindende stoffen) en corrosieremmers. 

 Biociden worden gebruikt om aantasting van de leidingen en installaties door bacteriën te voorkomen. 
Bij de oliewinning Schoonebeek worden in de huidige situatie biociden zeer beperkt gebruikt. De 
nieuwe transportleiding vanaf de Hulte naar Rossum Weerselo maakt het gehele tracé van 
Schoonebeek naar Rossum Weerselo weinig gevoelig voor aantasting. Voor het waterinjectie 
alternatief met waterinjectie in de Drenthe velden, geldt dat indien gebruik wordt gemaakt van 
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bestaande leidingen, de leidingen beschermd moeten worden tegen bacteriële corrosie door middel 
van biocide. 

 H2S kan materialen in het Schoonebeek veld aantasten en zo de kans op lekkage daar vergroten. 
Zoals in het Tussenrapport beschreven, is de hoeveelheid meegeproduceerd H2S hoger dan 
oorspronkelijk voorzien. Er moet rekening mee gehouden worden dat dit in de toekomst ook het geval 
zal zijn. H2S-binder wordt gebruikt om de leidingen in het Schoonebeek veld te beschermen 

 Corrosieremmers worden algemeen gebruikt in de olie- en gaswereld om CO2-corrosie van leidingen 
en putten te voorkomen. Voor de putintegriteit is het belangrijk de corrosieremmer te blijven gebruiken 
en putcorrosie te beperken. 

 
Bij de mijnbouwhulpstoffen geldt dat ook de bescherming van de Oliebehandelingsinstallatie (OBI) van 
belang is. Hier geldt dat vooral het gebruik van biocide mogelijk nodig is om bacteriële corrosie te 
voorkomen. Het gebruik van biocide kan in dat geval worden voorkomen door de OBI te vervangen door 
een resistent materiaal. Deze afweging valt buiten het kader van deze Herafweging. 
 
Voor optimalisatie van het scheidingsproces wordt een vlokmiddel (demulsifier) en een waterreiniger 
gebruikt. Hierdoor wordt de olie beter afgescheiden van het water. Dit heeft als voordeel dat het 
productiewater minder olieachtige stoffen bevat en de olieproductie hoger is. 
 
Voor incidenteel gebruik worden mijnbouwhulpstoffen bij onderhoud en reparatie gebruikt. Dit vindt plaats 
in de installaties bij de oliescheiding, maar ook in de putten en leidingen. Dit geldt voorzuurstofbinder. 
Wanneer het zuurstofgehalte in het water groter is dan 10 ppb wordt tijdelijk een zuurstofbinder 
toegevoegd. 
 

4.2 Beperking van mijnbouwhulpstoffen 

Wat is er al gedaan om gebruik te beperken? 

De doseringen van mijnbouwhulpstoffen zijn zo laag als technisch mogelijk. Zo is de dosering van een 
corrosieremmer significant teruggeschroefd, nadat aanvullend testwerk specifiek voor de huidige 
Schoonebeek situatie heeft aangetoond dat er minder corrosie inhibitor nodig is. 
 
Daarnaast wordt de dosering frequent aangepast op de productie omstandigheden. Zo wordt de 
demulsifier dosering gebaseerd op de daadwerkelijke olieproductie om overdosering te voorkomen.  
H2S-binder dosering wordt aangepast, afhankelijk van H2S-concentratie, temperatuur, en zoutgehalte. 
Daarnaast heeft metallurgisch onderzoek uitgewezen dat minder H2S-binder toegediend hoeft te worden, 
en dat sommige putten helemaal zonder H2S-binder kunnen functioneren.  
 
Mijnbouwhulpstoffen worden alleen toegepast indien het noodzakelijk is om het productieproces goed te 
laten verlopen. Zo blijkt momenteel dat anti-bariumsulfaat aanslagvloeistof niet meer noodzakelijk is. 
Toevoeging van waterreiniger, zuurstofbinder en anti-schuimmiddel vindt alleen plaats wanneer een 
verstoring van een specifieke waarde wordt geconstateerd, totdat deze waarde weer is gecorrigeerd. 
 
Mogelijke toekomstige reductie van mijnbouwhulpstoffen 

Naast het huidige beperkte gebruik is het mogelijk om het toekomstige gebruik van mijnbouwhulpstoffen 
te reduceren door de volgende aanpassingen: 
 

 Door het vervangen van stalen watertransportleidingen door kunststofleidingen, zoals naar het Rossum 
– Weerselo veld, zal er naar verwachting geen biocide meer nodig zijn voor het transport vanaf de OBI. 
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In waterpompen en injectieputten zal de microbiologische geïndiceerde corrosie naar verwachting niet 
optreden, vanwege de hoge stroomsnelheid.  

 Naar verwachting zal het H2S-gehalte in het oliewatermengsel na enkele jaren weer gaan afnemen, en 
zal H2S-binder dosering verder beperkt kunnen worden.  

 Door het vervangen van stalen waterleidingen door kunststofleidingen hoeven deze niet meer 
beschermd te worden tegen CO2-corrosie met corrosieremmer. Echter, corrosieremmer blijft 
noodzakelijk voor de injectieputten. 
 

Door grootschalig buisleidingen te vervangen, kunnen de mijnbouwhulpstoffen mogelijk beperkt worden 
tot enkel corrosieremmer. Dit is een mijnbouwhulpstof die zeer algemeen wordt toegepast, niet alleen in 
de olie- en gasindustrie, maar ook bij bijvoorbeeld geothermieprojecten. 
 
Nieuw onderzoek om gebruik te beperken 

Bacteriën 
NAM doet onderzoek aan niet-chemische alternatieven om bacteriële corrosie te beperken. Het gebruik 
van ultraviolet licht om bacteriën te doden is hierbij een nieuwe techniek die wellicht in de toekomst 
beschikbaar komt.  
 

H2S analyser 
NAM ontwikkelt op dit moment in samenwerking met een extern bedrijf apparatuur dat online H2S in de 
productiestroom bij de winput kan detecteren. Aan de hand van de meetwaarden kan de dosering H2S-
binder in het olie-water mengsel direct aangepast worden. Dit voorkomt overdosering van H2S-binder dat 
naast een kostenbesparing ook milieutechnisch voordelig is. 
 
Metallurgisch onderzoek 
NAM verricht uitvoerig metallurgisch onderzoek om de inzet van mijnbouwhulpstoffen zoals H2S-binder te 
beperken. In laboratoria wordt volgens gestandaardiseerde methoden materiaalgedrag bestudeerd. Zo 
wordt de mate van corrosievastheid onder verschillende temperatuur- en saliniteitomstandigheden 
onderzocht en worden residuale materiaalspanningen bepaald. Specifieke duurtesten worden gehouden 
om vast te stellen in hoeverre de dosering van H2S-binder gereduceerd of zelfs helemaal gestopt kan 
worden 
 
De opgedane kennis stelt NAM in staat op verantwoorde wijze olieproductieputten te monitoren en H2S-
binder daar slechts noodzakelijkerwijs in te zetten.  
 
Voor metallurgisch onderzoek maakt NAM gebruik van de expertise en faciliteiten van het Shell Research 
and Technology Centre Amsterdam. Een deel van de onderzoeken wordt gedaan bij het internationale 
testlaboratorium van TWI Ltd in Cambridge. Naast de materiaalexperts van Shell zijn voor consultatie en 
peer reviews ook experts aanwezig van de aandeelhouders werkzaam in de oliewinning in Duitsland.  
 
Gebruik mijnbouwhulpstoffen per alternatief en variant 

Bij de waterzuiveringsvarianten (Alternatief 1) wordt er van uit gegaan dat het gebruik van H2S-binder 
vermeden moet worden omdat deze moeilijk uit het water te halen is. Dat heeft tot gevolg dat mogelijk 
leidingen en installaties vervangen moeten worden, wat leidt tot aanvullende kosten. Tevens zal bij de 
waterzuivering rekening moeten worden gehouden met hogere H2S-gehaltes. Bij de 
waterzuiveringsvarianten (Alternatief 1) wordt er vanuit gegaan dat biocide en corrosieremmer niet meer 
toegediend hoeven te worden. Deze mijnbouwhulpstoffen zijn uitsluitend nodig voor watertransport en 
injectie. 
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Voor de waterinjectievarianten (Alternatief 4) zijn verschillende situaties aangehouden per variant. Deze 
hebben betrekking op het verbeteren van de water kwaliteit, met name op het minder toepassen van 
mijnbouwhulpstoffen. Het verminderen van mijnbouwhulpstoffen heeft naast een beleidsmatige 
achtergrond, voorkeur vanwege de reductie in chemicaliën gebruik en de mogelijke beperking van risico’s. 
 

 Bij variant 4.2 wordt de toevoeging van biocide aan het productiewater geminimaliseerd. De biocide 
wordt toegevoegd om stalen watertransportleidingen te beschermen. De (kunststof) pijp-in-
pijpconstructie zorgt er voor dat productiewater naar verwachting zonder biociden kan worden 
afgevoerd naar Rossum Weerselo. Voor de afvoer van productiewater naar Schoonebeek Gas, 
Coevorden, en Oosterhesselen kan bacteriologische aantasting ontstaan van de bestaande 
buisleidingen naar de injectielocaties. Door deze te vervangen door kunststofleidingen, wordt het 
gebruik van biociden geminimaliseerd. 

 Bij variant 4.3 vindt verdere verbetering van de waterkwaliteit plaats, door de toevoeging van H2S-
binder te minimaliseren. H2S kan de leidingen in het Schoonebeek olieveld aantasten, zodat voor deze 
variant ook deze leidingen vervangen moeten worden. Hiermee ontstaat productiewater dat vrijwel 
alleen nog corrosieremmer als mijnbouwhulpstof bevat. 

 Bij variant 4.4 wordt aanvullend op bovenstaande aanpassingen, tevens verhoogde waarden van CO2 
en BTEX in het productiewater verlaagd, zodat deze beneden de huidige vergunningsvoorwaarden van 
de waterinjectie in Twente komen. Hiervoor vindt ontgassing plaats in combinatie met chemische 
sulfide oxidatie. 
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5 Nadere uitwerking gasvelden voor waterinjectie 

Nadere uitwerking 

In dit hoofdstuk wordt beschreven welke gasvelden en putten mogelijk in aanmerking komen voor 
waterinjectie. In het Tussenrapport, en bij de vergunningaanvragen voor waterinjectie, zijn de gasvelden 
van Twente in beeld gebracht, zodat in dit hoofdstuk de gasvelden in Drenthe besproken worden. 
 
In het Tussenrapport is de afweging van mogelijke opslagopties in de diepe ondergrond beschreven. 
Opslag in leeg geproduceerde gasvelden heeft de voorkeur boven opslag in een waterlaag omdat in de 
leeg geproduceerde gasvelden een onderdruk heerst. Hierdoor kan het water blijvend worden 
opgeslagen. In Duitsland blijkt geen ruimte te zijn voor opslag van productiewater. Dit heeft er toe geleid 
dat (vrijwel) leeg geproduceerde Nederlandse gasvelden in de buurt van Schoonebeek zijn onderzocht. 
 
De waterinjectie is beschreven in het Tussenrapport. Hierin zijn voor Alternatief 4, waarbij waterinjectie 
plaats vindt in zowel Twente als Drenthe, verschillende varianten uitgewerkt, met meer of minder 
mijnbouwhulpstoffen. Onderstaand wordt nader ingegaan op de mogelijke velden en putten. 
 
De Stichting SAT heeft voorgesteld waterinjectie in de provincie Drenthe nabij de oliewinning toe te 
passen, in velden gelegen boven de zoutafzetting van de Zechsteinformatie. Waterinjectie in dit type 
velden is opgenomen als Alternatief 5. Onderstaand wordt onderzocht welke velden hiervoor in 
aanmerking komen. De Minister heeft in zijn brief al aangegeven dat het Roswinkelveld niet nader 
onderzocht hoeft te worden. Gezien de seismische activiteit bij dit veld in het verleden wordt het 
Roswinkelveld ongeschikt geacht voor waterinjectie. 
 
Onderstaand worden eerst de mogelijke gasvelden in beeld gebracht, om te komen tot een overzicht van 
in potentie geschikte velden. Vervolgens worden de afzonderlijke putten in de potentiële geschikte velden 
bekeken, waarbij de geschiktheid per put op basis van mogelijk injectievolume en potentiële risico’s wordt 

beoordeeld wordt. 
 
Daarnaast worden de bestaande transportleidingen in beeld gebracht en de vraag in hoeverre deze 
bruikbaar zijn of aangepast moeten worden. 
 

5.1 Selectie gasvelden voor waterinjectie 

Twentevelden zijn al eerder beschreven 

De reservoirs en putten van de Twentevelden zijn eerder al beschreven in het MER van 2006, de 
vergunningsaanvragen en de waterinjectievergunning. In de NAM rapporten sinds de start van 
waterinjectie is beschreven hoe de putten en reservoirs reageren op de waterinjectie tijdens de afgelopen 
jaren. Dit is samenvattend beschreven in het Tussenrapport, hoofdstuk 4. 
 
Selectie Drenthevelden 

Voor de Drenthevelden is een dergelijke beschrijving eveneens nodig, om vast te stellen of waterinjectie 
hier kan plaatsvinden en onder welke omstandigheden. Alternatief 4 en 5 vragen om een zorgvuldige 
afweging van geschikte velden en putten in Drenthe.  
 
Onderstaand worden de Drenthevelden kort benoemd en beoordeeld op geschiktheid op basis van 
meerdere aspecten. Meer informatie is beschikbaar in het Tussenrapport hoofdstuk 11 (velden in of onder 
Zechstein) en bijlage 2 (Beschrijving Schoonebeek productiewater alternatief, velden boven Zechstein). 
Hieruit volgt een selectie van kansrijke velden. 
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Bij de Drenthevelden wordt primair gekeken naar mogelijke velden in de directe omgeving van de 
oliewinning Schoonebeek. Het heeft de voorkeur nabij de oliewinning productiewater te injecteren, zowel 
vanwege de ondergrond als om transport te beperken. 
 
Zechstein zoutformaties 

Er wordt onderscheid gemaakt in velden gelegen in of onder de Zechsteinformatie en velden gelegen 
boven de Zechsteinformatie. Het merendeel van de velden is gelegen in of onder de Zechsteinformatie en 
daar richt het alternatief waterinjectie in de Drenthe en Twentevelden (Alternatief 4) zich op. De Stichting 
SAT heeft voorgesteld te richten op de velden die zich boven de Zechsteinformaties bevinden (Alternatief 
5), om ieder contact met zoutlagen te voorkomen. Onderstaand wordt zodoende eerst ingegaan op de 
velden in of onder Zechsteinformaties en daarna de velden die erboven gelegen zijn. 
 

5.1.1 Beschrijving Drenthevelden in Zechstein 

De selectie van Drenthevelden in of onder de Zechsteinformatie maakt onderdeel uit van Alternatief 4, 
waarbij productiewater wordt opgeslagen in zowel Twente als Drenthe. 
 
Benodigde opslagcapaciteit Drenthevelden is minimaal 39 miljoen m

3
 

Het totale verwachte volume productiewater bedraagt 75 miljoen m3. Bij Alternatief 4 wordt er van 
uitgegaan dat in het Twenteveld Rossum Weerselo 36 miljoen m3 kan worden opgeslagen. Binnen de 
bestaande vergunningen is in het Rossum Weerselo veld circa 25 miljoen m3 opslagcapaciteit 
beschikbaar. Met aanpassingen van put ROW-3 en put ROW-5 is eventueel een uitbreiding van circa 11 
miljoen m3 mogelijk, waardoor in totaal 36 miljoen m3 productiewater kan worden geïnjecteerd. Voor de 
resterende hoeveelheid productiewater van minimaal 39 miljoen m3 wordt opslagcapaciteit in de 
Drenthevelden voorzien. 
 
In het Tussenrapport is beschreven hoe de selectie heeft plaatsgevonden van onderstaande 
Drenthevelden in de omgeving van de oliewinning Schoonebeek in en onder de Zechsteinformatie: 

 Schoonebeek Gas; 

 Coevorden; 

 Oosterhesselen. 
 
De geografische locatie van deze velden is weergegeven in figuur 8. 
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Figuur 8: Overzicht ligging Drenthevelden en seismische activiteiten 

 
Overzicht velden 

In onderstaande tabel 5.1 zijn de Drenthevelden in en onder de Zechsteinformatie benoemd. Per veld is 
de afstand tot Schoonebeek, de diepte van het reservoir, het aantal beschikbare putten, het opslagvolume 
en overige opmerkingen uiteengezet. De totale opslagcapaciteit van de Twente en Drenthe velden komt 
uit op circa 100 miljoen m3, meer dan de vereiste 75 miljoen m3.  
 
Tabel 5.1. Overzicht mogelijke opslagvelden en capaciteit in Alternatief 4 – waterinjectie in Twente en Drenthe (bron: 

Tussenrapport). 

Locatie 
Afstand 

(km) 

Diepte 

vanaf (m) 

Beschikbare 

putten 

Opslagvolume 

(miljoen m
3
) 

Opmerkingen 

Schoonebeek 
Gas 5 2.700 6 20  

Coevorden 15 2.400 19 33  

Oosterhesselen 15 3.000 4 11  

Rossum 
Weerselo 70 1.100 7 36 

Bestaande vergunning, met 
uitbreiding bij twee putten 
buiten de vergunning 

Totaal 
opslagvolume    100 Meer dan de vereiste 75 

miljoen m3 
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5.1.2 Beschrijving Drenthevelden boven Zechstein 

In de NAM-rapportage “Beschrijving Schoonebeek productiewater injectie Alternatief: onder kleilagen en 

dicht bij de bron”, onderdeel van bijlage 2, wordt ingegaan op de verschillende beschikbare Drenthe (en 
zelfs een Friesland) veld. Onderstaand worden de belangrijkste bevindingen samengebracht. 
 
De Drenthevelden in de omgeving van de oliewinning Schoonebeek met reservoirs boven de 
Zechsteinformatie zijn: 

 Roswinkel 

 Sleen 

 De Wijk 

 Wanneperveen 
 
Daarnaast is in het verlengde gekeken naar een veld buiten Drenthe, gelegen in Friesland: 

 Tietjerksteradeel 
 
In figuur 9 is de geografische locatie van de velden weergegeven. In deze paragraaf worden de vijf 
hierboven genoemde velden beoordeeld op geschiktheid op basis van meerdere aspecten.  
 
Roswinkel 
Bij het Roswinkel veld hebben zich in het verleden meerdere aardbevingen voorgedaan. De Minister heeft 
om die reden aangegeven, dat het niet wenselijk 
is dit veld in de afweging mee te nemen. Deze 
afweging is eerder al onderbouwd in het MER en 
in het Tussenrapport.  
 
Sleen 

Het gasveld Sleen is niet meer operationeel, met 
als gevolg dat er weinig beschikbare putten zijn. 
Daarnaast is de opslagcapaciteit beperkt tot circa 
3 miljoen m3 productiewater. Dit is een relatief 
klein volume. 
 
De Wijk 

De opslagcapaciteit in de reservoirs van De Wijk 
bedraagt in de huidige situatie circa 23 miljoen m3 
productiewater. Waterinjectie in het De Wijk veld 
kan echter een negatief effect hebben op gas 
productie. In het De Wijk veld is thans een 
Enhanced Gas Recovery (EGR) project met 
behulp van stikstofinjectie gaande met een 
looptijd tot 2030. Wellicht komt daarna meer 
opslagvolume beschikbaar. Daarnaast is de te 
verwachten injectiviteit van het De Wijk veld 
matig. Hierdoor gaan hogere kosten, een hoger 
energieverbruik en een langere looptijd gepaard 
met waterinjectie in dit veld. 

Figuur 9: Geografische locatie van de boven het Zechstein gelegen velden geschikt voor water injectie 
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Wanneperveen 

De opslagcapaciteit van Wanneperveen bedraagt 10 miljoen m3. Het gasveld Wanneperveen heeft een 
slechte injectiviteit, waardoor niet geschikt is voor waterinjectie. 
 
Tietjerksteradeel 

Het gasveld Tietjerksteradeel heeft een opslagcapaciteit van 15 miljoen m3, maar heeft een slechte 
injectiviteit, waardoor niet geschikt is voor waterinjectie. 
 
Overzicht velden 

In tabel 5.2 is een overzicht van de velden opgenomen. Te zien is dat het opslagvolume per veld sterk 
verschilt en dat de totale opslagcapaciteit lager is dan de vereiste 75 miljoen m3. 
 
Tabel 5.2. Overzicht mogelijke opslagvelden en capaciteit in Alternatief 5 – Stichting SAT (bron: onderliggend rapport Inventarisatie 

mogelijke opslagvelden gelegen boven het Zechstein (Alternatief Stichting SAT). 

Locatie 
Afstand 

(km) 

Diepte 

vanaf (m) 

Beschikbare 

putten 

Opslagvolume 

(miljoen m
3
) 

Opmerkingen 

Roswinkel     Niet toepasbaar 

Sleen 15 1.800 2 3 Relatief klein 

De Wijk 39 1.100 10 23 
Gedeeltelijk beschikbaar 
vanwege gaswinning met 
stikstofinjectie tot 2030. 

Wanneperveen 46 1.300 7 10 Lage injectiviteit, niet geschikt 

Tietjerksteradeel 76 1.800 15 15 Lage injectiviteit, niet geschikt 

Totaal 
opslagvolume    51 Minder dan de vereiste 75 

miljoen m3 
 
Vergelijking kleisteen en mergel met zout als afdekkende laag 

Voor de velden gelegen boven de Zechsteinformaties wordt de afsluitende laag gevormd door kleisteen 
en mergel, in tegenstelling tot de Zechstein Carbonaat velden, waar de afsluitende laag gevormd wordt 
door anhydriet en een dikke laag zout. Zout is mechanisch veel sterker dan kleisteen. Door het plastische 
gedrag van zout is de minimale horizontale gesteentespanning in zout hoger dan in kleisteen, waardoor 
het tegen een hogere injectiedruk bestand is. Daardoor is een afsluitende zoutlaag mechanisch meer 
robuust dan een afsluitende kleisteen laag. Chemisch gezien is een afsluitende laag van zout minder 
robuust dan een van kleisteen, in verband met het mogelijk oplossen van zout als het in aanraking zou 
komen met het injectiewater. De risicoanalyse laat echter zien dat dit risico beheersbaar is en dat water 
injectie in de Zechstein velden veilig en verantwoord kan plaatsvinden. 

5.1.3 Selectie velden voor beide alternatieven 

Op basis van de bovenstaande analyses van beschikbare velden, heeft de volgende uitwerking per 
alternatief plaatsgevonden. 
 
Velden voor Alternatief 4 

In het verlengde van de afweging in het Tussenrapport, zal Alternatief 4 bestaan uit de volgende velden: 

 Rossum – Weerselo; 

 Schoonebeek Gas; 
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 Coevorden; 

 Oosterhesselen. 
 
Het totale opslagvolume bedraagt naar verwachting 100 miljoen m3. 
 
Velden voor Alternatief 5 

Voor Alternatief 5 geldt dat er in de te selecteren velden onvoldoende opslagcapaciteit beschikbaar is om 
alle productiewater op te slaan. Wanneer uitsluitend gekeken word naar de velden die volledig 
beschikbaar zijn en ook geschikt voor water injectie, dan blijft alleen het Sleen veld over, met een opslag 
volume van 3 miljoen m3. Zelfs als de velden die nog niet helemaal beschikbaar zijn (De Wijk) en 
ongeschikt (Wanneperveen en Tietjerksteradeel vanwege lage injectiviteit) dan is er met 51 miljoen m3 
onvoldoende opslag capaciteit. De velden zelf zijn wat verder weg gelegen van het Schoonebeek olieveld 
en bevinden zich op een diepte vanaf circa 1.100 meter. 
 
Daarmee voldoet het alternatief niet aan de gestelde randvoorwaarden vanuit NAM (voldoende capaciteit) 
en van de Stichting SAT zelf (nabij Schoonebeek en op grotere diepte dan in Twente).  
 
Alternatief 5 in de CE afweging 

Hierbij is het duidelijk dat Alternatief 5 niet volstaat bij de geplande oliewinning en zodoende niet kan 
worden getoetst volgens de CE afwegingsmethodiek, zoals de andere alternatieven. De onderliggende 
gedachte van de Stichting SAT is een alternatief waarbij het risico van waterinjectie nabij een zoutlaag 
wordt vermeden. In de risicoanalyse, als onderdeel van de CE afweging, zal daarom specifiek aandacht 
worden besteed aan dit aspect.  
 

5.2 Putselectie bij Alternatief 4 

Onderstaand wordt aangegeven hoe de putselectie is uitgevoerd voor Alternatief 4, waterinjectie in de 
Twente- en Drenthevelden. Hierbij is uitgegaan van de eerder beschreven putten in Twente, zodat 
onderstaand vooral gericht is op de Drenthevelden. 
 
In het Twenteveld Rossum – Weerselo veld is, met aanpassingen aan put ROW-3 en put ROW-5, in totaal 
36 miljoen m3 opslag capaciteit beschikbaar. De benodigde aanvullende opslagcapaciteit in de 
Drenthevelden bedraagt 39 miljoen m3. De huidige putten in de Drenthevelden Coevorden, Schoonebeek 
en Oosterhesselen hebben een gezamenlijke opslagcapaciteit van 64 miljoen m3 door middel van 29 
putten. Dit betekent dat niet alle beschikbare putten ingezet hoeven te worden, zodat een keuze gemaakt 
kan worden uit de meest geschikte putten. Onderstaand is een voorlopige selectie van de putten gemaakt. 
In latere detailfasen voor het verkrijgen van vergunningen vindt de finale selectie plaats. 
 
Mocht onverhoopt blijken dat er toch nog een tekort aan geschikte putten ontstaat, dan kunnen er altijd 
nog nieuwe putten bij geboord worden. De opslagcapaciteit van de velden zelf is namelijk hoger dan de 
benodigde opslagcapaciteit.  
 
Drie fases van selectie 

De selectie van putten vindt in drie stappen plaats: 

1 Uitgesloten putten. Op basis van uitsluitende condities worden putten die op voorhand niet geschikt 
zijn uitgesloten. 

2 Vervolg onderzoek nodig. Bij een aantal putten is gedetailleerd vervolgonderzoek nodig om vast te 
stellen of de put geschikt is voor waterinjectie. Bijvoorbeeld omdat er nog metingen gedaan moeten 
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worden of detailstudies uitgevoerd moeten worden die normaal onderdeel zijn van het ontwerp- en 
vergunningenproces. Deze putten worden niet opgenomen in de voorlopige selectie, maar kunnen toch 
geschikt blijken. 

3 Geschikte putten. Deze putten voldoen aan de vereisten (uit stap 1 en 2) en worden als putten met een 
laag risico ingeschat. Als de vereiste opslagcapaciteit kleiner is dan de capaciteit van deze putten 
tezamen, kunnen uit deze putten nog de meeste geschikte worden geselecteerd. 

 
Uitgesloten putten 

Er zijn twee uitsluitende condities: 

 Een put dient een dubbele barrière te hebben, of moet daartoe herstelbaar zijn; 

 Een put mag geen breuk op reservoirniveau doorsnijden. 
 
Vervolg onderzoek nodig  
De condities die putten niet direct uitsluiten, maar mogelijk wel het risico van de put vergroten zijn: 

 Indien een put in een kwetsbaar gebied ligt, zoals een grondwaterbeschermingsgebied of een Natura 
2000-gebied, dan moeten aanvullende risico beperkende maatregelen verder onderzocht worden. 

 Een put mag niet binnen een afstand van 100 meter van een breuk liggen. Alleen nadat de 
detailgeometrie van breuken en lagen ten opzichte van de put verder onderzocht zijn, zou het 
eventueel mogelijk kunnen zijn. 

 
Geschikte putten 
De overgebleven putten worden ingeschat als putten met een laag risico. Als de opgetelde 
opslagcapaciteit hoger is dan de vereiste opslagcapaciteit kunnen op basis van de volgende condities de 
meest geschikte putten geselecteerd worden. Een put heeft de voorkeur indien: 

 de injectiviteit meer dan 500 m3/dag bedraagt; 

 de put direct geschikt is zonder dat herstelwerkzaamheden noodzakelijk zijn. 
 
De condities en de geschikte putten worden hieronder toegelicht. 
 
Dubbele barrière 

Ter voorkoming van lekkage dienen alle putten een dubbele barrière te hebben, of daartoe hersteld te 
kunnen worden. Alle 29 putten voldoen aan deze conditie. 
 
Doorsnijden breuken 

Waterinjectie rechtstreeks in een breuk kan een verhoogde kans op aardbevingen veroorzaken. Tevens is 
het belangrijk om stroming langs breuken te beperken omdat bij breuken zoutlagen in direct contact 
kunnen staan met het injectiereservoir. Waterinjectie rechtstreeks in een breuk op reservoirniveau kan 
een verhoogde kans op zoutoplossing veroorzaken. Daarom zijn alle putten onderzocht op aanwezigheid 
van breuken. Bij 2 van de 29 putten zijn aanwijzingen voor een breuk in het reservoir gevonden. Deze 
putten vallen daarom of. Na deze toetsing blijven 27 putten over met totale opslag capaciteit 62 miljoen m3 
(tabel 5.3). 
 
Kwetsbare gebieden 
Deze conditie heeft betrekking op het beschermen en ontzien van kwetsbare gebieden. In de ruimtelijke 
plannen van de verschillende overheden (Rijk, provincie, gemeente) wordt aangegeven welke gebieden 
extra bescherming krijgen. Voor waterinjectie heeft dit vooral betrekking op natuurgebieden (vooral Natura 
2000 gebieden) en drinkwaterbeschermingsgebieden. Geen van de kandidaat putten in de Coevorden en 
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Schoonebeek velden bevindt zich in een natuurgebied of grondwaterbeschermingsgebied (figuur 10 en 
tabel 5.3). De putten van het Oosterhesselenveld zijn wel gelegen in de Provinciale Ecologische 
Hoofdstructuur. Hiervoor zal extra aandacht nodig zijn voor bescherming van de omgeving. 
 

 

 
Figuur 10. Kandidaat locaties voor water injectie, natuurgebieden, en grondwaterbeschermingsgebieden 

 
Afstand tot breuken 
Zoals beschreven in het Tussenrapport zijn putten op korte afstand van breuken minder geschikt voor 
waterinjectie vanwege een verhoogde kans op aardbevingen. Tevens is het belangrijk om stroming langs 
breuken te beperken omdat bij breuken zoutlagen in direct contact kunnen staan met het injectiereservoir. 
Water injectie dicht bij een breuk kan een verhoogde kans op zout oplossing veroorzaken. Er wordt echter 
geen minimale afstand gegeven. Op basis van gedetailleerde simulatiemodellen (zie rapport 
“Overkoepelende Risico Analyse Injectie van Schoonebeek Productiewater in Drenthe”) wordt 

geconcludeerd dat met de verwachte injectiesnelheden een afstand van 100 meter tussen put en breuk 
voldoende is om het risico van zout oplossing langs breuken te beperken. Dit is in lijn met het door 
Deltares voorgestelde criterium. 
 
Van de 27 putten zijn er 16 op 9 locaties waarvan aangetoond is dat ze zich op voldoende afstand tot 
breuken bevinden. Dit is gebaseerd op seismologisch onderzoek ten behoeve van winningsplannen. Deze 
resterende 16 putten hebben samen opslagcapaciteit van 43 miljoen m3, net iets meer dan de benodigde 
39 miljoen m3.  
 
Goede injectiviteit 
De injectiviteit of injectiesnelheid is belangrijk voor putselectie vanuit economisch oogpunt. De putten met 
een lagere injectiviteit dan 500 m3 per dag worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten, aangezien 
putten met hogere injectiviteit de voorkeur hebben. Er blijven 14 putten over met gezamenlijke opslag 
capaciteit van 40 miljoen m3. 
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Put modificaties 
Sommige putten zijn direct geschikt voor conversie van gasproductie naar waterinjectie. Bij andere putten 
zal er eerst een modificatie uitgevoerd moeten worden om de put geschikt te maken. Een voorbeeld 
hiervan is het vervangen van de injectiebuis. Vanuit economisch oogpunt is dit een belangrijke 
overweging. De helft van de putten heeft een modificatie nodig om voor injectie geschikt gemaakt te 
worden 
 
Voldoende capaciteit bij putten die aan de criteria voldoen 
De voorlopige keuzes die in dit hoofdstuk gemaakt zijn tonen aan dat Alternatief 4 robuust is. Deze 
keuzes zijn echter niet definitief. In de ontwerp- en vergunningsfase zal nog meer gedetailleerd onderzoek 
gedaan worden om tot een optimale keuze van putten te komen. Mocht onverhoopt blijken dat er toch nog 
een tekort aan geschikte putten ontstaat, kunnen er altijd nog nieuwe putten bij geboord worden. De 
opslag capaciteit van de velden zelf is immers hoger dan de benodigde opslag capaciteit.  
 
Tabel 5.3. Voorlopige selectie van putten. 

 
 

5.3 Transportleidingen Drenthe 

Voor Alternatief 4 zijn transportleidingen nodig voor de afvoer van productiewater naar de 
waterinjectielocaties in Twente en Drenthe. Hierbij is gekeken naar de huidige beschikbare 
transportleidingen, het materiaal van deze leidingen en naar de samenstelling van het productiewater. Op 
basis daarvan is bepaald welke transportleidingen bruikbaar zijn en waar nieuwe leidingen aangelegd 
moeten worden. 
 

Put Locatie Beschikbaar 

volume (mln 

m3)

Dubbele 

barrière 

mogelijk

Put doorsnijdt breuk 

in reservoir? (Bron: 

well logs)

Omgevingsfact

oren

Vervolgonderzoek 

nodig mbt tot 

breuken (ja/nee)

Injectie 

snelheid 

(m3/d)

Put modificatie 

nodig (kosten)

OSH-1 OSH-1 2,2 Ja Nee geen Nee 0 Ja

OSH-5 OSH-1 0,9 Ja Ja

OSH-2 OSH-2 4 Ja Nee geen Nee 750 Nee

OSH-4 OSH-2 3,7 Ja Nee geen Nee 1000 Nee

COV-2 COV-2 4,5 Ja Nee geen Ja 1250 Nee

COV-22 COV-21 1,3 Ja Nee geen Nee 500 Ja

COV-28 COV-21 0,8 Ja Nee geen Nee 750 Ja

COV-24 COV-24 2,6 Ja Nee geen Nee 1250 Nee

COV-35 COV-24 1,4 Ja Nee geen Ja 750 Ja

COV-10 COV-10 0,8 Ja Nee geen Ja 250 Ja

COV-30 COV-17 2 Ja Nee geen Ja 1250 Nee

COV-17 COV-17 0,4 Ja Nee geen Ja 250 Nee

COV-38 COV-17 2,2 Ja Nee geen Nee 1750 Ja

COV-32 COV-17 2,2 Ja Nee geen Nee 1500 Ja

COV-18 COV-17 2,3 Ja Nee geen Nee 1750 Ja

COV-20 COV-20 0,5 Ja Nee geen Ja 750 Ja

COV-34 COV-20 0,5 Ja Nee geen Ja 500 Nee

COV-50 COV-20 3,4 Ja Nee geen Nee 1500 Ja

COV-12 COV-5 1,2 Ja Nee geen Nee 750 Ja

COV-49 COV-5 1,7 Ja Nee geen Ja 1250 Ja

COV-36 COV-5 0,8 Ja Nee geen Ja 250 Ja

COV-9 COV-9 1,2 Ja Nee geen Nee 250 Ja

COV-48 COV-7 3,3 Ja Nee geen Nee 1000 Nee

SCH-589 SCH-313 3,5 Ja Nee geen Nee 2000 Nee

SCH-592 SCH-313 4,1 Ja Nee geen Nee 1500 Nee

SCH-447 SCH-447 5,3 Ja Nee geen Nee 1500 Nee

SCH-537 SCH-447 5,3 Ja Nee geen Ja 1500 Nee

SCH-591 SCH-447 1,3 Ja Ja

SCH-597 SCH-447 0,9 Ja nee geen Ja 500 Nee
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De NAM buisleidingen voldoen aan de eisen uit:  

 NEN3650: Deze norm geeft veiligheidseisen die met betrekking tot veiligheidsaspecten voor mens, 
milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de bedrijfsbeëindiging van 
buisleidingsystemen worden gesteld. 

 NEN3651: Deze norm geeft in aanvulling op de NEN 3650-reeks veiligheidseisen voor buisleidingen te 
land en gelegen in of nabij belangrijke waterstaatswerken. 

 NEN3655: Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van 
gevaarlijke stoffen, waarbinnen het Pipeline Integrity Management System (PIMS) toe ziet op de 
beheersing van de buisleidingintegriteit tijdens de bedrijfsvoering fase. 

 
Uitgangspunten waterkwaliteit en materiaalkeuze transportleiding 

Gezien de samenstelling van het productiewater, kan aantasting van de watertransportleiding vooral 
plaatsvinden door de aanwezigheid van bacteriën Dat betekent dat: 

 ofwel biocide wordt toegevoegd om bacteriële corrosie te voorkomen, waardoor de huidige 
transportleidingen, mits in goede staat, kunnen worden benut.  

 ofwel de metalen watertransportleidingen vervangen moeten worden door kunststof.  
 
H2S-binder wordt toegevoegd om de olie-water transportleidingen in het Schoonebeek olieveld te 
beschermen. Na behandeling in de OBI is de H2S-concentratie lager en deze speelt geen rol in de 
materiaalkeuze voor de watertransportleidingen in Drenthe.  
 
Corrosieremmer moet in ieder geval toegediend worden om putten te beschermen tegen CO2-corrosie 
omdat het put materiaal niet vervangen kan worden. Daarom speelt CO2 geen rol in de materiaalkeuze 
voor de watertransport leidingen in Drenthe 
 
Risicoanalyse 

Appendix 4 van de overkoepelende risico analyse laat de bow-tie analyse zien van de mogelijke oorzaken 
en gevolgen die van toepassing kunnen zijn bij een scenario met buisleiding lekkage tijdens waterinjectie.  
 
Er worden vijf oorzaken van water buisleidingen lekkage geïdentificeerd: 

 Onveilig Ontwerp en Aanleg, bijvoorbeeld verkeerde materialen of slecht laswerk. 

 Interne Corrosie en Erosie 

 Externe Corrosie 

 Inbreuk door Derden, bijvoorbeeld door landbouw of graafwerkzaamheden. 

 Onveilig Opereren, bijvoorbeeld op te hoge druk 
 
Statistieken van de industrie laten zien dat de twee hoofdredenen van het falen van buisleidingen in 
Europa zijn: inbreuk (externe schade veroorzaakt) door derden en interne en/of externe corrosie. 
 
De preventieve maatregelen (barrières) zijn ontworpen om lekkage te voorkomen. Mocht er onverhoopt 
toch een lekkage optreden, dan kan dit leiden tot een volume uitgestroomd water, lokale 
bodemverontreiniging en, in het uiterste geval, besmetting van drinkwater. Er worden impact reducerende 
maatregelen geïmplementeerd om de impact van een mogelijke lekkage te beperken. 
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Preventieve maatregelen 

Er worden ontwerpstandaarden gebruikt en een veilige tracé- en diepteligging gekozen. Voor 
ingebruikname worden volgens de standaarden ook tests en inspecties uitgevoerd en wordt het geheel 
door een onafhankelijke deskundige getoetst. Bescherming van binnenuit in de transportleiding vindt 
plaats door de materiaalkeuze en/of de toevoeging van anti-corrosiemiddel en biocide. Bescherming 
tegen aantasting van buiten vindt plaats door het gebruik van coatings, cathodische protectie en 
inspecties. Om schade door graafwerkzaamheden door derden te voorkomen zijn er standaard regels 
voor graafwerkzaamheden nabij buisleidingen zoals meldingsplicht. Door continue monitoring en 
automatische beveiliging worden onveilige situaties voorkomen (maximale druk, temperatuur). 
 
Impact reducerende maatregelen 

Het leidingtraject wordt periodiek geïnspecteerd en lokaal zijn terreinbeheerders en landbouwers op de 
hoogte van de ligging van de leiding, zodat lekkages kunnen worden opgemerkt. Als er een lekkage 
geconstateerd wordt, zal het transport van injectiewater gestopt worden. Door constante monitoring van 
de druk in de transportleiding kunnen (grotere) lekkages snel gedetecteerd worden. In geval van een 
lekkage zal er direct gereageerd worden om de lekkage zo veel mogelijk te beperken. Ook wordt de 
verontreinigde bodem gesaneerd, zodat de verontreiniging opgeruimd wordt. Het effect van een lekkage is 
hiermee tijdelijk van aard en herstelbaar 
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6 CE toetsing randvoorwaarden Drenthevelden 

CE-afweging 

In dit hoofdstuk wordt beschreven in hoeverre de geselecteerde gasvelden in Drenthe geschikt zijn voor 
waterinjectie. Dit vormt de eerste stap van de CE afweging en wordt aangeduid als de toetsing 
randvoorwaarden. 

6.1 Bijstelling van de CE afwegingsmethodiek 

In hoofdstuk 10 van het Tussenrapport is uitgebreid ingegaan op de CE afwegingsmethodiek, de 
voorgestelde verbeteringen door de Commissie voor de m.e.r. [Ref. Commissie m.e.r., 2007] en de 
uitwerking bij de Herafweging. De afweging bestaat uit twee stappen, de toetsing van randvoorwaarden 
en de doelmatigheidstoets. De belangrijkste aandachtspunten van de afweging worden in deze paragraaf 
benoemd en toegelicht. 
 
Preventie 

De Commissie adviseert in de methodiek een stap op te nemen waarin zichtbaar gemaakt wordt in 

hoeverre preventie dan wel hergebruik van afvalwaterstromen mogelijk is. 

Bij de toetsing op hoofdlijnen is een alternatief gepresenteerd waarbij de waterstroom is gereduceerd 
(Alternatief 3). Volledige zuivering wordt in de huidige weging meegenomen, zodat een goed vergelijk 
ontstaat tussen waterzuivering en waterinjectie. 
 
Juridisch kader 

De Commissie adviseert in de methodiek een stap op te nemen waarin wordt vastgesteld welk juridisch en 

beleidsmatig kader voor de te beschouwen afvalwaterstromen geldt. 

In het Tussenrapport is ingegaan op het juridisch beleidskader. Dit geldt nog onverkort voor de weging 
alternatieven. In deze rapportage is onderstaand gekeken naar de beleidskaders zoals geschetst door het 
Ontwerp Structuurvisie Ondergrond van het Rijk en de Structuurvisie Ondergrond van de provincie 
Drenthe. Tevens is het voornemen getoetst aan het ontwerp derde Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3). 
 
Strategische reservering 

Naar de mening van de Commissie zal hier in de praktijk vooral sprake zijn van mogelijke berging van 

CO2 (soms te combineren met injectie van afvalwater), tijdelijke aardgasopslag of benutting van 

geothermie. 

De overheid heeft een Structuurvisie Ondergrond (STRONG, provincie Drenthe) opgesteld waarin wordt 
aangegeven hoe in de toekomst omgegaan moet worden met leeg geproduceerde velden. Eerder al heeft 
de provincie Drenthe een provinciale Structuurvisie Ondergrond opgesteld. De te gebruiken reservoirs 
worden getoetst aan deze beleidsmatige kaders. 
 
Terugneembaarheid 

De Commissie betwijfelt dan ook of voor afvalwater uit olie- en gaswinning voldaan kan worden aan de 

beleidsuitgangspunten van ‘eigenheid’ en ‘terugneembaarheid’. 

Indien zich grootschalige ongewenste effecten voor doen, zal het uiteindelijk mogelijk moeten zijn het 
geïnjecteerde productiewater (zoveel mogelijk) terug te winnen uit het reservoir. Doordat bij alle 
alternatieven slechts één waterstroom wordt geïnjecteerd in een leeg geproduceerd gasveld, kan dit water 
(grotendeels) terug worden gewonnen. Er is geen sprake van afzonderlijke waterstromen. 
De volgende aspecten worden onderstaand kort benoemd, maar komen pas bij de detailuitwerking aan 
bod. 
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Risico’s (zie hoofdstuk 7.3 en 7.4) 

De Commissie adviseert de risico-beoordeling te doorlopen aan de hand van de stappen die genoemd 

worden in EU-richtlijn 2003/33/EG bijlage A. 

De Commissie vraagt aandacht voor de volgende onderwerpen: 

 geologische beoordeling; 

 geomechanische beoordeling; 

 hydrogeologische beoordeling; 

 geochemische beoordeling; 

 beoordeling van de effecten op biosfeer en grondwater; 

 beoordeling operationele fase (aan de hand van risico-paden); 

 lange termijnbeoordeling; 

 beoordeling van het effect van installaties en voorzieningen aan het oppervlak ter plaatse. 
 

Middels de bow-tie benadering zijn deze onderwerpen meegewogen. 
 

LCA (zie hoofdstuk 7.2) 

De Commissie adviseert om, wanneer wordt afgeweken van de stappen en wegingsmethodes zoals die in 

het MER LAP zijn uitgewerkt, te beargumenteren waarom deze keuze gemaakt wordt. 

In het onderliggende rapport van CE Delft is een toelichting opgenomen, waarin de toegepaste LCA in 
relatie tot de beschreven LCA in MER LAP wordt beschreven. 
 
Kosten (zie hoofdstuk 7.5) 

De Commissie beveelt aan in de situatie dat deze afweging aan de orde is, dat in de methodiek expliciet 

naar voren wordt gebracht welke afwegingen met betrekking tot proportionaliteit van de kosten gemaakt 

worden. 

Proportionaliteit heeft betrekking op: 

 eenheidskosten voor vergelijkbare afvalstoffen (vergelijkingsmaat naar de stand der techniek in €/kg of 

€/m3); 

 aandeel afvalverwijdering in totale productiekosten/opbrengsten; 

 absolute omvang van kosten. 
 

6.2 Toetsing van randvoorwaarden 

In Figuur 11 is het schema van de randvoorwaarden en de doelmatigheidstoets weergegeven. In dit 
schema vertegenwoordigen de stappen (groene vlakken) linksboven in het schema de randvoorwaarden. 
De randvoorwaarden worden in deze paragraaf onderverdeeld in drie blokken, hierop wordt getoetst: 

 De afweging van de waterstroom heeft betrekking op de eerste twee stappen; 

 De afweging van het beleid op waterinjectie in gasvelden heeft betrekking op de drie onder elkaar 
staande stappen; 

 De afweging van reservoireigenschappen hebben betrekking op laatste twee stappen. 
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Aan elk van deze randvoorwaarden dient voldaan te worden om waterinjectie te kunnen laten 
plaatsvinden. De toetsing van de randvoorwaarden heeft betrekking op drie leeg geproduceerde 
gasvelden in Drenthe, te weten: Schoonebeek Gas, Coevorden en Oosterhesselen. 
 

 
Figuur 11: Schema randvoorwaarden en doelmatigheidstoets CE als onderdelen van de CE afwegingsmethodiek 

 

6.2.1 Afweging waterstroom 

In het Tussenrapport is de waterkwaliteit zoals voorzien in de komende jaren beschreven. De 
waterkwaliteit wordt bepaald door de samenstelling van het formatiewater, verdunning doordat 
geïnjecteerde stoom de onttrekkingsputten geleidelijk bereikt en de toegevoegde mijnbouwhulpstoffen. In 
hoofdstuk 4 is ingegaan op de mijnbouwhulpstoffen.  
 
Op basis van het Tussenrapport en hoofdstuk 4 kan geen van de drie Drenthevelden uitgesloten worden 
naar aanleiding van de afweging op de waterstroomeigenschappen. 
 

6.2.2 Afweging beleid waterinjectie in gasvelden 

Bij de afweging van het beleid is gekeken naar het Landelijk afvalbeheerplan (LAP) en structuurvisies, de 
wettelijke basis1 daarvan en geschiedenis. In het LAP is daarvoor samengevat onder welke 
omstandigheden afvalwater in de diepe ondergrond mag worden gebracht. Productiewater is een vorm 
van afvalwater en valt daarmee onder de werking van dit afvalbeheerplan. Aansluitend is gekeken naar 
het ordeningsbeleid met betrekking tot de leeg geproduceerde gasvelden, en onder welke 
omstandigheden deze benut kunnen worden voor opslag van onder meer productiewater. 

                                                      
1
 Onder meer het ‘doelmatig beheer’ van afval (artikel 1.1 Wm) overeenkomstig het afvalbeheerplan (titel 10.2 Wm). 
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LAP-3 (ontwerp derde Landelijk afvalbeheerplan) 
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft in september 2016 het ontwerp van het derde 
Landelijk afvalbeheerplan (LAP-3) aan de Tweede Kamer aangeboden. In het plan wordt het 
afvalbeheerbeleid voor de periode 2017 tot en met 2023 vastgelegd, met een doorkijk tot 2029. Het 
huidige beleidskader staat beschreven in het LAP-2 (en vindt een voortzetting onder LAP-3). In het MER 
Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek heeft toetsing aan het LAP-2 plaatsgevonden. Vooruitkijkend 
naar het nu voorliggend ontwerp van LAP-3 zijn er een aantal aandachtspunten: 
 
Bij het onderwerp “Injecteren van afval in de diepe ondergrond” (B.12.13.8) wordt gemeld als één van de 

uitgangspunten:  

 In de vorige planperiode is het begrip terugneembaarheid geïntroduceerd. De voornaamste reden om 

een terugneembaarheidseis op te nemen is om in geval van lekkage ten gevolge van onvoorziene 

omstandigheden milieuschade te kunnen voorkomen. In de praktijk zullen geïnjecteerde stoffen in de 

ondergrond worden gemengd met de al aanwezige vloeistoffen en reacties aangaan met componenten 

uit de ondergrond. De terugneembaarheidseis richt zich dan ook op aanwezige (samengestelde) 

afvalstoffen in het compartiment en is niet gericht op het terugnemen van de oorspronkelijke 

geïnjecteerde afvalstoffen in onveranderde vorm. 

 
Voor het injecteren bij de olie- en gaswinning (B.12.13.9), 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 formatiewater kunnen worden verwijderd. 

Hiermee worden bodemvreemde stoffen teruggevoerd, hetgeen niet is gewenst. Voordat injectie van 

formatiewater mag plaatsvinden moet aan het bevoegd gezag worden aangetoond dat redelijkerwijs is 

geprobeerd het gehalte aan hulpstoffen in de te injecteren stroom te minimaliseren. 

 Bij de injectie van formatiewater wordt vaak ook formatiewater van andere winningslocaties 

aangevoerd. In die gevallen moet de initiatiefnemer ten genoegen van het bevoegd gezag (en 

gedeputeerde staten die de verklaring van geen bedenkingen moeten afgeven) aantonen dat de in het 

formatiewater aanwezige verontreinigingen, dat van buiten de inrichting wordt aangevoerd compatibel 

zijn met de verontreinigingen op de plaats waar injectie plaats vindt. 
 
In LAP-3 wordt expliciet verwezen naar het door CE ontwikkeld afwegingskader: 

 In opdracht van de NAM is door onderzoeksbureau CE een instrument ontwikkeld dat een 

afwegingskader vormt op grond waarvan een milieuhygiënische vergelijking gemaakt kan worden 

tussen een bovengrondse verwerkingsroute en het injecteren van bodemvreemde afvalstoffen in de 

diepe ondergrond. Ook heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage dit instrument op verzoek 

van de Provincie Drenthe beoordeeld en met enkele belangrijke aanpassingen algemeen toepasbaar 

geacht binnen de olie- en gasindustrie. Het ligt dan ook voor de hand om in voorkomende gevallen in 

overleg met het bevoegd gezag het in opdracht van NAM ontwikkelde instrument, (met inachtneming 

hetgeen de Commissie voor de milieueffectrapportage aan aanpassingen heeft voorgesteld), toe te 

passen om te beoordelen of de injectie van niet bodemeigen stoffen milieuhygiënisch de voorkeur 

heeft. 

 
Het formatiewater wordt niet in dezelfde formatie teruggebracht waar het uit afkomstig is. Echter, met een 
milieuhygiënische afweging, minimalisering van mijnbouwhulpstoffen en de compatibiliteit van het 
productiewater met het oorspronkelijke formatiewater sluit het ontwerp LAP-3 waterinjectie in de 
geselecteerde gasvelden niet uit. Het productiewater wordt opgeslagen in leeg geproduceerde gasvelden, 
waarbij indien daar aanleiding voor zou zijn, het water weer onttrokken kan worden (terugneembaarheid). 
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Gebruik gasvelden 

Vervolgens wordt getoetst of het injecteren van productiewater in lijn is met het huidige beleid voor de 
gasvelden. Nadat gasvelden leeg geproduceerd zijn, ontstaan mogelijkheden voor hergebruik. Dit betreft 
verschillende soorten hergebruik, waaronder de buffering van aardgas, als strategische of seizoenbuffer, 
permanente opslag van CO2 of van productiewater. De mogelijkheid bestaat tevens dat er in de toekomst 
nieuwe toepassingsmogelijkheden ontstaan, waarvoor het wenselijk is dat de ruimte in de leeg 
geproduceerde gasvelden beschikbaar is. 
 
Het gebruik van de gasvelden is gedurende de gaswinning bij de houder van de winningsvergunning, 
onder toezicht van SodM. Bij afsluiting van de winning wordt door de houder van de vergunning een 
Sluitingsplan gepresenteerd (artikel 40 Mijnbouwbesluit). Daarin wordt zo mogelijk de “toekomstige 

bestemming” aangegeven. De benutting van leeg geproduceerde gasvelden na de gaswinning wordt 

aansluitend bepaald door het Ministerie van Economische Zaken, in nauw overleg met de gasproducent 
(indien deze een blijvende rol heeft), maar ook met de betreffende provincie en gemeenten. Het Rijk is 
bezig voor de benutting van de ondergrond nieuw beleid te ontwikkelingen. In dat kader is recentelijk 
(november 2016) de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (bekend onder de naam STRONG) 
gepubliceerd. Eerder heeft de provincie Drenthe al haar eigen Structuurvisie Diepe Ondergrond Drenthe 
vastgesteld (in 2011). Deze beide documenten vormen de achtergrond waar tegen het gebruik van de 
voorgestelde Drenthevelden is getoetst. 

STRONG 

In de Structuurvisie ligt de nadruk op duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van bodem en ondergrond. De 
Ontwerp Structuurvisie geeft overwegingen met betrekking tot het benutten van de ondergrond, maar wijst 
geen functies toe aan leeg geproduceerde gasvelden. De gasvelden in Drenthe worden dan ook niet 
specifiek genoemd. Wel staan er spelregels in waaraan benutting van de ondergrond moet voldoen. 
Onderstaand wordt een aantal elementen van de Structuurvisie weergegeven.  
 

Relatie tussen mijnbouwactiviteiten en bescherming grondwater 

De Structuurvisie geeft aan dat het Rijk alle toekomstige mijnbouwactiviteiten uitsluit in de huidige 
waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringvrije zones rondom bestaande 
waterwinningen. Boringen die van buiten de begrenzing van deze beschermingsgebieden tot 
onder de grondwatervoorraden komen, zijn in principe mogelijk. Het Rijk heeft de globale 
begrenzing van Nationale Grondwater Reserves opgenomen in deze structuurvisie. 
Mijnbouwactiviteiten binnen de begrenzing van deze grondwaterreserves zijn in principe mogelijk 
onder de strenge voorwaarden die ook elders in Nederland gelden. 

 
De grondwatervoorkomens die geschikt zijn om water uit te winnen liggen tot op een relatief 
beperkte diepte, ten opzichte van de grotere dieptes waarop mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. 
Beide dieptes kunnen worden opgenomen in de Structuurvisie Ondergrond. Indien een 
voorkomen van bijvoorbeeld gas of geothermie gelegen is onder een grondwatervoorkomen voor 
de drinkwatervoorziening kan dan in veel gevallen toch gewonnen worden vanaf een locatie 
gelegen buiten het beschermingsgebied van de grondwatervoorraad. Aan het maaiveld sluiten 
deze activiteiten elkaar uit, maar in de diepte kunnen beide potenties benut worden. Boringen die 
van buiten de begrenzing van deze beschermingsgebieden tot onder deze voorraden komen zijn 
in beginsel wel mogelijk. 

 
Gebruik lege gasvelden voor CO2-opslag 

“Het kabinet blijft bij het bestaande beleid om in geval van CO2-opslag (CCS) de voorkeur te 

geven aan CCS op zee. CCS op land is hiermee echter niet uitgesloten. Zonder vooruit te lopen 
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op besluitvorming over opslag, wordt de komende tijd verkend welke specifieke lege gasvelden 

geschikt zouden kunnen zijn.” 

 
Voorzorgsprincipe 

“Het voorzorgsbeginsel houdt in dat als er (sterke) aanwijzingen of vermoedens bestaan dat een 

voorgenomen activiteit of ingreep (ernstige) effecten heeft op het milieu, waarbij er nog sprake is 

van wetenschappelijke onzekerheid, er niet gewacht hoeft te worden met het nemen van 

milieubeschermende maatregelen totdat een onomstotelijk bewijs van schadelijke effecten is 

geleverd. Het voorzorgsbeginsel legitimeert daarmee het handelen van de overheid om bepaalde 

mogelijk schadelijke activiteiten te reguleren. Het toepassen van het voorzorgsbeginsel houdt dus 

niet in dat bij onzekerheden over risico’s een activiteit uit voorzorg wordt verboden, zoals vaak ten 

onrechte wordt verondersteld.” 
 
Oliewinning 

“Ten aanzien van het winnen van olie zijn er geen nieuwe ontwikkelingen voorzien. Indien er een 

aanvraag is om een reeds verlaten winning te hervatten, dan biedt de huidige regelgeving 

voldoende waarborgen voor een beoordeling of de winning veilig en betrouwbaar kan 

plaatsvinden.” 
 
Waterinjectie 

“Waterinjectie is een bekende techniek. In Nederland wordt sinds 1972 productiewater 

geïnjecteerd (Borgsweer, Groningen gasveld). Op dit moment zijn er op land in Nederland 24 

operationele water-injectieputten op 19 verschillende locaties. Of er ook daadwerkelijk water 

wordt geïnjecteerd is afhankelijk van het verloop van de winning. Op de TNO website Nederland 

Olie en Gas (www.nlog.nl) worden de hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater gepubliceerd.” In 

de structuurvisie is waterinjectie onderdeel van de ondergrondfunctie gaswinning, oliewinning en 

Geothermie en is niet als aparte ondergrondfunctie beoordeeld of ruimtelijk uitgewerkt. 

 
Op basis van het gestelde in de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond van het Rijk zijn er geen 
beleidsmatige redenen af te zien van waterinjectie in de gasvelden Schoonebeek Gas, Coevorden en 
Oosterhesselen. Deze kunnen dus verder worden verkend en onderbouwd middels de daarvoor bedoelde 
instrumenten. 

Structuurvisie diepe ondergrond Drenthe 

De Structuurvisie Diepe Ondergrond Drenthe is in 2010 vastgesteld in de Provinciale Staten en bijgesteld 
in 2012. Ter onderbouwing is de Plan-MER Met Drenthe de diepte in, plan-MER Structuurvisie 
Ondergrond van de provincie Drenthe opgesteld. In de Structuurvisie zijn onder meer de aanwezige 
velden in de provincie benoemd. Daarbij is aangegeven wat de voorkeursvolgorde vanuit de provincie is 
voor het gebruik van deze gasvelden. Daarbij werd ook reeds ‘schillenbenadering’ voor 
grondwaterbescherming gehanteerd zoals voorgaand beschreven  
 
Voor de hier geselecteerde gasvelden geldt het volgende: 

 Schoonebeek Gas wordt aangeduid als geschikt voor opslag van formatiewater en van CO2, met een 
voorkeur voor formatiewater (hier als productiewater aangeduid); 

 Coevorden is eveneens geschikt voor zowel opslag van formatiewater als CO2, maar hier ligt de 
voorkeur bij CO2-opslag; 

 Oosterhesselen biedt de mogelijkheid van opslag van zowel formatiewater als CO2, maar er moet 
rekening worden gehouden met effecten. Dat betreft de ruimtelijke overlap tussen de ligging van het 
gasveld en daarboven gelegen kwetsbare gebieden (natuur, cultuurhistorisch, bodem en woonkernen). 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 december 2016 WEGING ALTERNATIEVEN I&BBD9591-100-100R001F01 45  

 

Ook op basis van het gestelde in de Structuurvisie Ondergrond van de provincie Drenthe zijn er geen 
beleidsmatige redenen bij voorbaat af te zien van waterinjectie in de gasvelden Schoonebeek Gas, 
Coevorden en Oosterhesselen. De gasvelden van De Wijk en Wanneperveen worden in de Structuurvisie 
aanvullend als mogelijke kandidaten voor de opslag van formatiewater aangewezen. 
 

6.2.3 Afweging reservoireigenschappen 

Bij de injectie van productiewater in een leeg geproduceerd gasveld wordt onderzocht in hoeverre de 
samenstelling van het te injecteren water afwijkt van het water dat oorspronkelijk in het reservoir aanwezig 
is geweest. De achterliggende gedachte is dat het oorspronkelijk water al lange tijd in het gesteente 
aanwezig is geweest, zodat water met een vergelijkbare samenstelling niet tot reacties in het gesteente 
leiden. Indien de samenstelling echter significant afwijkt, zal moeten worden nagegaan of dit mogelijk kan 
leiden tot chemische reacties in het gesteente. Vervolgens moet worden bepaald of deze chemische 
reacties negatieve effecten kunnen hebben. 
 
De NAM heeft een (Engelstalig) technisch rapport opgesteld, waarin de toetsing van de geochemische 
compatibiliteit van het productiewater met de Zechstein formaties is beschreven [ref. Geochemical 
compatibility of Schoonebeek oil field production water with Zechstein reservoirs, NAM, 2016]. 
 
Vergelijking formatiewater uit reservoirs 

De samenstelling van het productiewater komt overeen met de bevindingen in het Tussenrapport. Daarin 
is tevens de samenstelling van formatiewater in Twente beschreven. In het specialistische rapport “Water 

chemistry report : Geochemical compatility” wordt het formatiewater uit de Drenthevelden vergeleken met 

het productiewater en het formatiewater in Twente. De samenstelling van formatiewater uit vergelijkbare 
Zechstein kalksteenformaties in Drenthe blijken op hoofdlijnen overeen te komen met het formatiewater in 
Twente. 
 
De NAM heeft onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke chemische reacties, die in het reservoirgesteente 
kunnen ontstaan. Daarbij is specifiek aandacht besteed aan mogelijke gevolgen van: 

 Aantasting van kalksteen door een hoge zuurgraad van het injectiewater. De samenstelling van het 
productiewater is zodanig (ref. jaarrapporten NAM) dat hier geen sprake is van een hoge zuurgraad, 
zodat dit risico niet optreedt. 

 Het risico van scaling (aanslagvorming) waarvoor thermodynamische modelberekeningen zijn 
uitgevoerd. Mocht er toch scaling plaatsvinden, dan zal dat merkbaar zijn doordat de injectiedruk 
oploopt, waarop mitigerende maatregelen genomen kunnen worden (toedienen scale inhibitor, 
terugnemen injectiesnelheid). Verder is er een automatische drukbegrenzing op de injectiepompen om 
scheurvorming in de afdichtende lagen te voorkoming (Zie bijlage risico beheersing putten). Het risico 
is als laag ingeschat voor Calcium Carbonaat en Barium Sulfaat. 

 
Mogelijke effecten van toegevoegde mijnbouwhulpstoffen 

De mijnbouwhulpstoffen komen in relatief kleine hoeveelheden voor en hebben geen sterke zure 
samenstelling, of een andere mogelijke schadelijke samenstelling. De toepassing van deze stoffen in de 
olie- en gasindustrie is standaard, waarbij geen effecten gemeld zijn.  
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6.2.4 Conclusie toetsing randvoorwaarden 

De toetsing aan randvoorwaarden heeft plaatsgevonden in het verlengde van de toetsing op hoofdlijnen in 
het Tussenrapport. Daarbij is aanvullend gebruik gemaakt van detailinformatie voor de gasvelden 
Schoonebeek Gas, Coevorden en Oosterhesselen. Het mogelijke gebruik van deze velden is getoetst aan 
bestaand provinciaal beleid in Drenthe en Rijksbeleid, zoals nu in ontwikkeling. 
 
De gasvelden Schoonebeek Gas, Coevorden en Oosterhesselen zijn getoetst met betrekking tot de 
randvoorwaarden voor het productiewater (paragraaf 6.2.1), beleidsmatige aspecten (paragraaf 6.2.2) en 
compatibiliteit van de reservoirs met de waterkwaliteit (paragraaf 6.2.3). Op basis van deze toetsing zijn er 
geen redenen één van deze drie velden uit te sluiten van de doelmatigheidstoets. 
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7 CE Doelmatigheidstoets 

CE-afweging 

In dit hoofdstuk worden de uitvoering en resultaten van de CE doelmatigheidstoets beschreven. Daarbij 
wordt ingegaan op de aspecten milieu, risico (korte en lange termijn) en kosten. Dit vormt de tweede stap 
van de CE-afweging. 
 
In het onderliggende rapport “CE rapportage milieukengetallen en LCA” (CE Delft, 2016) wordt 
aanvullende informatie gegeven. 

7.1 Toepassing CE-afweging 

Het CE-afwegingskader bestaat uit vier elementen, de LCA, de risico’s op korte en lange termijn en de 
kosten. 
 
Milieuafweging middels LCA (Levenscyclus analyse) 

Bij de LCA wordt gekeken naar de milieueffecten onder normale omstandigheden. Mogelijke 
milieugevolgen bij calamiteiten worden in beeld gebracht bij het onderdeel risico korte termijn en risico 
lange termijn.  
 
Kosten 

De kosten hebben eveneens betrekking op de te verwachten kosten onder normale 
bedrijfsomstandigheden. Daarbij wordt rekening gehouden met aanlegkosten, operationele kosten en 
kosten voor beheer, onderhoud en monitoring. Kosten in geval van calamiteiten worden hier niet bij 
verrekend. Alle aspecten die betrekking hebben op calamiteiten worden bekeken bij de onderdelen risico 
korte termijn en risico lange termijn. 
 
Korte termijn risico’s en lange termijn risico’s 

De beide onderdelen risico korte termijn en risico lange termijn gaan in op de mogelijke ongewenste 
situaties die kunnen ontstaan.  
 
Korte termijn risico’s hebben betrekking op de operationele periode van oliewinning en verwerking van 

productiewater. In deze periode is het mogelijk activiteiten stop te zetten, als één van de maatregelen. 
Lange termijn risico’s hebben betrekking op de periode na afronding van de oliewinning, waarbij de 

activiteiten zijn afgebouwd. De gedachte is hier in beeld te brengen waar toekomstige generaties rekening 
mee moeten houden. 
 
Bij risicoanalyse wordt een overzicht gegeven van mogelijke situaties die tot significante gevolgen kunnen 
leiden. Dit overzicht is opgesteld op basis van kennis en ervaring, aangevuld met de zorgpunten vanuit de 
omgeving. Bij de ongewenste situaties wordt in beeld gebracht hoe deze zouden kunnen ontstaan en 
welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat de situatie daadwerkelijk kan 
optreden. Tevens wordt in beeld gebracht wat de gevolgen zouden kunnen zijn als de situatie optreedt, op 
het gebied van mogelijke schade, milieueffecten, gevaar voor gezondheid en kosten. Bij de beschrijving 
van risico’s op korte en lange termijn wordt aandacht besteed aan maatregelen die er voor zorgen dat 

indien de gebeurtenis optreedt, de gevolgen zo gering mogelijk zijn. 
 
De beschikbare alternatieven zijn getoetst op de vier onderdelen van de CE afwegingsmethodiek. 
Onderstaand worden de resultaten van de toetsing weergegeven. In de bijlagerapporten wordt 
uitgebreider ingegaan op deze toetsing. 
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7.2 LCA – Levenscyclus analyse 

In de onderliggende rapportage, opgesteld door CE Delft (dezelfde organisatie die betrokken is geweest 
bij het opstellen van de gehele afwegingsmethodiek), wordt de levenscyclus analyse (LCA) uitvoering 
beschreven. Onderstaand wordt de methodiek kort beschreven en worden de resultaten gepresenteerd. 

Methodiek 

De LCA is uitgevoerd conform de in het kader van de MER LAP ontwikkelde methodiek. Van alle 
verwerkingsmogelijkheden is een zo kwantitatief mogelijke schatting van de milieubelasting gemaakt. 
Voor inschatten van de milieubelasting zullen worden beschouwd: 

 emissies naar water, lucht en bodem; 

 verbruiken van hulpstoffen en energiedragers; 

 de aan productie van de geconsumeerde hulpstoffen en energiedragers gerelateerde emissies 
(conform LCA-methodiek); 

 productie van te storten reststoffen; 

 emissies naar het milieu vanuit de stort. 
 
De emissies zijn conform de in het MER-LAP gehanteerde LCA-methodiek vertaald naar bijdragen aan de 
milieuthema's.  
 
Om dit te bepalen worden een aantal stappen doorlopen: 
 
Ontleding van alternatieven en varianten in herkenbare processtappen 

 In eerste instantie worden de activiteiten van een alternatief of variant opgedeeld in stappen. Een 
waterzuivering bestaat uit een reeks processtappen, die ieder benoemd worden. De verwerking van 
het restproduct bestaat eveneens uit één of meerdere stappen. Dat geldt ook voor het transport van 
productiewater en injectie. Zo worden per alternatief en variant de karakteristieke processtappen 
benoemd. 

 
Vaststellen milieugevolgen per processtap op basis van levenscyclus benadering 

 Voor iedere processtap worden de milieugevolgen bepaald. Bij de levenscyclus analyse worden niet 
alleen de gevolgen voor het milieu van de processtap zelf vastgesteld, maar ook voor het produceren 
van de benodigde materialen en het verwijderen ervan na afronding. Tezamen worden zo de totale 
milieueffecten van deze processtap bepaald. Bij het aanleggen van een transportleiding wordt 
bijvoorbeeld ook rekening gehouden met het productieproces van de benodigde materialen. Dat geldt 
ook voor het produceren van chemicaliën die nodig zijn bij een waterzuivering.  

 
Milieugevolgen worden uitgedrukt in 18 milieuthema’s 

 Er zijn 18 milieuthema’s waarin de milieueffecten per processtap kan worden uitgedrukt. De bijdrage 

van een processtap aan milieuthema’s wordt vastgesteld aan de hand van standaardtabellen. De 
toekenning van milieugevolgen per processtap aan milieuthema’s vindt plaats via een gevalideerd 

computerprogramma, zodat de uitkomsten betrouwbaar en verifieerbaar zijn.  
 
Milieuthema’s samen geven zicht op milieugevolgen van een alternatief of variant 

 Voor ieder alternatief of variant ontstaat zo een gekwantificeerd beeld van de milieugevolgen. De 
eenheden waarin deze milieuthema’s zijn uitgedrukt verschillen, zodat directe onderlinge vergelijking 
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tussen de milieuthema’s lastig is. Om een beeld te krijgen wat bepalend is per milieuthema, worden de 
resultaten van een alternatief of variant genormaliseerd weergegeven. De totale bijdrage per 
milieuthema wordt op 100% gesteld en vervolgens is zichtbaar welke aspecten van een proces of 
activiteit meer of minder bijdragen. Dit overzicht is in de detailstudie weergegeven per alternatief en 
variant. 

 
Totaalscore kan met verschillende gewichtsfactoren bepaald worden 

 Om te komen tot een totaalscore op milieu per alternatief of variant moeten de afzonderlijke scores van 
de milieuthema’s opgeteld worden. Dit kan echter op verschillende manieren gebeuren, met 
verschillende weegfactoren per milieuthema. De gekozen weegfactoren zijn een uitdrukking van het 
onderlinge belang dat aan verschillende milieuthema’s en milieuproblemen wordt gehecht. Doordat de 

keuze voor de gewichtsfactoren mede bepalend zijn voor uitkomsten, zijn er een aantal standaarden 
ontwikkeld om tot een totaalscore te komen.  

 
Toepassing bepalen totaalscore in dit onderzoek 

 Bij deze toets zijn bijdragen aan milieuthema’s zowel per milieuthema vergeleken en onderling 
gewogen. In de MER LAP LCA methodiek is weging een facultatieve stap en volgens de ISO 
standaard voor LCA (ISO 14044:2006) moeten in ieder geval ook ongewogen resultaten worden 
gepresenteerd. Omdat elke weging een subjectieve keuze betekent, is het zinvol verschillende 
wegingen te gebruiken bij wijze van gevoeligheidsanalyse. Dit is ook in de MER LAP LCA methodiek 
toegepast. Door verschillende invalshoeken te gebruiken voor het interpreteren van de resultaten kan 
de subjectiviteit van de wegingsmethodiek worden verminderd. In veel gevallen geven verschillende 
benaderingen nagenoeg dezelfde conclusie. 

 
Verdringingseffect 

 Onderdeel van de afweging is de vraag in hoeverre de geproduceerde restproducten, indien 
herbruikbaar, leidt tot een overbodig productieproces elders. Indien een ander productieproces niet 
meer nodig is, kan de daarvoor benodigde energie bespaard worden, wat als een positief effect wordt 
toegerekend aan de betreffende variant. Dit wordt aangeduid als een verdringingseffect. Voor de 
varianten met waterzuivering vindt dit plaats bij de productie van schoon zout, waardoor andere 
zoutproducenten minder hoeven te produceren (los van de marktwerking uiteraard).  

Resultaten 

De Totaalscore 

De LCA heeft inzicht gegeven in de milieubijdrage van de verschillende alternatieven en varianten. De 
onderliggende factoren en processen die bijdragen aan de milieuscore zijn beschreven in het 
onderliggende rapport “LCA-rapportage afweging alternatieven”. Om tot een compacte samenvattende 

score per alternatief en variant te komen, is gebruik gemaakt van de gepresenteerde totaalscore, zoals 
weergegeven in figuur 12. Hierbij geldt dat een hogere score betekent dat het negatieve effect op het 
milieu groter is. De effecten zijn genormaliseerd weergegeven ten opzichte van de maximale score, deze 
is als 100% aangehouden. 
 
Van de drie methoden die beschikbaar zijn om tot een totaalscore te komen, laten twee een vergelijkbare 
score zien; de schaduwprijs weging en de gelijke weging. De methode ‘’distance to target’’ geeft een 

enigszins afwijkend beeld. De onderzoekers van CE [ref. CE rapportage milieukengetallen en LCA, CE, 
2016] melden dat voor het maken van afweging tussen de verschillende varianten de eerste twee 
wegingsmethoden het meest relevant zijn, maar dat de “distance to target’’ methode vanwege de 
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signaalwerking belangrijk is. De “distance to target’’ methode is weliswaar verouderd, maar biedt NAM de 

mogelijkheid beter te sturen op inkoop van minder verontreinigende materialen en chemicaliën.  
 

 
Figuur 12. Opbouw van gewogen milieuscores naar bijdragen van de verschillende processen (bron CE rapportage 

milieukengetallen en LCA, CE, 2016) 

 
Opvallend in figuur 12 is het relatieve verschil in totaalscore voor de waterzuiveringsvarianten ten opzichte 
van de waterinjectievarianten. De totaalscore van de waterzuiveringsvarianten bevindt zich tussen 55% en 
100%, terwijl de injectievarianten uitkomen tussen 5% en 11%, voor het ‘genormaliseerde’ totaal en de 

schaduwprijsweging. Voor de totaalscore met distance to target weging varieert de relatieve score tussen 
8% en 35%, met een uitschieter naar 100%. 
 
De uitschieter met 100% treedt op bij variant 4.4 van waterinjectie, waarbij het te injecteren water nog een 
aanvullende zuivering doorloopt. Ook bij de totaalscore op basis van gelijke weging en schaduwprijs 
weging geeft dit hogere milieubelasting, maar bij de distance to target weging hebben de 
zuiveringscomponenten een grote invloed op de score. Dit heeft te maken met het gebruik van ClO2 en 
van HCl bij de voorgestelde zuivering. De belangrijkste milieugevolgen van de productieketens van deze 
stoffen is aan de milieuthema’s zoet water vermesting en waterconsumptie, die zwaar meewegen in de 

distance-to-target weging. De benodigde hoeveelheden chemicaliën zijn ongeveer 8 maal hoger dan bij 
Alternatief 1, varianten TU Delft en Salttech.  
 
Onderscheid naar energieverbruik 

De scores voor de varianten van Alternatief 1 worden voor het overgrote deel bepaald door 
energiegebruik. Om een goed beeld te krijgen hoe de totaalscores tot stand zijn gekomen, is in 
onderstaande grafiek weergegeven hoe het gebruik van energie wordt toegerekend aan de energiesoort, 
bijvoorbeeld stoom of elektriciteit. Het overzicht laat zien hoe de verschillende proces-categorieën 
bijdragen aan de totale score.  
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Figuur 13. Opbouw van gelijk gewogen milieuscore voor Varianten 1 (zichtjaar 2022). (bron LCA rapport) 

 
Bevindingen milieu samengevat 

Om vanuit de gepresenteerde bevindingen tot een versimpeld overzicht van gekwantificeerde 
milieueffecten per alternatief en variant te komen, wordt in dit samenvattende overzicht de totaalscore met 
gelijke weging aangehouden. De gedachte is dat gelijke weging het meest eenduidig is, tenzij er een 
goede reden is om wegingsfactoren toe te voegen. In dit geval ligt de totaalscore op basis van de gelijke 
weging het meest voor de hand. In de onderstaande tabel zijn de scores opgenomen. 
 

Tabel 7.1: Samenvatting milieueffecten middels LCA per alternatief en variant. 

LCA 

(met totaal 

scores) 

Alternatief 1:  

Waterzuivering 

(varianten zuiveringstechnieken) 

Alternatief 4:  

Waterinjectie Twente en Drenthe 

(varianten gebruik mijnbouwhulpstoffen) 

MVR en 

kristallisatie 

DyVaR Electro 

Dialyse 

1-huidig 

gebruik 

2-biocide 

reductie 

3-H2S 

reductie 

4-aanvullend 

zuivering 

Gelijke 

weging 
100% 60% 65% 11% 7% 6% 22% 
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7.3 Risicobenadering 

7.3.1 Aanpak  

 
Risicobeschrijving in relatie tot eerdere beschrijving in het Tussenrapport 

 
In het Tussenrapport is een complete beschrijving gegeven van de risico’s op korte en lange termijn voor 

alle alternatieven en varianten. Daarin zijn systematisch de mogelijke ongewenste gebeurtenissen 
benoemd. Vervolgens is bekeken in hoeverre dit kan leiden tot lage of hoge risico’s. Er is per onderwerp 
uitgewerkt hoe tot een score gekomen wordt. Tevens is aandacht besteed aan mogelijke mitigerende 
maatregelen. (zie Tussenrapport hoofdstukken 12.2, 12.3 en 12.4). 
 
De risicobenadering in de komende hoofdstukken kan gelezen worden in het verlengde van datgene wat 
in het Tussenrapport is beschreven. Op meerdere punten is nu meer achtergrondinformatie of een 
concrete onderbouwing gepresenteerd, mede gebaseerd op de specialistische studie uitgevoerd door 
NAM. Dit heeft als doel om een scherper beeld te krijgen van zekerheden en onzekerheden. De 
risicobenadering bepaalt daarmee of een alternatief of variant verantwoord kan worden toegepast en 
welke monitoringsmaatregelen gewenst zijn. Er is tevens getracht de terminologie met betrekking tot 
risico’s eenduidig toe te passen. 
 

 
Terminologie rondom risico’s 

Het gebruik van de term risico kan op meerdere wijze gebruikt worden. In de formele zin wordt het risico 
berekend als de vermenigvuldiging van kans maal effect. Als kans en effect kwantificeerbaar zijn, kan het 
risico als een waarde berekend worden. Indien kans en effect niet kwantificeerbaar zijn, kan een meer 
kwalitatieve beschrijving gegeven worden van de omvang, gebaseerd op vergelijkbare situaties. 
 
Onderwerpen voor verdieping – ongewenste gebeurtenissen 

Uit het Tussenrapport en de reacties op het Tussenrapport is gebleken, dat vooral bij de risico’s ten 

aanzien van het gebruik van de ondergrond behoefte is aan meer onderliggende informatie. Dat geldt 
tevens voor de risico’s bij mogelijke lekkages bij de transportleiding. In het verlengde hiervan is door het 

drinkwaterbedrijf aanvullende aandacht gevraagd voor risico’s bij de putten, vooral mogelijk 

verontreiniging naar ondiepere waterlagen. Het waterschap heeft aangegeven, dat bij lozing van water op 
het oppervlaktewater, zoals voorzien bij de waterzuiveringsvarianten, de risico’s van verontreiniging 

aandacht vragen. Dit heeft geleid tot de volgende aandachtspunten voor verdieping: 
 

 Risico’s diepe ondergrond 

 Risico’s putten 

 Risico’s transportleiding 

 Risico’s lozing oppervlaktewater 
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In het onderstaande overzicht zijn de hier gehanteerde termen toegelicht. 
 
De term risico kan verschillende betekenissen hebben. In het kader van risicomanagement is het van 
belang vooraf scherp te bepalen wat wordt verstaan onder de hier gehanteerde term risico. Hiervoor 
worden de onderstaande typeringen gebruikt. Aangezien veel literatuur in het Engels is opgesteld, 
zijn de bijbehorende Engelse termen eveneens aangegeven: 
 
Risico(risk)  
Het risico wordt kwantitatief bepaald (berekend) door de kans van een gebeurtenis te vermenigvuldigen met de 
consequentie. Bij de berekeningen voor externe veiligheid wordt met behulp van modellen het risico gekwantificeerd. 
 
Ongewenste gebeurtenis (top event)  
Een gebeurtenis die plaatsvindt wanneer het gevaar escaleert. Het lekken van productiewater uit een transportleiding 
kan gezien worden als een voorbeeld van een ongewenste gebeurtenis. Een ongewenste gebeurtenis kan door 
middel van een gedefinieerd risicoscenario nader worden onderzocht. 
 
Gevaar (hazard)  
Is een gebeurtenis of toestand die tot schade kan leiden. Propaan onder hoge druk in een gastank kan als gevaar 
worden gezien.  
 
Bedreiging (threat)  
Wordt gebruikt voor oorzaken die kunnen leiden tot een ongewenste gebeurtenis. Chemische verandering van het 
gesteente kan als bedreiging voor lekkage worden gezien. 
 
Barrière (Barrier)  
Beheersmaatregel om te voorkomen dat een bedreiging leidt tot een ongewenste gebeurtenis, of om de consequentie 
van een ongewenste gebeurtenis te beperken. Een monitoringsmaatregel kan ook als een barrière fungeren. 
 
Gevolg of consequentie (consequence) 
Een ongewenste gebeurtenis kan leiden tot bijvoorbeeld een negatieve invloed op de gezondheid van mens of dier, of 
schade aan bebouwing. De woorden gevolg of consequentie zijn uitwisselbaar in dit rapport. 
 
Risicoscenario (Risk scenario)  
Een gekoppelde combinatie van bedreiging, ongewenste gebeurtenis en consequentie. Een risicoscenario heeft bij 
voorkeur een bijbehorende risico kwantificering. 
 

 
 

Risico’s diepe ondergrond vooral voor de Drenthevelden 

Mogelijke risico’s bij de injectie van productiewater in de diepe ondergrond zijn vooral gerelateerd aan 

mogelijke seismische activiteit (aardbevingen) en aan de vraag of omringende zoutlagen kunnen 
oplossen in het injectiewater. Daarnaast zou aantasting van het reservoirgesteente ten gevolge van 
chemische of thermische reacties als risico kunnen gelden. 
 
In het Tussenrapport zijn deze risico’s expliciet beschreven voor de Twentevelden, op basis van 
onderliggende rapportages. De rapportages hebben betrekking op seismiciteit en zoutoplossing. 
Tevens is er een integrale risico analyse uitgevoerd voor alle risico aspecten gerelateerd aan de diepe 
ondergrond. In aanvulling hierop worden de overeenkomstige rapporten voor de diepe ondergrond van 
Drenthe in de weging van alternatieven gepresenteerd. 
 
Bij de risico’s voor waterinjectie wordt aanvullend aan de risico’s voor alternatief 4, ook gekeken wat de 

invloed zou zijn als waterinjectie plaatsvindt onder een kleisteenlaag in plaats van in het Zechstein 
(Alternatief 5, Stichting SAT). 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 december 2016 WEGING ALTERNATIEVEN I&BBD9591-100-100R001F01 54  

 

Risico’s lekkage langs de put 

De put vormt een directe verbinding tussen de diepe ondergrond en de ondiepere lagen in de biosfeer, 
welke goed beschermd dienen te worden. Informatie over de putten is publiekelijk beschikbaar op de 
overheidswebsites (www.nlog.nl). Deze informatie wordt gebruikt om te komen tot een selectie van 
geschikte putten voor waterinjectie in Drenthe. In de overkoepelende risico analyse van Twente en 
Drenthe wordt beschreven hoe wordt omgegaan met verschillende kenmerken van bestaande putten, 
om te bepalen of deze wel of niet inzetbaar zijn voor waterinjectie. (mogelijke lekkagebronnen, 
lekkagepaden en de kans op lekkage tot in de biosfeer). 

Risico’s lekkage uit transportleiding 

Bij lekkage van productiewater uit de transportleiding komt het productiewater in de biosfeer. Doordat 
de transportleiding onder maaiveld ligt, zal het gevolg van de lekkage zichtbaar zijn als een water op 
maaiveld, zoals het geval is geweest bij de eerder opgetreden lekkage bij De Hulte. Er is een integrale 
risico analyse uitgevoerd voor de risico aspecten gerelateerd aan injectiewater transportleidingen 
inclusief de gevaren classificatie en eventuele gezondheidsaspecten van het injectiewater. 
 
Risico’s lozing oppervlaktewater 

Bij de waterzuiveringsvarianten geldt dat het gezuiverde water wordt geloosd op het nabijgelegen 
oppervlaktewater. Voor ieder oppervlaktewater gelden normen en ambities zoals vastgelegd in de 
uitwerking van de Europese Kaderrichtlijn Water. Indien de waterzuivering niet goed functioneert, dient 
de lozing stopgezet te worden. Bij de zuiveringsvarianten is al geïnventariseerd hoe hiermee kan 
worden omgegaan. 

 
Gebruik van bevindingen uit onderliggende rapporten 

Gezien de betrokkenheid van zowel SodM, TNO als meerdere internationale instituten, wordt in deze 
rapportage uitgegaan van de bevindingen uit de onderzoeken. Daarbij moet gemeld worden dat vanuit de 
Stichting al ruim 7 jaar deze onderzoeken en eerdere onderzoeken in twijfel worden getrokken. De 
Stichting schetst in pamfletten dreigende ongeluksscenario’s.  Het Ministerie van Economische Zaken 

heeft de scenario’s voorgelegd aan TNO, met het verzoek daar een oordeel over te vellen. 

7.3.2 Toepassing van de bow-tie methodiek 

Voor het inzichtelijk maken van risico’s van ondergrondse gebeurtenissen, wordt gebruik gemaakt van de 

zogenaamde bow-tie methodiek. Deze wordt in de olie- en gasindustrie veelvuldig toegepast. Ook het Rijk 
past de bow-tie methodiek toe in de ontwerp structuurvisie ondergrond. In de onderliggende 
specialistische rapportages wordt de bow-tie methodiek toegepast op het seismisch risico, risico 
zoutoplossing, risico lekkage bij de put en risico bij watertransport. 
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Figuur 14. Schematische weergave van bow-tie (bron STRONG) 

 

7.3.3 Aanvullende onderliggende informatie over risico’s 

Nadere uitwerking risicoanalyse waterinjectie 

NAM heeft de benodigde bow-ties nader uitgewerkt. Daarnaast is specifiek voor de geselecteerde 
gasvelden en injectieputten het risicoprofiel bepaald. Dat is mede sturend geweest bij het samenstelling 
van het alternatief waterinjectie Twente- en Drenthevelden, zoals in hoofdstuk 5 van deze weging 
alternatief is gepresenteerd. 
 
De onderliggende documentatie geeft daarmee de extra verdieping aan het risico onderzoek. Er is voor 
zowel de Twentevelden als voor de Drenthevelden een integrale beschrijving van de risico’s beschikbaar, 

waaronder weer technische rapportages de benodigde detailinformatie verschaffen. 
 
Beschikbare rapportages over de Twentevelden 

Voor de Twentevelden is in de bijlage opgenomen het rapport “Overkoepelende Analyse Ondergrondse 

Risico’s Waterinjectie Twente’. Hierin worden de bevindingen uit vier detailrapporten samengevat. Het 
betreft de rapporten over mogelijke seismische risico’s en risico’s met betrekking tot zoutoplossing: 

 het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen met 
het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van injectie water en/of bodemdaling.  

 effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt. 
 
Deze rapporten zijn in 2015 opgeleverd aan SodM en daarna internationaal getoetst getoetst door experts 
van de universiteiten van Claustal en Paritech, en de US Geological Survey. 

 Geology description of Twente Gas Fields: Tubbergen, Tubbergen-Mander and Rossum-Weerselo 

 Halite dissolution modelling of water injection into Carbonate gas reservoirs with a Halite seal 

 Subsidence caused by halite dissolution due to Water injection into depleted Carbonate gas reservoirs 
encased in Halite 

 Threat assessment for induced seismicity in the Twente water disposal fields 
 

Ongewenste 

gebeurtenis 

(lekkage) 
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De internationale experts bevestigen dat water injectie in Twente veilig en verantwoord kan plaatsvinden, 
mits de juiste beheersmaatregelen genomen zijn. Deze reviews zijn samengevat in een rapportage van 
SodM “Reviews NAM rapporten m.b.t. ‘Risico’s zoutoplossing’ en ‘Seismic threat analysis’.” In deze 

rapportage geeft SodM aan dat waterinjectie onder de huidige omstandigheden geen onverantwoorde 
risico’s oplevert.  
 
Verder is er een onderliggend rapport geschreven over de geochemische compatibiliteit van het 
injectiewater met het injectie reservoir: “Geochemical compatibility Of Schoonebeek oil field production 

water with Zechstein reservoirs”. De bevindingen hieruit zijn overgenomen in een hoofdstuk over reservoir 

integriteit in de Overkoepelende Analyse Ondergrondse Risico’s Waterinjectie Twente 
 
De in Twente reeds geïmplementeerde beheersmaatregelen (waaronder monitoring) zijn beschreven in 
het “Waterinjectie Management Plan” en het “Protocol seismische activiteit door waterinjectie”. De 

bevindingen met betrekking tot putintegriteit zijn weergegeven in de jaarlijkse rapportages van de NAM 
aan SodM. Daarnaast is het rapport “Technical evaluation of Twente water injection wells ROW3, ROW4, 

ROW7, ROW9, TUB7 and TUB10 3 years after start of injection “ beschikbaar. 
 
Beschikbare rapportages over de Drenthevelden 

Voor de Drenthevelden is in het kader van deze afweging een overkoepelend risico overzicht opgesteld, 
waarin aandacht wordt besteed aan de reservoir gerelateerde risico’s, zoals seismiek en zoutoplossing, 

de reservoir integriteit, de putintegriteit en de risico’s bij de transportleidingen. De rapportage is als bijlage 

opgenomen: ‘Overkoepelende risico analyse waterinjectie van Schoonebeek productiewater in 

Drenthevelden’. 
 
Het overkoepelende rapport maakt gebruik van onderliggende technische rapporten over Twente velden 
waar deze ook toepasbaar zijn op de Drenthe velden. Verder zijn er afzonderlijke onderzoeken gedaan 
naar aardbeving risico in Drenthe, te weten: 

 Seismic threat assessment for the potential injection and storage of produced water in the Drenthe 
Zechstein Carbonate reservoirs 

 Seismisch risico volgens de SRA methode voor de voorkomens Schoonebeek ZE, Oosterhesselen ZE 
en Coevorden ZE. 
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7.4 Risico korte termijn (gedurende de olieproductiefase) 

Classificatie risico’s korte termijn 

De risico’s worden beschreven en vervolgens wordt er een classificatie gegeven als indicatie van de 

omvang van de gevolgen. Dit is een classificatie van gevolgen, waarbij ieder gevolg negatief is of nihil.  
 
Tabel 7.2: Overzicht classificatie risico korte termijn 

Classificatie Omschrijving / Gevolgen 

0 Risico is nihil. De kans is klein en de gevolgen zijn nihil, als er iets gebeurt dan is het binnen de 
hekken van de mijnbouwlocatie, tijdelijk en herstelbaar 

- Risico is klein. Er zijn gevolgen buiten de hekken van de mijnbouwlocatie, deze zijn tijdelijk en 
herstelbaar 

- / - - Het risico is klein tot medium, de gevolgen zijn mogelijk serieus en acceptatie van het risico is 
alleen met expliciete monitoring en gerichte acties verantwoord 

- - Het risico is medium, de gevolgen zijn serieus en acceptatie van het risico is alleen met 
expliciete monitoring en gerichte acties verantwoord 

- - - Het risico is groot, zonder aanpassing is het risico zo groot dat uitvoering niet verantwoord is 

 

In het Tussenrapport zijn de korte termijn risico’s beschreven. De rapportages in de bijlage met integrale 
risicoanalyses beschrijven in meer detail de mogelijk risico’s en hoe daar op wordt ingespeeld. 

Onderstaand zijn de inzichten samengebracht, die als aanvullend gezien worden op datgene wat 
beschreven is in het Tussenrapport. Een deel van de bevindingen is relevant voor de 
waterzuiveringsvarianten (7.4.1) en een deel is relevant voor de waterinjectievarianten (7.4.2). 

7.4.1 Waterzuiveringsvarianten 

Onderstaand wordt ingegaan op de ongewenste gebeurtenissen die kunnen optreden bij de 
waterzuiveringsvarianten. De beschrijving van het Tussenrapport vormt daarbij het startpunt. Aanvullende 
informatie is afkomstig uit de uitwerking van de nieuw toegevoegde varianten. 

Algemene preventie middels voorzorgsmaatregelen 

Er wordt in de beoordeling van de zuiveringsvarianten van uitgegaan dat er voorzorgsmaatregelen 
genomen worden om het risico op verspreiding van vluchtige bestanddelen tijdens behandeling en opslag 
te voorkomen. Verder zal vloeibaar afval in gesloten roestvrij stalen containers worden opgeslagen, om 
lekkages en verdamping van gevaarlijke vluchtige organische stoffen (BTEX, PAK's, etc.) uit het water te 
voorkomen.  
 
De waterbergings- en de behandelingslocatie wordt uitgerust met een ondoorlatende bodem (bijvoorbeeld 
van beton) om te voorkomen dat vervuild water na lekkage uit de containers in de bodem of het 
oppervlaktewater terecht komt. 

Mogelijke risico’s waterzuivering (score -) 

Bij waterzuivering zijn er risico’s met betrekking tot de zuiveringsinstallatie zelf, het lozen van het 
gezuiverde water en het verwerken van het restproduct. 
 
Voor de zuiveringsinstallatie geldt dat hier geen risico-verhogende elementen in de verschillende line-ups 
zijn opgenomen, met als gevolg dat het bedrijfsrisico vergelijkbaar is aan dat wat bedrijf breed geldt in de 
waterzuivering. De waterzuivering zal ook goed moeten functioneren als de kwaliteit van het aangeleverde 
productiewater enigszins afwijkt. 
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Transportrisico’s bij afvoer restproducten (score - - en - / - -) 

Bij de waterzuiveringsvarianten ontstaan relatief veel restproducten. Bij de variant in het Tussenrapport is 
de totale hoeveelheid gemend zout geraamd op 200 ton per dag in 2022, afnemend tot circa 60 ton per 
dag aan het einde van de oliewinningsperiode. Indien een vrachtwagen circa 30 ton gemengd zout kan 
vervoeren, zal er in 2022 dagelijks 7 vrachtwagens nodig zijn voor de afvoer van het gemengd zout. Aan 
het eind van de oliewinning is het aantal beperkt tot 2 vrachtwagens per dag. De totale hoeveelheid 
vervoer per vrachtwagen is daarmee aanzienlijk, ongeveer 35.000 transporten. 
De statistieken wijzen uit dat iedere vorm van verkeer kan leiden tot ongelukken. In het Tussenrapport is 
verwezen naar de beschikbare cijfers over ongelukken met vrachtwagens waarbij dodelijke slachtoffers en 
gewonden zijn gevallen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid meldt naar aanleiding van een onderzoek 
eind 2012: 
 
“Per jaar vinden op de Nederlandse snelwegen gemiddeld duizend vrachtwagenongevallen plaats, waarbij 
circa 23 doden en 105 ernstig gewonden vallen. Bovendien zijn de slachtoffers meestal de andere 
weggebruikers.” 
 
Bij de variant Salttech ontstaat 50% gezuiverd zout en 50% gemengd zout. Dit betekent dat dezelfde 
hoeveelheid restproduct getransporteerd moet worden. Voor het gezuiverde zout kan echter gesteld 
worden dat dit in plaats van het huidige transport van gezuiverd zout komt, zodat alleen de 50% gemengd 
zout als aanvullend transport gezien kan worden bij deze variant. De hoeveelheid extra vervoer per 
vrachtwagen bedraagt bij de variant Salttech daarmee circa 17.500 transporten. 
 
Bij de variant TU Delft vindt eveneens scheiding van gezuiverd en gemengd zout plaats. Hier blijft circa 
20% gemengd zout over, wat leidt tot 7.000 aanvullende transporten. 
 
In het Tussenrapport is de hoeveelheid aanvullende transporten als zodanig hoog ingeschat, dat dit heeft 
geleid tot een risicoscore van dubbel min. De score geeft aan dat het van belang is bij een detailuitwerking 
hier aandacht aan te besteden door alternatieve afvoermogelijkheden uit te werken of een zodanige 
locatie en route te kiezen dat de kans op ongelukken geminimaliseerd wordt. 
 
De varianten van Salttech en TU Delft leiden tot een aanzienlijke verlaging van het aantal transporten en 
daarmee het risico. Dit is in de score tabel tot uiting gebracht door een score van “- / - -“. Dit is een iets 
betere score dan geldt bij de waterzuivering van het Tussenrapport (score van - -). 
 

Mogelijke risico’s bij waterlozing, monitoring en interventie (score -) 

Voor het lozen van gezuiverd water geldt dat deze binnen de normen van het waterschap dienen te 
blijven. Indien de waterzuivering onvoldoende functioneert, kan het gebeuren dat verontreinigd water 
wordt geloosd. Dit heeft (ecologische) gevolgen voor het ontvangende watersysteem. De gevolgen zullen 
naar verwachting tijdelijk zijn, mits tijdig het defect in de waterzuivering wordt ontdekt. Dat betekent dat er 
een goed werkend monitoringssysteem operationeel moet zijn. Indien de normen worden overschreden 
zal de lozing gestaakt moeten worden. In dat geval zal het te zuiveren productiewater tijdelijk moeten 
worden opgeslagen (maximaal 1 dag) of de oliewinning zal gestaakt moeten worden. Dit vormt zodoende 
een beperkt omgevingsrisico maar wel een bedrijfsrisico. 
 

7.4.2 Waterinjectievarianten (Drenthevelden) 

Beschikbare onderliggende studies met detailinformatie over de ondergrond 

Voor de waterinjectievarianten zijn de risico’s in beeld gebracht in de bijlage rapporten (Overkoepelende 
Analyse Ondergrondse Risico’s Waterinjectie Twente, NAM, 2016 en Overkoepelende Risico Analyse 

Injectie van Schoonebeek Productiewater in Drenthe, NAM, 2016). Hierin staan de mogelijke risico’s 
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beschreven en zijn de bevindingen uit onderliggende technische rapportages samengevat. De technische 
rapportages waarna verwezen wordt zijn publiekelijk toegankelijk via de NAM website. 

Aanvullend onderzoek 

In het Tussenrapport is beschreven dat voor de Twentevelden aanvullend op de risicoanalyses tijdens het 
MER Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek, diepgaand onderzoek is uitgevoerd naar mogelijke 
seismische activiteiten en mogelijke zoutoplossing. Aanvullend op het Tussenrapport wordt bij deze 
weging van alternatieven tevens een overzicht gegeven van mogelijke risico’s bij de te selecteren 
Drenthevelden. Hiervoor is uitgegaan van de bow-tie benadering.  
 
De aanvullende informatie heeft betrekking op: 

 de kwetsbaarheid van de bovengrond bij transportleiding.  

 de putintegriteit 

 de seismische risico’s,  

 het risico van zoutoplossing. 
 

Onderstaand worden de belangrijkste bevindingen uit de Overkoepelende Risicoanalyse Drenthe met 
onderliggende studies weergegeven. 

Transportleiding (score – of 0/-) 

De analyse van het risico van transportleiding lekkage bevestigt dat water injectie veilig en verantwoord 
kan plaatsvinden. Er is een spectrum aan preventieve maatregelen geïdentificeerd. In het geval dat er 
toch een lekkage optreedt, zal er direct gereageerd worden om de lekkage zo veel mogelijk te beperken. 
Ook wordt de verontreinigde bodem dan onverwijld gesaneerd, zodat de verontreiniging opgeruimd wordt. 
Het effect van een lekkage is hiermee tijdelijk van aard en herstelbaar, wat leidt tot een score “-“. 
 
Bij de varianten wordt steeds minder mijnbouwhulpstoffen toegevoegd, zodat het mogelijke effect van een 
lekkage in de transportleiding verder beperkt wordt. Het verder verlagen van dit risico is een belangrijke 
reden om mijnbouwhulpstoffen buiten het productiewater te houden. Voor de varianten met minder 
mijnbouwhulpstoffen wordt dit zichtbaar gemaakt door een enigszins betere score “0/-“.  

Putintegriteit (score -) 

De analyse van het risico van put lekkage bevestigt dat waterinjectie veilig en verantwoord kan 
plaatsvinden, mits de juiste preventieve en reactieve beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Het 
feit dat alle putten moeten voldoen aan het dubbele barrière concept maakt dat het uiterst onwaarschijnlijk 
is dat injectiewater uit een put kan lekken.  
 
Zoals omschreven in het Tussenrapport is putintegriteit van groot belang, om te voorkomen dat het water 
buiten het injectie reservoir achter de putwand komt. De meeste kandidaat putten voor waterinjectie zijn 
oorspronkelijk geboord voor gasproductie. Bij het boren van de put is rekening gehouden met 
veiligheidseisen om lekkage te voorkomen. Zo is de put minimaal dubbelwandig uitgevoerd. Het gas gaat 
door de productiebuis en deze staat in een beschermende stalen buiswand die met cement verankerd is 
in het gesteente. Om deze buiswand bevinden zich vaak nog enkele buiswanden. Zo zijn er altijd 
minimaal 2 barrières tussen het gas en de buitenkant. De productiebuis is de primaire barrière. De tweede 
barrière dient om een eventueel lek in de eerste barrière op te vangen.  
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Continu worden de drukken gemeten in de ruimtes tussen de verbuizingen. Indien een van deze barrières 
lek raakt, verandert de druk in de tussenruimten en wordt de put ingesloten. Deze monitoring zal worden 
voortgezet gedurende de waterinjectiefase, zoals dat in Twente ook al gebeurt. Zodoende zijn er dan altijd 
2 barrières tussen het water in de injectiebuis en de buitenkant van de put. 
 
Aan de preventieve kant zijn ook maatregelen om corrosie te voorkomen, zoals het gebruik van corrosie 
remmer. Tevens worden er bovengrondse en ondergrondse inspecties uitgevoerd om eventuele corrosie 
vroegtijdig op te merken.  

Seismiek (score -) 

Ook de risicoanalyse rond de effecten van een door waterinjectie geïnduceerde aardbeving bevestigt dat 
water injectie veilig en verantwoord kan plaatsvinden, mits de juiste beheersmaatregelen worden 
geïmplementeerd.  
 
Analyse historische bevingen 

In Drenthe is het seismisch risico iets hoger dan in Twente omdat er voelbare aardbevingen geweest zijn 
(met een kracht van 2 of groter op de Schaal van Richter) tijdens de gasproductie (bij het gasveld Emmen 
en Dalen). Op basis van historische aardbevingsgegevens zijn de Coevorden, Schoonebeek Gas en 
Oosterhesselen velden het meest geschikt voor water injectie. In deze velden zijn geen of slechts kleine, 
niet voelbare bevingen gedurende gas productie geregistreerd. In de velden Coevorden en Schoonebeek 
Gas heeft gedurende meer dan 10 jaar ook al waterinjectie plaatsgevonden waarbij geen aardbevingen 
geregistreerd zijn.  
 
Putselectie op basis van risico-inschatting 

De mogelijke velden voor waterinjectie zijn geselecteerd op historische informatie zoals beschreven. 
Vervolgens is per put in meer detail gekeken of deze een hoger of lager risico hebben op het initiëren van 
aardbevingen bij waterinjectie. In hoofdstuk 5 is deze putselectie met gehanteerde criteria beschreven. 
 
Monitoring met accelerometers en geofoons 

Indien er daadwerkelijk een uitbreiding van waterinjectie in deze velden plaats gaat vinden, dan zal het  
bestaande geofoon netwerk uitgebreid worden met accelerometers. Net zoals in Twente zal een “Protocol 

seismische activiteit door water injectie” geschreven worden als onderdeel van het verplichte “Water 

Injectie Management Plan”. Het bevoegd gezag ziet er op toe dat deze verplichte maatregelen ook 

daadwerkelijk geïmplementeerd worden. 
 
Seismisch risico op basis van leidraad voor gaswinning in aanvulling op NAM analyse 

Het seismisch risico voor de Schoonebeek Gas, Oosterhesselen en Coevorden velden is beschreven 
volgens de “Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning, tijdelijke 

leidraad voor adressering mbb. 24.1.p, versie 1.2, SodM, 1 februari 2016”. Deze leidraad is ontwikkeld 

voor het inschatten van seismisch risico door gaswinning (en dus drukdaling) en niet voor het inschatten 
van het seismisch risico ten gevolge van waterinjectie (en dus drukstijging). Aangezien er geen leidraad 
voor waterinjectie beschikbaar is, wordt de leidraad voor gaswinning zoveel mogelijk gevolgd. Dit is nog 
niet eerder gebeurd, zodat de onderstaande interpretatie door NAM zelf is uitgewerkt. In de rapportage 
“Overkoepelende risico analyse Drenthe” is deze toetsing beschreven. De toetsing bevestigt dat 
waterinjectie in de geselecteerde Drenthevelden binnen de normen voor seismische risico’s kan 

plaatsvinden. Daarbij wordt wel het belang van een monitoringsprotocol benadrukt. 
 
Monitoring seismiek 

Voor de kandidaat velden voor waterinjectie geldt dat tot nu toe geen enkele beving gevoeld is door 
personen. Ook op basis van alle observaties bij water- en gasinjectie in Nederland lijkt het risico op 
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schade door aardbevingen zeer beperkt. Aangezien dat nog niet wil zeggen dat het seismisch risico 
geheel kan worden uitgesloten en ook vanwege de schaal van de waterinjectie wordt aanbevolen, dat de 
volgende monitoring zal plaatsvinden om tijdig seismische activiteiten te constateren: 

 Monitoring met een minimale cataloguscompleetheid in de omgeving van het veld; 

 Monitoring in de omgeving van het veld aanvullen met accelerometers  

 Implementeren generiek seismisch-risicobeheersplan. 

Zoutoplossing (score -) 

Op basis van uitgebreide modelleringen is aangetoond dat zoutoplossing alleen waarschijnlijk is als 
tegelijkertijd aan twee zeer specifieke condities voldaan wordt: 

 het (niet zout verzadigde) injectiewater moet in direct contact kunnen komen met het steenzout 

 het injectiewater moet in voldoende mate langs het steenzout kunnen doorstromen om steeds weer 
“vers” (niet zout verzadigd) water aan te voeren. 

 
Onderzoek heeft zich gericht op de putten, waarin het water wordt geïnjecteerd, in samenhang met de 
geologie van de injectiereservoirs (carbonaatlagen) en afdichtende lagen (anhydriet en steenzout lagen) 
in de diepe ondergrond. Hieruit zijn scenario’s geïdentificeerd, waarbij in theorie injectiewater langs het 

zout zou kunnen stromen. 
 

Dichtbij de put  
Direct rondom een put zou injectiewater dat op diepte wordt geïnjecteerd via mogelijke scheurtjes in 
het cement rondom de verbuizing naar de onder- of bovenliggende steenzoutlaag kunnen stromen. 
Daarnaast kan het injectiewater ook in contact komen met het zout als er een lek in de 
ondergrondse verbuizing is ontstaan. Elk afzonderlijk kunnen deze situaties niet tot duidelijke 
zoutoplossing leiden, omdat het niet verzadigde injectiewater niet rond kan stromen. Het water 
raakt daardoor snel verzadigd en kan niet nog meer zout oplossen. Slechts een combinatie van 
deze twee situaties kan een continu stromingspad opleveren wat mogelijk wel tot aantasting van de 
zoutlaag zou kunnen leiden. 
Beschermende maatregelen bestaan uit een goede en regelmatige inspectie van de injectieputten 
zelf. Deze inspectie is gericht op zowel de kwaliteit van de stalen verbuizingen in de put, als ook de 
kwaliteit van de cementlaag waarmee de verbuizing is vastgezet in het gesteente. Dergelijke 
inspecties (calliper, temperatuur en CBL logs) zijn een integraal onderdeel van het Waterinjectie 
Management Plan voor de injectievelden. 

 
Op afstand van de put 
Op basis van vele boorputgegevens kan worden aangetoond dat de lege kalksteen gasreservoirs in 
Twente overal zowel aan de boven- als onderzijde gescheiden worden van het steenzout door een 
onoplosbare anhydrietlaag. In de Drenthe velden zijn deze anhydrietlagen ook overal aanwezig, 
maar er bevindt zich geen steenzout onder het reservoir. Als er in het gesteente geen breuken 
aanwezig zijn, dan kan op afstand van de put door de aanwezigheid van onoplosbare 
anhydrietlagen tussen het kalksteen reservoir en het steenzout, geen contact ontstaan tussen het 
injectiewater en het steenzout. Alleen in de buurt van breuken is een situatie denkbaar waarbij het 
injectiewater in contact zou kunnen komen met het steenzout, doordat de verschillende lagen aan 
weerszijde van en langs de breuk in diepte zijn verschoven. Om stroming van injectiewater langs 
breuken te beperken dient er voldoende afstand te zijn tussen injectieputten en breuken. Putten die 
te dicht bij breuken staan worden daarom niet gebruikt voor water injectie. 
 

Resultaten onderliggende risico analyse 
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De risicoanalyse rond het mogelijk oplossen van de afdekkende zoutlagen bevestigt dat waterinjectie 
veilig en verantwoord kan plaatsvinden mits de juiste beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. De 
geologische opbouw van de Drenthevelden verschilt licht van die van Twente, maar leidt tot een zelfde 
risicobepaling. Dit houdt in dat preventie van grondwatervervuiling door het in de ondergrond 
ongecontroleerd vrijkomen van injectiewater alsmede lokale/regionale bodemdaling als gevolg van 
zoutoplossing op een goede manier preventief geborgd kunnen worden. Eveneens kunnen er 
verschillende beheersmaatregelen geïmplementeerd worden, die vroegtijdige detectie van eventuele 
problemen ten doel hebben en de mogelijkheid van verdere escalatie beogen te minimaliseren. 
 
Selectie op putintegriteit 

Het verifieren van putintegriteit is een belangrijke preventieve maatregel, zoals beschreven bij de 
putselectie in hoofdstuk 5. Hierbij is de kwaliteit van de putten, kwaliteit van de cementatie en casing bij de 
put, het verzet van breuken, de afstand tot breuken, en de samenstelling van het zout in contact met het 
gasreservoir (anhydrietlagen) geanalyseerd. 

7.4.3 Overzicht risico’s korte termijn 

In tabel 7.3 staan de resultaten van de risico-inventarisatie voor de risico’s korte termijn weergegeven. De 
toelichting op de scores is in de voorgaande paragrafen weergegeven. 
 

Tabel 7.3: Samenvatting risico’s korte termijn per alternatief en variant. 

Risico  

korte termijn 

Alternatief 1:  

Waterzuivering 

(varianten zuiveringstechnieken) 

Alternatief 4:  

Waterinjectie Twente en Drenthe 

(varianten gebruik mijnbouwhulpstoffen) 

MVR en 

kristallisatie 

DyVaR Electro 

Dialyse 

1-huidig 

gebruik 

2-biocide 

reductie 

3-H2S-binder 

reductie 

4-aanvullend 

zuivering 

Zuivering - - -    - 

Lozing - - -    0 

Transport 

zoutproduct 
- - - / - - - / - -    0 

Transport 

via leiding 
   - 0/- 0/- 0/- 

Injectieput    - - - - 

Seismisch    - - - - 

Zoutoplossing    - - - - 

Maximaal 

Risico korte 

termijn 

- - - / - - - / - - - - - - 

 
Risicoduiding waterzuivering 

Bij waterzuivering is er laag risico bij de waterzuiveringsinstallatie en bij de lozing van gezuiverd water op 
het oppervlaktewater. Bij de waterzuivering wordt er van uitgegaan dat normale voorzorgsmaatregelen 
zijn getroffen. Bij waterlozing is er van uitgegaan dat er een monitoringssysteem actief is, waarbij binnen 
een dag na meting bij te hoge waarden de lozing stilgezet kan worden. Er is een hoger risico bij het 
transport van de relatief grote hoeveelheid gemengd zout. Bij de zuiveringsvarianten Salttech en TU Delft 
is het aantal toerekenbare transportbewegingen aanzienlijk lager, waardoor het risico bij transport lager 
wordt. 
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Risicoduiding waterinjectie 

De risico’s korte termijn voor waterinjectie zijn laag. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de varianten, 
op basis van het risico bij watertransportleidingen. Met minder biocides is het risico bij een lekkage vrijwel 
nihil. Voor de seismische risico’s geldt dat deze vrijwel nihil zijn in de Twentevelden, maar laag in de 
Drenthevelden gezien de eerdere seismiek in de regio. 
 
Het risico van zoutoplossing op de korte termijn is gerelateerd aan mogelijke aantasting van de omgeving 
van de injectieput tijdens de waterinjectie. 
 

7.5 Risico lange termijn (na afronding olieproductie) 

Aanvullende aandachtspunten in het verlengde van het Tussenrapport 

Voor de lange termijn risico’s geldt in het verlengde van de korte termijn risico’s dat deze gestructureerd 

beschreven zijn in het Tussenrapport. De zuiveringsvarianten leiden tot nader onderzoek naar de opslag 
van restproducten. Waterinjectie in de Drenthevelden leidt tot nader onderzoek naar risico’s ten aanzien 

van mogelijke zoutoplossing. Dit zijn onderstaand de aandachtspunten. 
 
Classificatie risico’s lange termijn 

De onderstaande classificatie geeft een indicatie van de omvang van de risico’s. Een belangrijk verschil 

met de korte termijn risico’s is dat deze risico’s op een veel grotere tijdschaal spelen. Waar het bij de korte 

termijn risico’s niet relevant is of de calamiteit optreedt na 1 of 10 jaar, maakt het bij de lange termijn 
risico’s wel uit of dit plaatsvindt. Bij lange termijn wordt gekeken naar een periode van meerdere decennia 

tot meer dan 100 jaar. Hoe verder in de toekomst, hoe meer andere onzekerheden ook toenemen, 
waardoor dit specifieke risico in relevantie afneemt. Daarom is er een andere risicoclassificatie voor de 
korte en de lange termijn risico’s.  
 
Het is een absolute classificatie van risico’s, waarbij ieder risico negatief is of nihil.  
 
Tabel 7.4: Overzicht classificatie risico lange termijn 

Classificatie Omschrijving / gevolgen 

0 Het risico is nihil, doordat de kans op een gebeurtenis met negatieve gevolgen nihil is op een 
maatschappelijk relevante tijdschaal (binnen 100 jaar) 

- Het risico is laag. De kans op een gebeurtenis met negatieve gevolgen is niet uit te sluiten op 
een maatschappelijk relevante tijdschaal, het gevolg is beperkt. Er worden maatregelen 
genomen om deze kans te minimaliseren 

- - Het risico is medium. De kans op een gebeurtenis met negatieve gevolgen is redelijkerwijs 
aanwezig op een maatschappelijk relevante tijdschaal, de gevolgen zijn aanzienlijk. Alleen met 
expliciete voorzorgmaatregelen is het risico verantwoord 

- - - Het risico is groot. Zonder aanpassing is de kans op de gebeurtenis met negatieve gevolgen zo 
groot op een maatschappelijk relevante tijdschaal, dat uitvoering niet verantwoord is 

 
De risico’s lange termijn zijn vergelijkbaar met de beschreven risico’s in het Tussenrapport voor de lange 

termijn. Nadere informatie over de Drenthevelden geeft aan dat bij een correctie putselectie geen 
aanvullende lange termijn risico’s worden geïntroduceerd. De lange termijn risico’s met betrekking tot 

mogelijke zoutoplossing is afdoende beschreven in de onderliggende rapportage “Overkoepelende Risico 

Analyse Injectie van Schoonebeek Productiewater in Drenthe” en de “Overkoepelende Analyse 

Ondergrondse Risico’s Waterinjectie Twente”. 
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Risico restproducten waterzuivering (score - -) 

Bij de waterzuiveringsvarianten ontstaat een gemengd zout restproduct dat voor de lange termijn wordt 
opgeslagen. Op een dergelijke termijn bestaat de kans dat er gemengd zout uit de stortplaats weg lekt en 
in het milieu terecht komt. Het gevolg is lastig te overzien, maar het is niet wenselijk. In de tabel zijn 
tevens relatieve scores opgegeven, afhankelijk van de relatieve hoeveelheid gemengd zout ten opzichte 
van de maximale hoeveelheid bij de variant van het Tussenrapport (MVR en kristallisatie).  
 
De stortplaats met zout heeft het risico dat ergens in de toekomst er lekkage vanuit de stort naar de 
omgeving kan gaan plaatsvinden. Daarom is dit risico als een dubbele min gescoord, met als achtergrond 
dat het wenselijk is tot een andere oplossing te komen. De hoeveelheid gemengd zout zal zoals bij de 
variant uit het Tussenrapport beschreven circa 600.000 m3 bedragen. Dat is dermate veel dat een 
stortplaats met deze omvang de aandacht van toekomstige generaties zal vragen. 
 
Ook voor de zuiveringsvarianten geldt dat uiteindelijk een relatief grote bovengrondse stortplaats over 
blijft. Bij de Salttech variant resteert circa 300.000 m3 gemengd zout en bij de TU Delft variant circa 
120.000 m3 gemengd zout. Voor beide varianten is een permanente voorziening nodig met zorg om te 
voorkomen dat verontreiniging van de omgeving optreedt. 

Risico mogelijke zoutoplossing in Drenthevelden (score -) 

Bij de lange termijn risico’s voor zoutoplossing bij waterinjectie geldt dat het water in het reservoir stil 

staat. Daardoor kan zout alleen oplossen door middel van diffusie. Het duurt duizenden jaren voordat 
eventueel convectiestromen kunnen ontstaan. Deze convectie stromen worden in Twente extra gehinderd 
door lage verticale communicatie, door de aanwezigheid van anhydrietlagen in het reservoirgesteente.  
 
In de Drenthevelden ontbreken deze lagen waardoor meer verticale stroming in het reservoir mogelijk is. 
In Drenthe bevindt er zich alleen zout boven het reservoir en niet onder het reservoir. In het geval van 
zoutoplossing is het van belang dat de Drenthe reservoirs een diepte hebben van 3.000 meter, waardoor 
het effect van eventuele oplossing van zout via plastische vervorming meer beperkt wordt dan in Twente. 
 
Voor zowel Twente als Drenthe geldt dat het vermogen van het injectiewater om zout op te lossen relatief 
beperkt is. Zelfs als het injectiewater volledig zout verzadigd zou raken, dan nog wordt minder dan 1% van 
het totale zoutlagenpakket opgelost (zie Overkoepelende Risico Analyse Twente, Drenthe, NAM, 2016). 
Hierdoor blijft de integriteit van de afdekkende zoutlaag intact.  
 
Ondanks de verschillen tussen Twente en Drenthe wordt het zout oplossingsrisico gelijk ingeschat als een 
laag risico. Bepalend voor deze inschatting is het feit dat monitoring in het reservoir niet mogelijk is, zodat 
effecten indirect worden waargenomen. Dit is mogelijk met behulp van Insar-satelliet monitoring, waarmee 
eventuele bodemdaling regelmatig gemeten wordt ter bevestiging van aannames bij de putten en velden. 
 
Door het boren van putten is een verbindingen gemaakt tussen het maaiveld en het reservoir met het 
daarin opgeslagen injectiewater en restgas. Na afloop van de olie winning en water injectie activiteiten 
worden de putten opgeruimd. Hierbij worden op meerdere plaatsen cementproppen in de putten geplaatst. 
De eindsituatie is daarmee vergelijkbaar met vele reeds opgeruimde putten in Nederland. Voor deze 
putten is op dit moment geen zicht dat dit in de biosfeer merkbare gevolgen kan hebben.  
 
Dit betekent dat de opslag van water in een reservoir in de diepe ondergrond met de huidige inzichten niet 
tot risico’s leidt. Maar omdat het ook niet volledig is uit te sluiten wordt hier een enkele min gescoord. 
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Onderstaand zijn in tabel 7.5 de belangrijkste bevindingen op het gebied van risico’s op de lange termijn 

samengevat. 
 

Tabel 7.5: Samenvatting risico’s lange termijn per alternatief en variant. 

Risico  

lange termijn 

Alternatief 1:  

Waterzuivering 

(varianten zuiveringstechnieken) 

Alternatief 4:  

Waterinjectie Twente en Drenthe 

(varianten gebruik mijnbouwhulpstoffen) 

MVR en 

kristallisatie 

DyVaR Electro 

Dialyse 

1-huidig 

gebruik 

2-biocide 

reductie 

3-H2S 

reductie 

4-aanvullend 

zuivering 

Zuivering 0 0 0    0 

Lozing 0 0 0    0 

Restproduct 
100% 

- - 

50% 

- - 

20% 

- - 
   0 

Transport    0 0 0 0 

Injectieput    - - - - 

Seismisch    0 0 0 0 

Zout    - - - - 

Maximaal 

Risico lange 

termijn 

- - - - - - - - - - 

 
Uit tabel 7.5 blijkt dat er op de lange termijn bij de waterzuiveringsvarianten rekening moet worden 
gehouden met een stortplaats met gemengd zout. Bij de waterinjectievarianten zijn lage risico’s voorzien, 

vergelijkbaar met andere industriële activiteiten.  
 

7.6 Kosten 

7.6.1 Methodiek kostenbepaling 

Er is een raming gemaakt van de kosten voor de alternatieven en varianten. Daarbij is uitgegaan van 
beschikbare informatie, afkomstig van: 

 NAM ervaringscijfers, transport, injectie, putten, onderhoud 

 Leveranciersgegevens 

 Publiekelijk beschikbare overzichten van kosten 
 
De kosten zijn voorgelegd aan zowel Salttech als aan TU Delft, om er voor te zorgen dat ze in redelijk 
overleg tot stand zijn gekomen. De kosten hebben betrekking tot de aanleg, aanpassingen van putten en 
leidingen, operationele kosten en onderhouds- en vervangingskosten. Daarmee wordt een zo compleet 
mogelijk beeld geschetst. 
 
Het is belangrijk voor ogen te houden dat er een ruime marge van onzekerheid in de opgegeven waarden 
zit. Voor deze fase van (ruw) ontwerp geldt op basis van standaard industriepraktijk een onzekerheid 
aangehouden van -25% en +40%. 
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Kosten voor vervangen leidingen bij Schoonebeek olieveld 

Voor de drie zuiveringsvarianten geldt dat er aanvullend kosten berekend worden voor het vervangen van 
de leidingen vanaf de winputten naar de Oliebehandelingsinstallatie in Schoonebeek. De huidige leidingen 
worden beschermd tegen aantasting met H2S door H2S-binder toe te passen. Het is echter niet mogelijk 
de H2S-binder uit het productiewater te verwijderen. Het is vervolgens ook niet toegestaan H2S-binder met 
het gezuiverde water te lozen. Als gevolg hiervan is het dus niet mogelijk bij de zuiveringsvarianten H2S-
binder te gebruiken. Om aantasting van de huidige leidingen te voorkomen, dienen deze dan ook 
vervangen te worden, door leidingen die bestand zijn tegen H2S. Daarvoor zijn de kosten op circa € 110 

miljoen geraamd. Dit bedrag vormt een onderdeel van alle drie de zuiveringsvarianten. 
 
Mogelijke kosten OBI 

De bacteriologische corrosie kan tevens optreden in de OBI, indien biocide niet gebruikt kan worden. Dit 
vergt een aanpassing van de OBI, om deze bacterie-resistent te maken. De noodzaak hiervan is nog niet 
duidelijk, zodat de mogelijke kosten die hiermee verbonden zouden zijn, buiten beschouwing gelaten zijn. 
NAM geeft aan voor een vervanging van de OBI rekening te moeten houden met circa € 100 miljoen aan 

kosten. 
 
Van jaarlijkse operationele kosten, naar kosten voor de gehele winperiode 

De kosten voor de operationele bedrijfsvoering (OPEX) zijn bepaald voor de verschillende alternatieven. 
Hierin zijn ook de geschatte jaarlijkse kosten voor vervanging wegens slijtage van onderdelen 
opgenomen. Bij elkaar geeft dit een indicatie van de kosten voor elk alternatief. Het gehele project zal van 
2022 tot en met 2050 duren. Om het gewicht van operationele kosten vergelijkbaar te maken met die van 
investeringen, is het gebruikelijk een netto-contante-waarde berekening op de operationele kosten toe te 
passen (NPV, met discontovoet van 10%). Een goede benadering voor de netto-contante-waarde van de 
operationele kosten over de periode van circa 28 jaar, komt neer op circa 10 keer de operationele kosten 
van 2022, gebaseerd op een in de industrie gangbare disconto-rentevoet (discount factor). Deze 
benadering is in het rapport gebruikt.  

7.6.2 Beschrijving kosten alternatief 1 

De gepresenteerde investeringskosten (CAPEX) van de process units en operationele lasten (OPEX) zijn 
afkomstig uit de ‘kosten standaard’ van Royal HaskoningDHV, welke is gebaseerd op de benchmark-data 
afkomstig van de Nederlandse Drinkwaterleiding bedrijven. De voornaamste kostenposten zijn vervolgens 
gecontroleerd en aangevuld met aanvragen van specifieke offertes voor installaties en meest actuele 
kosten voor verbruiksgoederen zoals chemicaliën, energie en voor de afvoer en/of waarden van 
gevormde restproducten. 

Variant Tussenrapport: MVR en Kristallisatie 

De investeringskosten voor deze waterzuivering bedragen € 233 miljoen. De kosten voor de 
waterbehandelingsinstallatie worden geraamd op € 123 miljoen en de kosten voor het vervangen van 
leidingen in het Schoonebeekveld om aantasting met H2S te voorkomen, op € 110 miljoen. 
 
De jaarlijkse operationele kosten zijn berekend op basis van benodigde energie (€ 25,2 miljoen), 

chemicaliën (€ 3,5 miljoen) en reststoffen (€ 3 miljoen). Voor de bedrijfsvoering zijn de kosten geraamd op 

€ 3 miljoen. Per jaar zijn de kosten € 34,7 miljoen. Voor de gehele periode van oliewinning wordt € 347 

miljoen aangehouden (equivalent bedrag voor de netto-contante-waarde). 
 
De totale kosten voor deze zuiveringsvariant bedraagt € 580 miljoen. 
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Kosten zijn verlaagd omdat voor het energieverbruik eerst gerekend werd met enkel elektriciteit. In deze 
rapportage is er, als optimalisatie, van uitgegaan dat voor stoomgeneratie een belangrijk deel van het 
verbruik op basis van aardgas zal plaatsvinden (lagere kosten per MWh). 

Variant Salttech: DyVaR 

De CAPEX en OPEX voor de DyVaR units zijn gebaseerd op de ontvangen offerte en gegevens van de 
firma Salttech.  
 
De investeringskosten voor deze waterzuivering bedragen € 229 miljoen, bestaan uit de kosten voor de 
waterbehandelingsinstallatie, geraamd op € 119 miljoen (waarvan de DyVaR-componenten samen € 40 
miljoen kosten) en de kosten voor het vervangen van leidingen in het Schoonebeekveld om aantasting 
met H2S te voorkomen, € 110 miljoen. 
 
De jaarlijkse operationele kosten zijn berekend op basis van benodigde energie (€ 19,7 miljoen), 

chemicaliën (€ 2,8 miljoen) en reststoffen (€ 1,5 miljoen). Voor de bedrijfsvoering zijn de kosten geraamd 

op € 3,2 miljoen. Per jaar zijn de kosten € 27,2 miljoen. Voor de gehele periode van oliewinning wordt € 

272 miljoen aangehouden. 
 
De totale kosten voor deze zuiveringsvariant bedraagt € 501 miljoen. 

Variant TU Delft: Electro Dialyse 

De investeringskosten voor deze waterzuivering bedragen € 229 miljoen, bestaan uit de kosten voor de 

waterbehandelingsinstallatie, geraamd op € 119 miljoen en de kosten voor het vervangen van leidingen in 
het Schoonebeekveld om aantasting met H2S te voorkomen, € 110 miljoen. 
 
De jaarlijkse operationele kosten zijn berekend op basis van benodigde energie (€ 15 miljoen), 

chemicaliën (€ 0 miljoen) en reststoffen (€ 1 miljoen). Voor de bedrijfsvoering zijn de kosten geraamd op € 

3 miljoen. Per jaar zijn de kosten € 19 miljoen. Voor de gehele periode van oliewinning wordt € 190 

miljoen aangehouden. 
 
De totale kosten voor deze zuiveringsvariant bedraagt € 419 miljoen. 

7.6.3 Beschrijving kosten alternatief 4 

Bij dit alternatief zijn er verschillende varianten, waarbij de volgende kostencomponenten een rol spelen. 
De investeringskosten kosten zijn een totaalsom van materialen, ontwerp, constructie en overhead 
(contingency, marktescalatie, inflatie, project management). De operationele kosten zijn een opsomming 
van operationele-, onderhouds- en chemicaliën kosten. Al deze kosten zijn gebaseerd op NAM projecten 
en NAM operaties in Nederland.  
 

Variant 4.1 

Aanlegkosten (investeringskosten) 

De kosten voor H2S-binder, conform de huidige manier van opereren zijn: 

 De investeringskosten van € 18 miljoen bestaan uit injectieskids, analyzers en aanpassingen op de 

leidingen waar de H2S-binder wordt geïnjecteerd in het Schoonebeek olieveld. Dit is momenteel 
voorzien voor ongeveer 13 winputten, maar is afhankelijk van de toekomstige H2S-concentratie per 
winput. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 december 2016 WEGING ALTERNATIEVEN I&BBD9591-100-100R001F01 68  

 

 
Kosten om te kunnen injecteren in de Drenthe putten: 
De investeringskosten van € 25 miljoen zijn gebaseerd op het aansluiten van putten op Coevorden 
locaties, de Schoonebeeklocaties en de Oosterhesselenlocatie. De kosten bestaan uit: 

 € 11 miljoen voor het installeren van 6 (al bestaande) injectieskids. Een injectieskid wordt geplaatst op 

een injectieput totdat deze vol is en dan verplaatst naar een volgende put. De kosten zijn opgebouwd 
uit transport, aanpassen van het leidingwerk naar de putten en civiel werk. 

 € 4 miljoen voor het installeren van 4 km nieuwe pijpleidingen om de bestaande pijpleidingen in de 
Drenthevelden aan te sluiten op de watertransportleiding van de OBI naar Twente. 

 € 10 miljoen voor het aanpassen van 7 van de 14 injectieputten zodat deze geschikt zijn voor 

waterinjectie. Dit bestaat voornamelijk uit het uitwisselen van de injectiebuis van putten waarvan de 
integriteit niet meer voldoende is, en het afsluiten van de onderliggende zandsteenformaties. 

 
Om biocide gebruik in Twente binnen de vergunde concentraties te houden, zijn er nog € 4 miljoen kosten 
nodig om roestvrijstalen leidingen op Twentelocaties in ROW centraal en ROW 2, 4, 5 en 7 te vervangen. 
De totale investeringskosten komen dan uit op € 47 miljoen. 
 
Operationele kosten per jaar 

De € 2,6 miljoen jaarlijkse operationele kosten bestaan uit: 

 € 0,75 miljoen kosten voor operationele- en onderhoudskosten. 

 € 0,35 miljoen kosten aan anti-corrosievloeistof (bescherming van de putten en transportleidingen). 

 De productiekosten van de H2S-binder zijn € 1,4 miljoen. 

 € 0,1 miljoen kosten aan biocide om de metalen transportleidingen in Drenthe tegen microbiologische 
corrosie te beschermen. 

 

Totale kosten 

De totale kosten voor deze variant bedragen € 73 miljoen, opgebouwd uit: 

 De totale investeringskosten bedragen € 47 miljoen.  

 De jaarlijkse operationele kosten bedragen € 2,6 miljoen. 

 Uitgaand van een factor 10 om te komen tot de totale operationele kosten gedurende de gehele 
oliewinningsperiode, bedragen de operationele kosten in totaal € 26 miljoen. 
 

Variant 4.2 is als variant 4.1 behalve de volgende wijzigingen: 

 € 22 miljoen additionele investeringskosten voor het vervangen van 17 km bestaande metalen 
transportleidingen door GRE (hoogwaardig plastic) leidingen in de Drenthevelden omdat geen biocide 
meer gebruikt wordt. 

 € 1 miljoen  kosten besparing van biocide over een periode van 10 jaar omdat de metalen leidingen 
vervangen zijn door GRE leidingen. 

 

Totale kosten 

De totale kosten voor deze variant bedragen € 94 miljoen, opgebouwd uit: 

 De totale investeringskosten bedragen € 69 miljoen.  

 De jaarlijkse operationele kosten bedragen € 2,5 miljoen. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

12 december 2016 WEGING ALTERNATIEVEN I&BBD9591-100-100R001F01 69  

 

 Uitgaand van een factor 10 om te komen tot de totale operationele kosten gedurende de gehele 
oliewinningsperiode, bedragen de operationele kosten in totaal € 25 miljoen. 
 

Variant 4.3 is als variant 4.2 behalve de volgende wijzigingen: 

 € 110 miljoen additionele investeringskosten voor het vervangen van bestaande duplex metalen olie 
transportleidingen van het Schoonebeek veld door hoogwaardige metalen transportleidingen (incoloy 
825) omdat geen H2S-binder meer gebruikt wordt. 

  € 18 miljoen besparing op het niet hoeven investeren in H2S-binder injectieskids, analyzers en 
aanpassingen op de leidingen waar de H2S-binder wordt geïnjecteerd, omdat de duplex metalen 
leidingen vervangen zijn door incoloy825 metalen leidingen 

 € 13 miljoen besparing over een periode van 10 jaar van H2S-binder omdat de duplex metalen 
leidingen vervangen zijn door incoloy825 metalen leidingen. 

 

Totale kosten 

De totale kosten voor deze variant bedragen € 173 miljoen, opgebouwd uit: 

 De totale investeringskosten bedragen € 161 miljoen.  

 De jaarlijkse operationele kosten bedragen € 1,2 miljoen. 

 Uitgaand van een factor 10 om te komen tot de totale operationele kosten gedurende de gehele 
oliewinningsperiode, bedragen de operationele kosten in totaal € 12 miljoen. 
 

Variant 4.4 is als variant 4.3 behalve de volgende wijzigingen: 

 € 28 miljoen additionele investeringskosten voor een zuiveringsinstallatie om H2S, tolueen en CO2 te 
verwijderen. De materiaalkosten bestaan voornamelijk uit de degassing unit, opslagtanks voor 
chemicaliën, pompen, utilities (lucht, elektriciteit), aansluiting op de OBI. Hier bovenop komen de 
kosten voor engineering, constructie, contingency, markt escalatie en inflatie en project management. 

 € 47 miljoen additionele operationele over 10 jaar kosten voor ontgassing en ClO2 chemicaliën (de 
chemicaliën zijn 95% van de operationele kosten). 

 

Totale kosten 

De totale kosten voor deze variant bedragen € 248 miljoen, opgebouwd uit: 

 De totale investeringskosten bedragen € 189 miljoen.  

 De jaarlijkse operationele kosten bedragen € 5,9 miljoen. 

 Uitgaand van een factor 10 om te komen tot de totale operationele kosten gedurende de gehele 
oliewinningsperiode, bedragen de operationele kosten in totaal € 59 miljoen. 
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Tabel 7.4: Samenvatting kosten per alternatief en variant, uitgedrukt in miljoen euro. 

Kosten 

(met 
onderscheid 
naar de 
aanleg en 
productie 
fase) 

Alternatief 1:  

Waterzuivering 

(varianten zuiveringstechnieken) 

Alternatief 4:  

Waterinjectie Twente en Drenthe 

(varianten gebruik mijnbouwhulpstoffen) 

MVR en 

kristallisatie 

DyVaR Electro 

Dialyse 

1-huidig 

gebruik 2-biocide 

reductie 

3-H2S 

reductie 

4-aanvullend 

zuivering 

Zuivering 

- investering 

- operatie 

123 

252 

119 

197 

119 

150 
   

28 

2 

Restproduct 

- operatie 
30 15 10    - 

Chemicaliën 

- operatie 
35 28 - 18,5 17,5 4,5 49,5 

Transport 

- investering 
110 110 110 8 30 122 122 

Injectieput 

- investering 
   39 39 39 39 

Onderhoud 

- operatie 
30 32 30 7,5 7,5 7,5 7,5 

Kosten 

- investering 

- operatie 

233 

347 

229 

272 

229 

190 

47 

26 

69 

25 

161 

12 

189 

59 

Totaal 

kosten 

Afgerond 

580 500 420 75 95 175 245 

 
Uit het overzicht komt naar voren dat: 

 De toegevoegde varianten Salttech en TU Delft tot een aanzienlijke daling van kosten leiden. De 
aanlegkosten zijn vergelijkbaar met de kosten van de variant Tussenrapport, maar de operationele 
kosten worden gereduceerd tot tussen 55% en 78%. 

 Voor alle zuiveringsvarianten ontstaat een reductie van aanlegkosten met € 110 miljoen, indien 

voorkomen kan worden dat de leidingen in het Schoonebeekveld vervangen moeten worden. 

 De verschillende varianten met waterinjectie kunnen gerealiseerd worden met lagere kosten, zowel de 
aanlegkosten als de operationele kosten. 

 De injectievarianten verschillen onderling vooral door de mate waarin leidingen vervangen worden. 
 

Mogelijke kostenreducties bij onderzochte zuiveringsvarianten 

Uit de besprekingen met Salttech en TU Delft is naar voren gekomen, dat er nog diverse optimalisaties 
mogelijk zijn. 

 De toepassing van een ammonia-stripper leidt tot een hoog energieverbruik in zowel de variant uit het 
Tussenrapport als bij de variant Salttech met DyVaR. Door een robuuste biologische zuivering toe te 
passen kan het energieverbruik met 15% dalen, maar zullen de investeringskosten met € 5 tot € 10 

miljoen toenemen. Het gebruik van een biologische zuivering wordt door NAM nog niet gezien als 
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betrouwbaar genoeg voor grootschalige toepassing voor Schoonebeek en vraagt mede daarom 
opnieuw om extra investeringen om het risico van productieonderbrekingen te beperken. 

 Ook zou kunnen worden gekeken naar het strippen met behulp van lucht in plaats van gas. 

 De variant TU Delft kent nog een relatief hoog energieverbruik vanwege het gebruik van MVR en 
kristallisatiestappen. Dit kan mogelijk substantieel verlaagd worden door gebruik te maken van de 
variant Salttech met DyVaR techniek.   
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8 Samenvattend overzicht CE afweging 

CE-afweging  

In dit hoofdstuk worden de uitkomsten van de CE toetsing naast elkaar gezet voor de verschillende 
alternatieven en varianten, zodat het mogelijk is de bevindingen te vergelijken. Dit vormt de derde stap 
van de CE-afweging. 
 
De weging van alternatieven en varianten in het kader van de Herafweging Verwerking Productiewater 
Schoonebeek heeft plaatsgevonden. Nadat is vastgesteld dat de geselecteerde reservoirs in aanmerking 
komen voor de doelmatigheidstoets, is deze toets uitgevoerd met resultaten op het gebied van milieu, 
risico’s korte termijn, risico’s lange termijn en kosten. 
 
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste bevindingen samengebracht, met een korte omschrijving 
van bepalende aspecten. Dit leidt tot een score tabel waarin getracht is met de aanduiding van een 
kwantitatieve waarde of met een relatieve score overzicht te krijgen hoe de alternatieven en varianten 
onderling scoren. 
 
Tabel 8.1. Samenvattend overzicht bepalende factoren per alternatief en voor de varianten. 

Alternatieven Milieu Risico kort (na 

maatregelen) 
Risico lang (na 

maatregelen) 
Kosten  

Alternatief  1:  Waterzuivering en lozing schoon zoet water op oppervlaktewatersysteem met varianten 

Variant 1.1 Tussenrapport  
MVR en kristallisatie 

Energieverbruik, 
chemicaliën en 

reststoffen 

Transportbewegingen 
voor restproducten 

Opslag restproducten 

Permanente opslag 
restproducten 

Aanlegkosten en 
operationele kosten 

Variant 1.2 Salttech 
DyVaR 

Minder energie dan 
variant 1.1, 

hergebruik helft 
reststoffen (50%) 

50% van 
transportbewegingen 

en opslag restproducten 

50% opslag Minder operationele 
kosten dan variant 1.1 

Variant 1.3 TU Delft 
Electro Dialyse  

Minder energie dan 
variant 1.1, 

hergebruik merendeel 
reststoffen (80%) 

20% van 
transportbewegingen 

en opslag restproducten 

20% opslag Minder operationele 
kosten dan variant 1.1 

Alternatief  4:  Waterinjectie in Twente en Drenthe met varianten 

Variant 4.1:  
waterinjectie 

Gebruik chemicaliën Lekkage transportleiding Geen monitoring in 
reservoir of put 

Putten leidingen, 
mijnbouwhulpstoffen 

Variant 4.2:  
geen biocide 

Geen biociden Lekkage transportleiding 
geen biocide 

Geen monitoring in 
reservoir of put 

Extra vervangen 
leidingen Drenthe 

Variant 4.3:  
ook geen H2S-binder  

Geen biociden en 
H2S binder 

Lekkage transport 
leiding, geen biocide of 

H2S-binder 

Geen monitoring in 
reservoir of put 

Extra vervangen 
leidingen Schoonebeek 

Variant 4.4: 
aanvullend zuivering 

Chemicaliën bij 
zuivering 

Lekkage transport 
leiding, geen biocide of 

H2S-binder 

Geen monitoring in 
reservoir of put 

Extra beperkte zuivering, 
chemicaliën gebruik 

 
In de onderstaande tabel zijn de alternatieven en varianten onderling te vergeleken aan de hand van een 
kwantitatieve waarde of een score. Evenals uit de toets op hoofdlijnen in het Tussenrapport blijkt dat geen 
van de getoetste alternatieven en varianten afvalt, ze zijn allemaal realistisch. Ook blijkt dat de 
kwalitatieve schatting in het Tussenrapport niet veranderd nadat de LCA in detail doorgerekend is. Dat 
laat zien dat energieverbruik, chemicaliën en reststoffen voor een belangrijk deel maatgevend zijn voor de 
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belasting van het milieu. Wel is het alternatief van de Stichting SAT afgevallen, aangezien onvoldoende 
opslagruimte in reservoirs aanwezig is om aan hun criteria te voldoen. Niet alle getoetste alternatieven en 
varianten zijn even perspectiefrijk. 
 
De weging van alternatieven laat zien dat op de vier onderdelen van de CE afweging waterinjectie over 
het algemeen beter scoort dan waterzuivering. De zuiveringsvarianten van zowel Salttech (variant 1.2) als 
TU Delft (variant 1.3) levert een restproduct op van schoon zout (NaCl), wat mogelijk gebruikt kan worden 
als wegenzout. Dit heeft een verbetering van de milieuscore tot gevolg en beperkt het probleem van de 
lange-termijn stortplaats. Tevens is het energieverbruik van de Salttech en TU Delft varianten aanzienlijk 
lager wat bijdraagt aan een lager milieu effect evenals lagere operationele kosten. De combinatie van 
waterinjectie met een voorzuivering (variant 4.4) scoort op milieu en kosten minder goed dan de varianten 
van waterinjectie met beperking mijnbouwhulpstoffen in meerdere of mindere mate. 
 
Bij de waterinjectievarianten geven twee varianten het effect weer van minder gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen: 

 Bij variant 4.2 heeft het verminderen van biocide (anti-bacteriemiddel) gebruik een positief effect of 
milieu en korte termijn risico, met hogere kosten.  

 Bij variant 4.3 heeft verdere beperking van het gebruik van H2S-binder ten opzichte van variant 4.2 een 
iets betere milieuscore, geen verbetering van het risico en hogere kosten 

 
Tabel 8.2. Samenvattend overzicht CE toetsingscriteria per alternatief en voor de varianten. 

Alternatieven Milieu Risico kort (na 

maatregelen) 
Risico lang (na 

maatregelen) 
Kosten (afgerond 

miljoen €) 

Alternatief  1:  Waterzuivering en lozing schoon zoet water op oppervlaktewatersysteem met varianten 

Alternatief 1:  
Vast zoutproduct 

- - - - - - 580 

Variant DyVaR - - - / - - - - 500 

Variant ED - - - / - - - - 420 

Alternatief  4:  Waterinjectie in Twente en Drenthe met varianten 

Alternatief 4.1:  
Waterinjectie 

- - - 75 

Variant 4.2:  
geen biocide 

0/- - - 95 

Variant 4.3:  
ook geen H2S-binder  

0/- - - 175 

Variant 4.4: 
 ook zuivering 

- - - 245 

Toelichting scores: 

0 of 0/- = geen of vrijwel geen effect/risico, - = effect of risico gebruikelijk binnen industriële activiteit, - - = zodanig 

effect of risico dat mitigerende maatregelen uitgewerkt moeten worden om beperking te bereiken, - - -  = te groot 

effect of risico, zodat het alternatief of de variant niet uitvoerbaar is. 
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GS  Gedeputeerde Staten 
HDPE  High Density Poly Ethylene 
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KNMI  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
LAP  Landelijk Afvalbeheerplan 
LCA  Levenscyclus analyse 
MER  Milieu Effect Rapport 
m.e.r.  milieueffectrapportage (procedure) 
MIC  Microbiological Influenced Corrosion 
NAM  Nederlandse Aardolie Maatschappij 
OBI  Oliebehandelingsinstallatie 
RHDHV  Royal HaskoningDHV 
SodM  Staatstoezicht op de Mijnen 
STRONG Rijks Structuurvisie Ondergrond 
TNO  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
Vvgb  verklaring van geen bedenkingen 
Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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Samenvatting 

Deze rapportage is door CE Delft en Sevenster Environmental opgesteld in het 

kader van de herevaluatie van de injectievergunning voor productiewater van 

oliewinning in het Schoonebeeker olieveld. De in dit rapport beschreven 

levenscyclusanalyse (LCA) is uitgevoerd conform de in het MER LAP-vast-

gelegde LCA-methodiek. De LCA is onderdeel van een bredere evaluatie aan de 

hand van het afwegingskader voor waterinjectie in de diepe ondergrond  

(‘CE-afwegingsmethodiek’, zie Figuur 2). 

De bredere evaluatie, inclusief kosten en risico’s voor lange en korte termijn, 

is beschreven in het door Royal HaskoningDHV opgesteld rapport. 

 

De LCA brengt de totale milieubelasting van een aantal alternatieven voor 

verwijdering van dit productiewater in kaart. De onderzochte alternatieven 

zijn geselecteerd door de Minister van Economische Zaken, na een brede 

discussie met maatschappelijke partijen gedurende zomer en najaar 2016.  

De beschouwde alternatieven zijn geselecteerd uit een bredere verzameling 

van mogelijke verwijderingsroutes, zoals beschreven in het rapport (Royal 

HaskoningDHV, 2016a en b). ‘Herafweging verwerking productiewater 

Schoonebeek oliereservoir’. 

 

Er zijn drie varianten beschouwd waarin zouten en andere stoffen uit het 

productiewater worden verwijderd. Het betreft varianten van verwijderings-

route ‘Alternatief 1’ uit de oorspronkelijke bredere verzameling van mogelijke 

verwijderingsroutes. Naast de door NAM zelf ontwikkelde variant, de 

Tussenrapport-variant, zijn ook twee varianten beschouwd die zijn ontwikkeld 

door TU Delft en door het bedrijf Salttech uit Sneek.  

De drie varianten verschillen qua techniek voor het concentreren en drogen 

van de afgescheiden zouten.  

Het in deze drie varianten geproduceerde zoete water kan worden geloosd op 

oppervlaktewater. Afhankelijk van de variant kan een deel van de zouten 

worden hergebruikt. 

 

Daarnaast zijn vier varianten beschouwd waarin het productiewater wordt 

geïnjecteerd in gedepleteerde (lege) gasvelden in Twente en Drenthe.  

Het betreft varianten van verwijderingsroute ‘Alternatief 4’ uit de oor-

spronkelijke bredere verzameling van mogelijke verwijderingsroutes.  

De varianten verschillen in de mate waarin de pijpleiding qua materiaal-

kwaliteit intrinsiek bestand is tegen corrosie (Variant 4.1 t/m 4.3), waardoor 

in afnemende mate mijnbouwhulpstoffen hoeven te worden gebruikt. Als extra 

variatie is ook een beperkte zuivering van het productiewater in combinatie 

met maximaal corrosieresistente bebuizing beschouwd (Variant 4.4). 

 

Zoals in Tabel 1 geïllustreerd vraagt verwijdering van zouten en andere stoffen 

uit productiewater minimaal zeventien maal meer elektriciteit en stoom 

(Salttech-variant) dan injectie. Voor de afscheiding van zouten en andere 

stoffen zijn ook chemicaliën nodig, terwijl bij injectie zonder zuivering 

(Variant 4.1 t/m 4.3) geen chemicaliën nodig zijn.  

Ook worden bij twee van de drie varianten van Alternatief 1 (zout afscheiden) 

H2S-rijk stripgas1 geproduceerd dat volgens de huidige opzet van deze 

                                                 

1
  Stripgas is een gasvormig bijproduct van waterzuivering. 



 

5 December 2016 3H213 – LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek  

  

varianten wordt meeverbrand bij stoomproductie en daarbij een aanzienlijke 

SO2-emissie veroorzaakt. 

 

Tabel 1 Overzicht van geconsumeerde en geproduceerde hoeveelheden (waarden voor 2020-2025) 

 Alt 1.1 

Tussenrapport 

Alt 1.2,  

Salttech 

Alt 1.3,  

TU Delft 

Alt 4.1 Alt 4.2 Alt 4.3 Alt 4.4 

Elektriciteit (Mwhe/jaar) 114.292 152.386 84.444 13.028 13.028 13.028 13.028 

Stoom (GJ/jaar) 920.014 242.725 646.000     

Mijnbouwhulpstoffen (ton/jaar)        

- biociden    1.168 0 0 0 

- andere 136 136 136 670 670 320 320 

Chemicaliën en hulpstoffen  

(ton/jaar) 

3.245 2.265 3.274    6.428 

Reststoffen, ton/jaar        

- hergebruik 260 35.953 58.129     

- lozing in effluent 2.306       

- stripgas 781 781     781 

- injectie in ondergrond 0   75.277 74.109 73.759 79.405 

- storten 73.155 34.894 17.526     

 

 

Tegenover deze extra consumpties in Alternatief 1 staat dat gebruik van mijn-

bouwhulpstoffen lager is en dat voor Varianten 1.2 en 1.3 een deel van het 

zout in het productiewater als strooizout herbruikbaar product wordt af-

gescheiden. De conventionele industriële productie van zout gebruikt echter 

relatief weinig energie, ten opzichte van de energie die in Alternatief 1 wordt 

ingezet om het zout uit productiewater te verwijderen. Bovendien kan ook in 

Varianten 1.2 en 1.3 niet alle zout als herbruikbaar product worden 

afgescheiden en moet een aanzienlijk deel worden gestort. 

 

De in Tabel 1 gegeven consumpties en producties vormen de basisinput voor de 

door middel van levenscyclus analyse (LCA) berekende milieubelasting.  

Het milieuprofiel van de varianten van Alternatief 1 wordt voor het overgrote 

deel bepaald door het energiegebruik voor de zuiveringsstappen.  

De milieuprofielen van de varianten van Alternatief 4 worden voor een deel 

bepaald door het energiegebruik voor pijpleidingtransport en injectie, en voor 

de helft of meer door het gebruik van chemicaliën en de milieubelasting 

gekoppeld aan de productie daarvan (zogeheten embodied emissions).  

 

Met behulp van zogeheten weging kunnen de verschillende milieu-impacts, 

zoals de effecten van energieopwekking versus de effecten van chemicaliën-

productie, tegen elkaar worden afgezet. Omdat weging gebaseerd is op 

bepaalde waardering van milieu-impacts gaat het altijd om een subjectieve 

keuze. Daarom worden drie verschillende wegingen gebruikt bij wijze van 

gevoeligheidsanalyse. De rangorde van de varianten volgens deze verschillende 

wegingen wordt in Figuur 1 weergegeven. 

De varianten van Alternatief 1 hebben een belangrijk hogere milieubelasting 

dan de twee varianten van Alternatief 4 met het laagste chemicaliëngebruik. 

De Varianten 4.2 en 4.3 zijn daarmee de voorkeursopties op basis van de in 

deze studie gepresenteerde LCA-resultaten. 
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Figuur 1 Vergelijking van gewogen totaalscore per variant (zichtjaar 2022) 

 
Toelichting:  Per weegmethodiek is de hoogste gewogen bijdrage van de verschillende varianten 

gewaardeerd als 100%. De gewogen bijdragen van de andere varianten zijn ten 

opzichte van deze maximale score uitgedrukt als percentage van de maximale score. 

 

 

De andere twee varianten van Alternatief 4 hebben een veel lagere score op 

klimaatverandering en veel van de andere milieuthema’s, maar in de keten 

van chloorhoudende chemicaliën treden bepaalde toxische emissies op, 

samenhangend met mijnbouwprocessen. Deze emissies leiden tot een relatief 

hoge toxische impact van de Varianten 4.1 en 4.4 in vergelijking met van de 

varianten van Alternatief 1. De afweging tussen deze varianten is daarom 

minder eenduidig, maar de twee voorkeurswegingen (op basis van 

schaduwprijzen en gelijke weging) geven nog steeds een belangrijk hogere 

score voor de varianten van Alternatief 1. 

 

Het terugwinnen van zout in herbruikbare vorm, als strooizout, geeft enige 

milieuwinst ten opzichte van de Tussenrapport-variant van Alternatief 1,  

maar het leeuwendeel van de milieuwinst wordt bij de Salttech- en TU Delft-

varianten veroorzaakt door een fors lager energiegebruik. 
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1 Inleiding 

1.1 Voorafgaand traject 

CE Delft en Sevenster Environmental hebben in 2016 voor Royal HaskoningDHV 

een globale kwantitatieve vergelijking uitgevoerd van vijf alternatieve 

verwijderingsroutes voor productiewater van oliewinning in het Schoonebeeker 

olieveld. De opdracht is uitgevoerd in het kader van de in de vergunning 

verplichte 6-jaarlijkse herevaluatie voor injectie van dit productiewater in 

gedepleteerde gasvelden in Twente. Naast injectie in Twente zijn in de LCA 

beschouwd: 

 Alternatief 1: Vast zout 

Productiewater wordt vergaand gezuiverd middels destillatie en indampen, 

gevolgd door lozing van schoon water op het oppervlaktewater en met 

schoon zout als restproduct. 

 Alternatief 2: Zout naar de zee 

Productiewater wordt vergaand gezuiverd middels gedeeltelijke 

ontharding, bio-H2S-oxidatie, strippen, nitrificatie/denitrificatie en actief 

koolfilter en afvoer van schoon zout water naar zee. 

 Alternatief 3: Indikken tot compacte brijnstroom 

Indikken/destillatie van het productiewater, waarbij een deel als 

gezuiverd schoon zoetwater wordt geloosd op het oppervlaktewater en een 

deel, met verhoogde concentraties, wordt geïnjecteerd. 

 Alternatief 4: Waterinjectie Twente en Drenthe 

Beperkte zuivering en injectie gelijktijdig in Twente en Drenthe velden.  

Er zijn vier varianten beschouwd met toenemende mate van voorzuivering 

voorafgaand aan injectie: 

 A4.1: geen voorzuivering, wel nieuwe transportleidingen (buis in buis); 

 A4.2: gebruik biociden minimaliseren; 

 A4.3 : gebruik biociden en H2S-binder minimaliseren; 

 A4.4 : gebruik biocide en H2S-binder minimaliseren, in combinatie met 

zuivering. 

 

In deze globale vergelijking zijn de alternatieven vergeleken wat betreft: 

 verwachte omvang van energiegebruik; 

 verwachte hoeveelheid reststoffen en bijproducten; 

 verwachte gebruik van chemicaliën; 

 verwachte gebruik van mijnbouwhulpstoffen. 

 

De resultaten van de vergelijking zijn gebruikt in de door Royal HaskoningDHV 

opgestelde tussenrapportage. Vanwege de suggestie van Commissie MER om 

met een Tussenrapport op hoofdlijnen te rapporteren is de notitie met de 

kwantitatieve vergelijking niet gepubliceerd. 
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1.2 Te onderzoeken varianten in Fase 2 

Deze rapportage heeft betrekking op een nieuwe fase in de herevaluatie van 

de injectievergunning. In deze fase is in opdracht van de Minister van 

Economische Zaken een meer gedetailleerde onderbouwing opgesteld en is 

voor de geselecteerde alternatieven een LCA uitgevoerd. Deze analyse is 

uitgevoerd conform MER LAP en als onderdeel van het afwegingskader voor 

waterinjectie in de diepe ondergrond (CE Delft, 2004). 

 

In concreto gaat het om: 

 Drie varianten op Alternatief 1: 

 een geactualiseerde opzet van Alternatief 1 aan de hand van nieuwe 

inzichten bij NAM, de Tussenrapport-variant; 

 een variant met DyVaR-cycloontechniek, zoals geleverd door het 

bedrijf Salttech; 

 een variant met electrodialyse membranen (Variant TU Delft). 

 Vier varianten op Alternatief 4: 

 Geactualiseerde versies van de vier al in voorgaande fase beschouwde 

varianten van Alternatief 4. 

1.3 Uitgevoerde werkzaamheden 

Doel van de door CE Delft en Sevenster Environmental uitgevoerde 

werkzaamheden was het genereren van de voor afweging van alternatieven 

benodigde informatie (zie Figuur 2) over de milieubelasting per alternatief 

zoals te doen in ‘Blok 2’ van het afwegingskader (CE Delft, 2004, p.3).  

 

De hiervoor benodigde gegevens zijn door NAM en Royal HaskoningDHV 

gegenereerd en betreffen: 

 optredende emissies naar water, lucht en bodem; 

 gebruik van energie en hulpstoffen – omvang en aard; 

 geproduceerde hoeveelheden afvalstoffen; 

 variatie in bovenstaande parameters gedurende de loop van het project; 

 

Voor het in kaart brengen van de milieueffecten zijn in Excel de processen in 

de waterbehandeling gekoppeld aan processen voor productie van hulpstoffen 

en energiedragers, aan transporten en aan verwerking van reststromen.  

 

Daarnaast hebben CE Delft en Sevenster Environmental aanvullende gegevens 

over milieubelasting gegenereerd met betrekking tot processen niet direct 

gerelateerd zijn aan de activiteiten van NAM. Dit betreft bijvoorbeeld 

gecontroleerde stort van vaste reststoffen van waterzuivering op 

stortplaatsen. 

 

De LCA is uitgevoerd conform de methodiek voorgeschreven in het Landelijk 

Afvalbeheerplan, met actualisering van milieuthema’s en impactfactoren.  

Op basis van emissies, gebruiken van hulpstoffen en energiedragers en 

productie van te storten restproducten is per alternatief de bijdragen aan een 

18-tal milieuthema’s (zie tabel 13, eindrapport LCA-studie). Deze bijdragen 

zijn vervolgens op drie verschillende manieren gewogen en geaggregeerd tot 

één uitkomst. Voor de berekeningen is een Excelspreadsheetmodel opgezet. 
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Figuur 2 Schematische weergave van de in 2004 ontwikkelde methodiek  

 
Bron: (CE Delft, 2004). 
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2 Huidige situatie: olieproductie 
en waterinjectie 

2.1 Olieproductie  

Het olieveld Schoonebeek is sinds januari 2011 weer in productie dankzij 

nieuwe technieken – horizontale putten in combinatie met stoominjectie. 

 

In de huidige bedrijfsvoering wordt in een WarmteKrachtCentrale (WKC) en 

back-up ketel geproduceerde hoge drukstoom via horizontale putten in het 

reservoir geïnjecteerd. De door de stoom aangevoerde warmte vloeibaar 

geworden olie en geassocieerd aardgas (secundair gas) worden samen met 

condens en formatiewater via de putten verzameld en naar het oppervlak 

opgepompt. In de OlieBehandelingsInstallatie (OBI) worden gas, olie en water 

vergaand van elkaar gescheiden. 

 

De binnenkomende water/olie/gasstroom wordt eerst door verwarmen of 

koelen op een temperatuur van 80°C gebracht. Daarna worden voor een 

gewenste scheiding van olie en water en om ongewenste processen als schuim-

vorming en corrosie te vermijden chemicaliën toegevoegd, die in olie en 

productiewater achterblijven. De olie wordt ontwaterd in scheidingstanks, 

wordt ontzout door nabehandeling met waswater en naar de BP-raffinaderij in 

Lingen verpompt.  

 

De WKC bestaat uit een gasturbine met afgassenketel met bijstook.  

De afgassenketel produceert stoom van 310°C en circa 82 Bara. De bijstook-

branders van de WKC verwerken alle secundaire gas en kunnen met aardgas 

worden bijgestookt. Er is daarnaast een met aardgas en secundair gas 

ondervuurbare hulpketel om bij uitval. 

2.2 Productiewater 

Het in de OBI-afgescheiden productiewater bestaat voor een deel uit 

formatiewater en voor een deel uit condenswater van de ingebrachte stoom. 

Gedurende de eerste jaren zal het productiewater voornamelijk uit formatie-

water bestaan. Geleidelijk neemt de bijdrage van condenswater steeds meer 

toe. Bij oliebehandeling wordt extra water toegevoegd in de vorm van 

waswater. Het afgescheiden productiewater wordt in een scheidingstank 

gereinigd, gebruikt voor warmteterugwinning en dan verpompt.  

Bij de reiniging wordt als hulpstof water-clarifier gebruikt. 

 

De kwaliteit van het productiewater wordt onder meer weergegeven middels 

het zoutgehalte en de hoeveelheid zwevende stof. Het zoutgehalte wordt 

uitgedrukt in de eenheid TDS (Total Dissolved Solids: totale hoeveelheid 

opgeloste stoffen). Zwevende stoffen worden uitgedrukt in de eenheid TSS 

(Total Suspended Solids: totale hoeveelheid onopgeloste stoffen). Zwevend 

stof bestaat met name uit zand en neerslagen van ijzer (FeS), mangaan en 

CaCO3. 



 

Figuur 3 Oliewinning in Schoonebeek 
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Geleidelijk treedt verdunning op met water afkomstig van de stoominjectie, 

waarin een veel lager gehalte aan opgeloste stoffen wordt verwacht. 

 

Figuur 4 Ontwikkeling productiewater volume en saliniteit 

 
 

 

Samenstellingsgegevens van het productiewater zijn weergegeven in Tabel 2. 

Ter vergelijking zijn ook de grenswaarden weergegeven voor lozing op 

oppervlaktewater. In Tabel 3 zijn de overeenkomstige waterkwaliteits-

karakteristieken aangegeven. 

 

Tabel 2 Concentraties in productiewater (waarden in mg/l) 

  Anno 2022 Anno 2040 Grenswaarden 

Water Framework 

Directive 

Zouten 25.000 10.130  

- sulfaat 0 0 2.000 (zeewater) 

500 (zoetwater) 

- barium 13 5 Locatie-

afhankelijk 

- strontium 168 68  

Zware metalen <0,80 <0,30  

- mangaan 0,70 0,30  

- overig < 0,10 <0,03  

Sulfide 100 100 30 

NH4
+ 39 39 11 

Zwevende deeltjes (TSS) 46 46 30 

Minerale olie 50 50 15 

Methanol, glycolen 0 0  

Aromaten, BTEX 3 3 0,01 

Mijnbouwhulpstoffen 1.091 1.091  

Ov. organische verbindingen
2
 52 52  

Bron: Op basis van meetgegevens tot 2015 in combinatie met modelgegevens. 

                                                 

2
  Met name azijnzuur en kleinere hoeveelheden fenol (<0,2 mg/l), propionzuur en mierenzuur.  
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Tabel 3 Waterkwaliteit karakteristieken van productiewater (waarden in mg/l) 

Waterkwaliteit 

karakteristieken 

Anno 2022 Anno 2040 Grenswaarde 

Water Framework 

Directive 

CZV (inclusief olie, vetten en 

opgelost sulfide) 

420 420 125 

BZV 260 260 125 

Zwevende deeltjes 46 46 30 

N-totaal 30 30 10 

P-totaal 0,6 0,6 1,0 

 

 

Het water bevat aanzienlijke hoeveelheden barium, mangaan en vooral 

strontium aan zware metalen. In vergelijking met de grenswaarden voor lozing 

op oppervlaktewater is een significante reductie in de hoeveelheid organisch 

materiaal, maar ook van de concentraties van sulfide, stikstof en zware 

metalen (met name Sr en Ba) nodig. 

 

In Tabel 4 zijn de overeenkomstige jaarvrachten gegeven om een indruk te 

geven van de omvang van hoeveelheden in productiewater opgelost zout en 

andere verbindingen. 

 

Tabel 4 In productiewater aanwezige hoeveelheden opgeloste en zwevende stoffen (ton/jaar) 

  Anno 2022 Anno 2040 

Totaal volume, miljoen m3/jaar 3.026 2.288 

Zouten 75.646 23.174 

- w.v. prioritaire stoffen 508 156 

- w.v. toxische zware metalen 40 12 

Sulfide 303 229 

NH4
+ 117 88 

Zwevende deeltjes 139 105 

Minerale olie (als CH1.84N0.02) 151 114 

Methanol, glycolen 0 0 

Aromaten 9 7 

Mijnbouwhulpstoffen 3.302 2.496 

Ov. organische verbindingen 157 119 

2.3 Huidige verwijderingsroute 

In de huidige situatie wordt het omhoog gepompte mengsel van olie en 

productiewater in de OBI gescheiden waarna het productiewater via een 

pijpleiding naar Twente wordt verpompt en daar in gedepleteerde gasvelden 

wordt geïnjecteerd. 

 

Vanuit de OBI wordt het water in een ‘skimtank’ verzameld. Het water heeft 

dan een temperatuur van 80°C. Om risico op corrosie te minimaliseren wordt 

een anti-corrosiemiddel toegevoegd aan het te injecteren productiewater.  

Het water wordt vervolgens ter plaatse van de OBI gekoeld tot 50°C waarbij 

warmte wordt teruggewonnen. De gebruikte hoofdtransportleiding voor afvoer 

naar Twentse gasvelden is ontworpen voor temperaturen van maximaal 50°C.  

De druk op de transportleiding bedraagt maximaal 40 Bara begindruk.  
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In de standaard bedrijfsvoering worden per jaar honderden tonnen mijnbouw-

hulpstoffen toegevoegd. De druk op de transportleiding bedraagt maximaal  

40 Bara begindruk. In de standaard bedrijfsvoering worden per jaar honderden 

tonnen mijnbouwhulpstoffen toegevoegd.  

 

Tabel 5 Gebruik van hulpstoffen bij injectie in Twente (waarden voor 2022) 

 mg/l kg/dag ton/jaar 

Anti-corrosievloeistof 200 1.596 583 

Biocide 0 0 0 

Anti-aanslagvloeistof 200 1.596 583 

Zuurstofbinder 50 399 146 

Water Clarifier 100 798 291 

Demulsifier  21 168 61 

Azijnzuur (CH3COOH) 46,63 372 136 

Bron:  De waarden in Tabel 4 zijn gebaseerd op het Twente permit. In werkelijkheid worden er 

aanzienlijk kleinere hoeveelheden gebruikt. 

 

 

Op de injectielocaties wordt het water door middel van een injectiepomp in 

de put gepompt. Het elektriciteitsverbruik is proportioneel met de water-

hoeveelheid en de injectiedruk. Met een typisch hydraulisch pomprendement 

van 70%, is het elektriciteitsverbruik 16.9 kW bij 100 m3/dag en 70 barg 

injectiedruk. Dit komt overeen met een specifiek verbruik van 4,1 kWhe/m3 

geïnjecteerde vloeistof. 

 

Om de injectiecapaciteit op peil te houden, kan het noodzakelijk zijn om de 

putten te behandelen met een zuur. Dit wordt een putstimulatievloeistof 

genoemd, die bestaat uit HCl in combinatie met oplosmiddelen. Deze vloeistof 

zorgt ervoor dat olieresten en vaste deeltjes verwijderd worden. Periodieke 

stimulaties om de injectiviteit op peil te houden, zijn waarschijnlijk wel nodig. 

De frequentie van de putstimulatie is onzeker. De verwachting was om het 

gemiddeld 1,5 keer per put per jaar te doen, maar gebeurt tot op heden veel 

minder vaak. Vanwege de hoge injectiviteit in de Zechstein-carbonaten is deze 

vorm van putstimulatie nog niet nodig geweest. Hierdoor zijn gegevens over 

gebruik van chemicaliën bij putstimulatie nog niet beschikbaar. 

 

Herziene berekeningen sinds de MER-2006 van de beschikbare capaciteit geven 

aan dat binnen de vergunde reservoirs in totaal slechts tweederde van de 

voorziene hoeveelheid productiewater kan worden opgeslagen. Aanvullende 

vergunningen kunnen zorgen voor vergroting van de beschikbare waterinjectie-

capaciteit, maar deze blijft naar verwachting onvoldoende voor de gehele 

productieperiode. Daarmee zal NAM op termijn aanvullende opties nodig 

hebben om de productie van olie voort te zetten. 
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3 Beschouwde alternatieve routes 

3.1 Beschouwde alternatieve routes op hoofdlijnen 

Bij de selectie van verwerkingstechnologieën uit de brede inventarisatie (de 

long list) en het in concept ontwerpen van integrale verwerkingsroutes zijn 

NAM en Royal HaskoningDHV uitgegaan van een aantal verschillende 

strategieën. De geselecteerde routes voor deze analyse zijn: 

1. Vast zout 

Zuivering en lozing van zoetwater op lokaal oppervlakte water, zonder 

injectie van reststromen. Kristallisatie van zout. 

2. Waterinjectie Twente en Drenthe  

Injectie van het volledige water volume, gelijktijdig in Twente (pipe-in-

pipe) en ZO Drenthe-velden- eventueel met additionele verwijdering van 

schadelijke stoffen waarvoor anders mijnbouwhulpstoffen zouden moeten 

worden toegevoegd. 

 

Bij het eerste alternatief vindt geen waterinjectie plaats. Dat betekent dat de 

waterinjectie in Twente zal worden beëindigd. Het vierde alternatief gaat uit 

van voortzetting van waterinjectie, met als onderscheidende factor dat ook in 

Drenthe injectie plaatsvindt. 

 

De verschillende strategieën zijn door Royal HaskoningDHV en NAM uitgewerkt 

tot complete waterbehandelingsconcepten door combinatie van water-

zuiveringstechnieken. Daarbij zijn verschillende varianten beschouwd, zie 

Tabel 6. 

 

De additionele waterbehandeling zal worden gerealiseerd naast de bestaande 

OBI. Voor waterzuivering benodigde elektriciteit wordt door de WKC op het 

terrein geleverd. Stoom voor indampen en kristallisatie wordt geleverd door 

een nieuw te bouwen aardgasgestookte ketel. 

 

Alle alternatieve verwerkingsroutes beginnen met gasinjectie (induced gas 

flotation of IGF) voor het in belangrijke mate verwijdering van restanten olie 

en zwevend stof. Voor gasinjectie zal aardgas worden gebruikt. Afgescheiden 

olie/water mengsels worden gerecirculeerd naar de OBI.  

 

Bij verwijdering door strippen wordt aardgas als stripgas toegepast.  

 

Door NAM is aangenomen dat stripgassen uit bovengenoemde processen in de 

WKC kunnen worden gebruikt als brandstof. De routes worden hieronder kort 

beschreven in aparte paragrafen. 
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Tabel 6 Overzicht door NAM en ROYAL HASKONING DHV overwogen alternatieve verwijderingsroutes 

Variant Opties  Varianten  Omschrijving 

Alternatief 1  Zuivering en lozing van zoetwater op 

lokaal oppervlakte water, zonder 

injectie van reststromen. Afscheiding 

van zout door middel van verschillende 

technieken 

1.1 Tussenrapport Volledige indamping en destillatie van zout water tot  

loosbaar effluent en te storten restzout. 

MVR unit zorgt voor schoon zoetwater. 

H2S, Tolueen en CO2 gaan terug naar OBI. 

Zout wordt gezuiverd tot gemengd zout 

vrij van koolwaterstoffen 

1.2 Salltech Gedeeltelijke terugwinning NaCl als herbruikbaar product Na ontgassing met aardgas indampen in 

twee stappen met DyVaR-technologie. 

Nabehandeling van destillaat voorafgaand 

aan lozing. 

1.3 TU Delft Maximale terugwinning van NaCl als herbruikbaar product Opsplitsen van productiewater met 

elektrodialysemembranen in deelfracties, 

die daarna worden ingedampt. 

Nabehandeling van destillaat voorafgaand 

aan lozing. 

Alternatief 4  

Injectie van het 

volledige water 

volume, eventueel 

met additionele 

zuivering 

Injectie van het volledige water 

volume, gelijktijdig in Twente (pipe-in-

pipe) en ZO Drenthe velden, eventueel 

met additionele zuivering van 

mijnbouwhulpstoffen 

4.1 Geen additionele zuivering Continuering van huidige manier van 

opereren. 

4.2 Technisch hoogst haalbare zuivering van biocide Zoveel mogelijk voorkomen van gebruik 

van biocide door installatie-resistente 

materialen. 

4.3 Technisch hoogst haalbare zuivering van 

mijnbouwhulpstoffen 

Zoveel mogelijk voorkomen van gebruik 

van Zwavelwaterstofbinder door 

installatie-resistente materialen. 

Corrosieremmer blijft noodzakelijk om 

putten te beschermen. 

4.4 Als 4.3 met zuivering van natuurlijk  

voorkomende stoffen (b.v. Tolueen, H2S, CO2) 

H2S verwijdering door ClO2. Tolueen en 

CO2-verwijdering door ontgassing 
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3.2 Vast zout – zoutkristallisatie  

In dit alternatief wordt productiewater volledig ingedampt en middels 

destillatie gescheiden in vrijwel zoutloos gezuiverd water en een restzout-

product. Omdat geen injectie plaatsvindt hoeven nauwelijks mijnbouw-

hulpstoffen te worden toegevoegd: wel waterreiniger en emulsiebreker, maar 

geen anticorrosie vloeistof, biocide, anti-aanslag vloeistof of zuurstofbinder. 

3.2.1 Toegepaste processen 
In dit alternatief wordt het productiewater volledig gezuiverd, waarbij zowel 

de hulpstoffen als het zout uit het water worden gehaald. Het resterende 

gezuiverde water wordt geloosd op het oppervlaktewater in de omgeving van 

de OBI. Het alternatief ‘vast zout’ bestaat uit de volgende onderdelen: 

 zuiveringsstappen van het productiewater; 

 afvoer zoetwater naar watergang; 

 afvoer van de restproducten. 

 

Om er voor te zorgen dat het restproduct zo min mogelijk verontreinigingen 

bevat, worden eerst BTEX (Benzeen, Tolueen, Ethyl Benzeen en Xylenen), H2S 

en CO2 afgevoerd als stripgas. Dit stripgas wordt mogelijk eerst ontdaan van 

H2S, waarna het resterende BTEX en CO2-houdende gas in de stoomketel 

worden verbrand. Vanwege de energie-inhoud van de BTEX wordt hierbij een 

kleine hoeveelheid aardgas uitgespaard. 

Daarna wordt zout onder inzet van mechanische damprecompressie ingedampt 

om daarna in een tweede stap met lage drukstoom te worden gedroogd tot 

gekristalliseerd zout.  

Radioactieve stoffen en zware metalen uit de ondergrond komen in het 

zoutproduct terecht. De concentratie radioactieve stoffen is zodanig laag dat 

het zoutproduct niet melding plichtig is. 

Volgens de huidige inzichten wordt het destillaat met stoomstripping ontdaan 

van ammoniak, waarna resterende verontreinigingen door reactie met ClO2 en 

adsorptie aan actieve kool worden verwijderd. Gestripte ammoniak wordt 

geïsoleerd als (NH4)2SO4-oplossing, een product dat bijvoorbeeld ook uit 

afgassen van varkensstallen wordt teruggewonnen en kan worden afgezet als 

kunstmest. Het stripproduct is volgens de modelsimulatie van NAM >99,99% 

zuiver. 

Het is onzeker of met stoomstrippen de voor lozing benodigde minimale 

ammoniakconcentratie kan worden gehaald. Het energiegebruik van dit proces 

is daarnaast significant. Per ton ammoniak is ongeveer 4.850 GJ stoom nodig, 

ruim 160 maal hoger dan de energie nodig voor ammoniakproductie (bij een 

moderne fabriek). Aan de andere kant zijn de investeringskosten van dit 

proces beperkt. Alternatieve technieken zoals een bioreactor gebruiken veel 

minder energie maar zijn gevoeliger en daarmee onbetrouwbaarder voor de 

fluctuaties in de specificaties van het productiewater3. 

 

Het gereinigde water kan worden geloosd. In overleg met het waterschap kan 

worden bepaald waar het gezuiverde water in het oppervlaktewater komt. 

Vooralsnog kan worden aangehouden dat dit richting Stieltjeskanaal afgevoerd 

kan worden.  

                                                 

3
  Volgens informatie van NAM de specificaties van het productiewater, zoals temperatuur,  

H2S-gehalte en de restconcentratie aan olie aanzienlijk variëren van uur tot uur. 
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3.2.2 Gebruik van hulpstoffen en energie, productie aan bijproducten en 
reststoffen 
In Tabel 7 is een overzicht gegeven van het gebruik aan hulpstoffen en 

energiedragers in de huidige opzet van Alternatief 1. Ter vergelijking is ook 

het gebruik aan hulpstoffen energiedragers in de referentiesituatie gegeven. 

 

Tabel 7 Overzicht van hulpstoffen, energiedragers, bijproducten en afvalstoffen voor Alternatief 1.1 

(waarden voor 2020-2025) 

 MVR Kristal- 

lisatie 

NH3  

Strippen 

Overige  

processen 

Som Ter vergelijking, 

 injectie in Twente 

Elektriciteit ov. processen,  

Mwhe/jaar 

113.880   412 114.292  

Elektriciteit injectie,  

Mwhe/jaar 

     13.028 

NaOH (100%), ton/jaar   1.168  1.168  

HCl (100%), ton/jaar 1.278    1.278  

Verse AK, ton/jaar    21 21  

Stoom, GJ/jaar  677.289 242.725  920.014  

ClO2 (20%), ton/jaar    538 538  

H2SO4 (100%), ton/jaar    240 240  

 

 

In vergelijking met die referentiesituatie (injectie in Twente) is het 

elektriciteitsgebruik zo’n zeven maal hoger, terwijl daarnaast het vijftien-

voudige aan stoom wordt geconsumeerd.  

 

Tabel 8 Overzicht van consumptie van mijnbouwhulpstoffen voor Alternatief 1.1  

(waarden voor 2020-2025) 

 Consumptie (ton/jaar) 

Anti-corrosievloeistof 0,0 

Biocide 0,0 

Anti-(bariumsulfaat) aanslagvloeistof 43,7 

Zuurstofbinder 0,0 

Waterreiniger 58,8 

Emulsiebreker 32,9 

Antischuimmiddel 0,9 

H2S-binder 0,0 

Totaal 136,3 

 

 

Daarnaast produceert dit alternatief in deze vorm gedurende de gehele 

exploitatieperiode bijna 1 megaton aan zout zonder hergebruikpotentie die 

eeuwigdurend bovengronds moet worden opgeslagen. Wel biedt Alternatief 1 

in de huidige opzet een bescheiden mogelijkheid tot hergebruik in de vorm van 

een als kunstmest toepasbaar product. 

 

3.2.3 Zoutafzet 
Alle zouten (behalve ammonium) worden als één integraal mengsel ingedampt 

en gekristalliseerd, inclusief in het productiewater aanwezige zware metalen 

en (kleine hoeveelheid) radioactieve stoffen.  
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Tabel 9 Overzicht van productstromen en reststromen voor Alternatief 1.1  

(waarden voor 2020-2025) 

  Productie (ton/jaar) 

Hergebruik ([NH4]2)SO4 194 

Afvoer oppervlaktewater Zout in destillaat 2.306 

afvoer injectie Opgelost zout 0 

Storten Zout product 73.155 

Totaal   75.655 

 

 

Het gevormde mengsel is in ieder geval qua samenstelling maar waarschijnlijk 

ook qua aanwezigheid van zware metalen (met name barium en strontium) 

niet nuttig toepasbaar. Hergebruik als strooizout bijvoorbeeld vergt een > 97% 

zuiver NaCl-zout me een zware metaalconcentratie < 15 ppm4, 5. 

Over een periode van 25 jaar wordt dit bijna 1 Mton zout met een volume van 

ongeveer 1 miljoen m3, waarvoor een bestemming moet worden gevonden.  

Hoe en waar eindberging van het zoutproduct vorm kan krijgen is op dit 

moment nog in onderzoek. Het zoutmengsel is zeer goed oplosbaar, waardoor 

opslag in de buitenlucht zoals in Duitsland gebeurt met restmateriaal van 

kaliumzout mijnbouw6 geen optie lijkt. Een optie voor eindberging met minder 

zoutbelasting voor oppervlaktewater en grondwater is geconditioneerd storten 

van het zout in een reguliere stortplaats.  

Het zout zal hiervoor naar verwachting in big bags met afdekhoes moeten 

worden verpakt om oplossing tijdens exploitatie van het stortcompartiment te 

voorkomen.  

 

In deze evaluatie is aangenomen dat gecontroleerde stort wordt toegepast. 

3.3 Vast zout – Salttech-proces 

Een processchema van Variant 1.2 met DyVaR-technologie is gegeven in  

Figuur 5. In de variant wordt eerst 100% van de in het productiewater 

aanwezige H2S en 70% van het (bi)carbonaat verwijderd middels ontgassing.  

 

Vervolgens wordt het productiewater met een eerste thermische cycloon 

(handelsnaam DyVaR) van de firma Salttech (zie Figuur 6) middels verdamping 

geconcentreerd tot ongeveer 1/35ste van het oorspronkelijk volume.  

Het principe van de DyVaR is vergelijkbaar met dat van een multi-effect 

verdamper: de verdamping is deels gebaseerd op het aanleggen van een 

beperkte onderdruk, deels op het opwarmen van water middels verpompen en 

middels thermische damprecompressie. Energietoevoer vindt plaats in de vorm 

van elektriciteit voor pomp en dampcompressor. 

 

                                                 

4
  Volgens (Alterra, 2012): Voor droog strooizout (NaCl) wordt geëist dat het zout minimaal 97% 

NaCl bevat en maximaal 43% vocht. Het totaalgehalte aan zware metalen mag niet hoger zijn 

dan 15 ppm (som As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb en Zn). Voor CaCl2 bestaan dergelijke eisen nog 

niet (TNO, 2003). 

5
  En zie: (AEBI Schmidt Nederland, 2011) 

6
  Zie bijvoorbeeld: https://de.wikipedia.org/wiki/Monte_Kali 

https://de.wikipedia.org/wiki/Monte_Kali
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Figuur 5 Processchema line-up Variant Salttech met DyVaR-technologie 

 
 

Bron: (Royal_HaskoningDHV, 2016c).
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Figuur 6 Principe van de thermische cycloonreactor c.q. DyVaR 

 
Bron: (Busby, 2015). 

 

 

Met de waterdamp wordt ook 100% van de NH3 en COD/BOD en 60% van alle 

BTEX uit het productiewater afgevoerd. Deze componenten worden verwijderd 

(actief koolfilter, H2S-oxidatie met ClO2, N-verwijdering) voordat het 

afgedampte water als condensaat wordt geloosd. Welk proces precies zal 

worden toegepast voor verwijdering van ammoniak is nog niet helemaal 

duidelijk. Voorlopig wordt uitgegaan van strippen met lage drukstoom. 

 

Door de vergaande concentratie kristalliseert NaCl geconcentreerd uit met 

minimale neerslag van andere zouten, voornamelijk CaCO3. De gevormde 

zoutkristallen worden met een hydrocycloon afgescheiden en met een 

centrifuge mechanisch gedroogd tot enkele procenten restvocht. In deze 

fractie komt volgens de huidige inschattingen ook 90% van de in het productie-

water aanwezige radioactieve elementen terecht.  

 

De overblijvende oplossing wordt verder ingedampt in een tweede DyVaR c.q., 

thermische cycloon. Het afgescheiden condensaat van deze installatie wordt 

toegevoegd aan het afgescheiden condensaat van de eerste DyVaR en 

gereinigd voorafgaand aan lozing. De gevormde neerslag wordt weer 

afgescheiden met een hydrocycloon en mechanisch gedroogd. Deze fractie 

wordt gecontroleerd gestort. 

Er is in theorie nog een mogelijkheid om meer NaCl uit deze fractie terug te 

winnen. De praktische mogelijkheden zullen echter verder onderzocht moeten 

worden. 
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Tabel 10 Overzicht van hulpstoffen en energiedragers voor Alternatief 1.2 Salttech  

(waarden voor 2020-2025) 

 DyVaR 1 DyVaR 2 NH3  

Stripping 

Overige  

processen
7
 

Som Ter 

vergelijking, 

injectie in 

Twente 

Flocculant IGF, ton/jaar        29  29  

Elektriciteit ov. processen, Mwhe        1.493  1.493  

Elektriciteit indampen Mwhe/jaar 146.000  6.386    152.386  

Elektriciteit injectie, Mwhe/jaar      13.028 

Verse AK, ton/jaar       28 28  

Stoom, GJ/jaar   
 

242.725    242.725  

ClO2 (20%), ton/jaar       715  715  

 

 

Het totaal elektriciteitsgebruik in deze variant is 153.879 MWhe per jaar. 

Gebruik van mijnbouwhulpstoffen is hetzelfde als voor de Tussenrapport-

variant (zie Tabel 8, Paragraaf 3.2).  

 

Er wordt 98,5 ton/dag aan strooizout geproduceerd. Daarnaast komt  

95,6 ton/dag aan gemengd zout vrij dat moet worden gestort. De aannames 

hierover in het LCA-model worden beschreven in Bijlage A.2 en A.4. 

3.4 Vast zout – TU Delft-proces 

Door de TU Delft is een variant voorgesteld gebaseerd op scheiden van 

productiewater in zoutoplossingen van éénwaardige en van tweewaardige 

ionen. Op die manier kan NaCl (samen met KCl) in hoge mate worden 

geïsoleerd met oog op hergebruik. 

Deze variant is echter nog maar gedeeltelijk uitgewerkt waardoor 

technologiekeuzes nog niet vastliggen en mogelijkheden voor eventuele 

optimalisatie nog niet diepgaand zijn onderzocht. Bovendien is de door  

TU Delft voorgestelde membraan technologie nog in ontwikkeling.  

De voor deze variant berekende emissies, energiegebruiken en andere vormen 

van milieubelasting zijn dan ook nog sterk indicatief. 

 

In de door TU Delft ontwikkelde variant wordt resterende olie met een  

SiC keramisch filter verwijderd, waarna H2S, BTEX en mijnbouwhulpstoffen 

met actieve kool en een tweede – nog niet geselecteerd proces – worden 

verwijderd.  

 

Vervolgens worden met een elektrodialyse membraan de éénwaardige ionen 

afgescheiden in een aparte en zo geconcentreerd mogelijke oplossing, 

inclusief ammoniak. De afgescheiden oplossing wordt na gedeeltelijke 

verwijdering van ammoniak/ammonium volledig ingedampt met een 

mechanische damprecompressie-installatie gevolgd door met stoom 

verwarmde kristallisatie-eenheden. De achterblijvende NaCl kan als strooizout 

worden afgezet. Het bij indampen afgescheiden condensaat wordt nagezuiverd 

en op oppervlaktewater geloosd. 

 

 

                                                 

7
 IGF voor olieverwijdering, sulfide oxidatie, actief koolfilter, N-verwijdering. 
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Figuur 7 Stroomschema Alternatief 1.3, Variant TU Delft 

 
Bron: (Royal_HaskoningDHV, 2016c). 
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De andere oplossing met meerwaardige ionen wordt door een tweede elektro-

dialyse membraan geleid om zoveel mogelijk ionenvrij water af te scheiden en 

de oplossing met meerwaardige ionen verder te concentreren. 

De afgescheiden ionenvrije waterstroom wordt toegevoegd aan het condensaat 

van de indamping van NaCl.  

Het concentraat van het tweede membraan wordt apart volledig ingedampt. 

Het overblijvende zoutmengsel (mengzout) zal gecontroleerd moeten worden 

gestort. De afgescheiden waterdamp wordt samengevoegd met de waterdamp 

van de oplossing met éénwaardige ionen en na reiniging geloosd. 

 

Het energiegebruik in deze variant wordt sterk bepaald door de efficiency 

waarmee de twee membranen de zoutionen concentreren. Hoe hoger deze 

efficiency is, des te minder water hoeft te worden verdampt bij productie van 

vaste NaCl en vast mengzout. 

Geschat wordt dat het rendement van de membranen tussen 50 en 85% ligt. 

Hiermee wordt bedoeld dat 50-85% van het water als ionenarme (eerste 

membraan) of ionenvrije (tweede membraan) wordt afgescheiden. 

 

In overleg met TU Delft is door NAM de volgende schatting van het energie-

gebruik gemaakt: 

 geschat dat voor scheiding en indamping bij een membraanefficiency van 

50% voor de periode 2020–2025 in totaal 1.000.000 GJ/jaar aan energie 

nodig is, waarvan 85% stoom en 15% elektriciteit;  

 bij een membraanefficiency van 85% neemt het energiegebruik af tot 

900.000 GJ/jaar (periode 2020–2025), waarvan voor zover bekend weer 

15% elektriciteit; 

 ter vergelijking: het energiegebruik van de door NAM zelf ontwikkelde 

variant bedraagt 1.300.000 GJ/jaar (periode 2020–2025), waarvan 30% 

elektriciteit. 

 

De onzekerheid in de geschatte energiegebruiken zou onafhankelijk van het 

rendement van de membranen 25% bedragen.  

 

Om de milieubelasting gerelateerd aan energiegebruik in deze LCA mee te 

nemen is uitgegaan van een gemiddelde waarde van 950.000 GJ/jaar, waarvan 

15% elektriciteit. De bepaling van deze waarde is weergeven in Tabel 11. 

Het gebruik aan energie en bulkchemicaliën is weergegeven in Tabel 12. 

 

Gebruik van mijnbouwhulpstoffen is hetzelfde als voor de NAM-variant  

(zie Tabel 8, Paragraaf 3.2). 

 

Er wordt in deze variant 58.129 ton/jaar aan strooizout afgescheiden (159 ton 

per dag). Daarnaast komt 17.526 ton/jaar (48 ton/dag) aan gemengd zout vrij 

dat moet worden gestort. De aannames hierover in het LCA-model worden 

beschreven in Bijlage A.2 en A.4. 

 

Tabel 11 Overzicht van hulpstoffen en energiedragers voor Alternatief 1.3 TU Delft (waarden voor 

2020-2025) 

Scenario GJ/jaar Onzekerheid Gehanteerd Percentage  

elektriciteit 

Scenario hoog efficiënt  

(85% eff membranes) 

900.000 25% 675.000 15% 

Scenario laag efficiënt  

(50% eff membranes) 

1.000.000 25% 1.250.000 15% 

Gemiddeld 950.000   950.000 15% 
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Tabel 12 Overzicht van hulpstoffen en energiedragers voor Alternatief 1.3 TU Delft  

(waarden voor 2020-2025) 

 Totaal 

 Flocculant IGF, ton/jaar 29 

 Elektriciteit ov. processen, Mwhe/jaar  84.444 

 NaOH (100%), ton/jaar  1.168 

 HCl (100%), ton/jaar  1.278 

 Verse AK, ton/jaar  21 

 Stoom, GJ/jaar  646.000 

ClO2 (20%), ton/jaar  538 

H2SO4 (100%), ton/jaar  240 

3.5 Waterinjectie Twente en Drenthe 

3.5.1 Toegepaste processen 
Indien al het productiewater verwerkt wordt met gebruikmaking van water-

injectie, zijn er naast de huidige Twentevelden aanvullende velden nodig.  

De meest kansrijke velden voor aanvullende waterinjectie zijn de velden 

Schoonebeek Diep, Coevorden. Al deze velden samen hebben ruimschoots 

voldoende opslagcapaciteit en voldoende putten beschikbaar. 

 

Het alternatief ‘waterinjectie’ bestaat zodoende uit de volgende onderdelen: 

 zuiveringsstappen van het productiewater; 

 afvoer water naar injectielocaties; 

 afvoer van de restproducten. 
 

Omdat wordt geïnjecteerd worden diverse mijnbouwhulpstoffen toegevoegd.  

Zuiveringsstappen van het productiewater 
Bij dit alternatief wordt onderzocht wat er nodig is om binnen de huidige 

vergunningsverplichtingen voor de waterinjectie in Twente te blijven, maar 

wordt als variant ook in beeld gebracht wat ervoor nodig is om de water-

kwaliteit van het te injecteren water zoveel mogelijk te verbeteren door het 

verwijderen van stoffen. Dit betreft het voorkomen en verwijderen van mijn-

bouwhulpstoffen en het verwijderen van die stoffen (anders dan zout) die van 

nature in het productiewater voorkomen.  

 

Hiervoor zijn de volgende stappen voorzien: 

 Ontgassing: BTEX (Benzeen, Tolueen, Ethyl Benzeen en Xylenen), H2S en 

CO2 worden afgevoerd als stripgas. Dit stripgas wordt mogelijk eerst 

ontdaan van H2S, waarna het resterende BTEX- en CO2-houdende gas in de 

stoomketel worden verbrand. Vanwege de energie-inhoud van de BTEX 

wordt hierbij een kleine hoeveelheid aardgas uitgespaard. 

 Chemical sulphide oxidatie met ClO2. 

Afvoer water naar injectielocaties 
Voor waterinjectie wordt uitgegaan van een debiet van circa 8.000 m3 per dag. 

Het totale benodigde debiet gedurende het gehele project tot 2040 wordt 

geraamd op 50 tot 70 miljoen m3. Door gebruik te maken van zowel de velden 

in Twente als in Drenthe is er voldoende capaciteit voor de opslag van het 

productiewater. In varianten wordt onderzocht wat de beste verhouding is 

tussen waterinjectie in Twente en Drenthe. Primair wordt hierbij gedacht aan 

de gelijktijdige opslag van productiewater in Rossum Weerselo (Twente), 

Schoonebeek Diep (Drenthe) en Coevorden (Drenthe, gedeeltelijk Overijssel). 

Schoonebeek Diep is het leeg geproduceerde gasveld onder het olieveld van 
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Schoonebeek. In Drenthe komen mogelijk aanvullend de velden van 

Oosterhesselen en Dalen in aanmerking voor waterinjectie. 

3.5.2 Gebruik van hulpstoffen en energie, productie aan bijproducten en 
reststoffen 
In Tabel 13 is een overzicht gegeven van het gebruik aan hulpstoffen en 

energiedragers in de huidige opzet voor de vier varianten van Alternatief 4. 

Variant 4.4 is de enige waarin gedeeltelijke zuivering plaatsvindt. 

 

Tabel 13 Overzicht van gebruik van bulkchemicaliën en energiedragers voor Alternatieven 4.1 t/m 4.4 

(waarden voor 2020-2025) 

 4.1 4.2 4.3 4.4 Ter vergelijking, 

injectie in Twente 

Elektriciteit injectie, Mwhe/jaar 13.028 13.028 13.028 13.028 13.028 

HCl (100%), ton/jaar 
   

3.650  

ClO2 (20%), ton/jaar 
   

2.778  

 

 

Daarnaast worden door NAM in totaal drie varianten zonder zuivering over-

wogen waarin in toenemende mate resistente materialen worden toegepast 

zodat minder biocide of minder biocide en zwavelwaterstofbinder benodigd 

zijn. Het gebruik van mijnbouwhulpstoffen per variant wordt gegeven in  

Tabel 14. 

 

De manier waarop de milieubelasting van productie van mijnbouwhulpstoffen 

is gemodelleerd wordt beschreven in Bijlage B.1. 

 

Tabel 14 Overzicht van mijnbouwhulpstoffen gebruik voor Alternatieven 4.1 t/m 4.4  

(waarden voor 2020-2025) 

Alternatief/variant 4.1 4.2 4.3 4.4 

Anti-corrosievloeistof 175 175 175 175 

Biocide 1.168 0 0 0 

Anti-aanslagvloeistof 0,1 0,1 0,1 0,1 

Anti-(bariumsulfaat) aanslagvloeistof 88 88 88 88 

Zuurstofbinder 26 26 26 26 

Waterreiniger 19 19 19 19 

Emulsiebreker 12 12 12 12 

Anti-schuimmiddel 0,1 0,1 0,1 0,1 

Zwavelwaterstofbinder 350 350 0 0 

Totaal 1.838 670 320 320 

3.6 Vergelijken op basis van verbruiken en reststromen 

Een samenvattend overzicht van gebruiken aan energie, chemicaliën en 

mijnbouwhulpstoffen en van reststromen is gegeven in Tabel 15. 

 

Zoals in de tabel geïllustreerd vraagt opwerken van het productiewater 

minimaal 17 maal meer energie (Salttech-variant) en ook chemicaliën, die 

over het algemeen niet worden ingezet bij injectie (behalve in Variant 4.4).  

Ook worden bij twee van de drie varianten van Alternatief 1 (zout afscheiden) 

H2S-rijk stripgas geproduceerd dat volgens de huidige opzet van deze varianten 

wordt meeverbrand bij stoomproductie en daarbij een aanzienlijke SO2-emissie 

veroorzaakt. 
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Tegenover deze extra consumpties in Alternatief 1 staat dat gebruik van 

mijnbouwhulpstoffen lager is en dat een deel van het zout in het productie-

water als herbruikbaar product wordt afgescheiden. Zoals aangegeven in 

voorgaande paragrafen is het daaraan gerelateerde energiegebruik echter een 

veelvoud van het energiegebruik bij conventionele industriële productie. 

Bovendien moet – zoals het zich nu laat aanzien – nog een aanzienlijk deel van 

de uit het productiewater verwijderde zouten (ruim 20%, Variant TU Delft) 

zout worden gestort. 

 

Tabel 15 Overzicht van geconsumeerde en geproduceerde hoeveelheden (waarden voor 2020-2025) 

 Alt 1.1 

Tussen- 

rapport 

Alt 1.2,  

Salttech 

Alt 1.3,  

TU Delft 

Alt 4.1 Alt 4.2 Alt 4.3 Alt 4.4 

Elektriciteit (Mwhe/jaar) 114.292 152.386 84.444 13.028 13.028 13.028 13.028 

Stoom (GJ/jaar) 920.014 242.725 646.000     

Mijnbouwhulpstoffen (ton/jaar) 

- biociden    1.168 0 0 0 

- andere 136 136 136 670 670 320 320 

Chemicaliën en hulpstoffen  

(ton/jaar) 

3.245 2.265 3.274    6.428 

Reststoffen, ton/jaar 

- hergebruik 194 35.953 58.129     

- lozing in effluent 2.306   75.277 74.109 73.759 79.405 

- stripgas 781 781     781 

- injectie in ondergrond 0       

- storten 73.155 34.894 17.526     
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4 Milieuthema scores en weging 

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt voor elk van de routes weergegeven hoe de milieu-

impacts per thema zijn opgebouwd en welke milieuthema’s het meeste 

bijdragen volgens de verschillende weegmethoden. Een vergelijking tussen alle 

alternatieven wordt gemaakt in Paragraaf 4.4. Voor elk alternatief worden de 

relatieve bijdragen van input- en output- categorieën aan elk milieuthema in 

beeld gebracht, evenals de relatieve, gewogen bijdrage van milieuthema’s aan 

de ‘totale milieu-impact’ volgens een drietal weegmethodes (zie Bijlage A.1 

voor meer informatie). Deze resultaten worden weergegeven voor ijkjaar 2022 

(c.q. periode 2020–2025). 

4.2 Alternatief 1: zuivering 

4.2.1 Alternatief 1.1, Tussenrapport-variant 
 

Voor deze zuiveringsroute zijn energie (elektriciteit en stoom) en productie 

van chemicaliën en mijnbouwhulpstoffen de grootste factoren in de totale 

milieu-impacts, hoewel op enkel thema’s ook de berging van reststoffen 

bijdraagt (Figuur 8).  

 

Figuur 8 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 1, Variant 1.1 

Tussenrapport 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  

 

 

De bijdrage aan het thema verzuring wordt veroorzaakt door de verbranding 

van stripgas. De bijdrage is gerelateerd aan de emissie van SO2.  

Deze wordt gevormd door verbranding van H2S in het stripgas. Gezien de 

gevormde hoeveelheid SO2 (0,31 ton/dag, 114 ton/jaar) is het waarschijnlijk 

dat bij daadwerkelijke implementatie conform BAT REF, emissie-eisen en 
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luchtkwaliteitseisen de in het stripgas aanwezige H2S zal (moeten) worden 

uitgewassen en omgezet in elementaire zwavel. 

Lozing van het effluent heeft alleen een duidelijke bijdrage aan vermesting 

vanwege gehalte aan stikstof en ammonium. Hergebruik van ammoniumsulfaat 

geeft een kleine negatieve – dat wil zeggen: vermeden - bijdrage8.  

De absolute scores per categorie en thema zijn te vinden in Bijlage C.2. 

 

Zoals Figuur 9 laat zien, geven verschillende weegmethoden sterk verschil-

lende accenten in de zin van de belangrijkste milieuthema’s. Zoals gezegd (zie 

Bijlage A.1 is de distance-to-target-methode waarschijnlijk achterhaald. Ook 

de gelijke weging en de schaduwprijsweging geven echter een behoorlijk 

verschillend beeld. De score met gelijke weging wordt gedomineerd door 

landtransformatie die samenhangt met gaswinning, van aardgas dat wordt 

ingezet in de WKC. De landtransformatie betreft het ruimtegebruik voor de 

gasproductielocatie en voor de gasbehandelingsinstallatie – beide zeer klein 

per eenheid aardgas. 

 

In deze weging speelt ook ‘stofvorming’ (Particulate Matter Formation) een rol 

en de score op dit thema wordt voor de helft veroorzaakt door verbranding van 

stripgas (categorie ‘rejects’ in Figuur 8 en Figuur 9). De SO2-emissie als het 

gevolg van verbranding van H2S leidt tot vorming van zogeheten secundaire 

aerosolen of secundair stof, dat effect kan hebben op de gezondheid. 

 

Figuur 9 Relatieve bijdragen van de milieuthema’s aan totale gewogen milieuscores voor Alternatief 1, 

Variant 1.1, Tussenrapport 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

 De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage  

                                                 

8
  Negatieve milieu-impacts ontstaan door het vermijden van bepaalde processen die nodig 

zouden zijn geweest om het materiaal in primaire vorm te produceren. 
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4.2.2 Alternatief 1.2, Variant Salttech 
Energiegebruik en met name elektriciteitsgebruik domineren het milieuprofiel, 

hoewel verwerking van reststoffen (verbranding van stripgas en stort van 

gemengd zout) op een paar thema’s de grootste bijdrage laat zien Figuur 10.  

De bijdrage aan het thema verzuring wordt veroorzaakt door de verbranding 

van stripgas, zoals ook besproken voor de Tussenrapport-variant. 

 

Figuur 10 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 1, Variant 1.2 Salttech  

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  

 

 

In deze variant wordt een deel van het aanwezige NaCl teruggewonnen, wat 

leidt tot productie van iets minder dan 100 ton per dag als strooizout herbruik-

baar zout. Hergebruik van dit zout leidt tot een bescheiden milieuwinst 

(negatieve impacts) op met name klimaatverandering, ozonafbraak, 

fotochemische oxidantvorming (zomersmog) en de aan aardgasproductie 

gerelateerde landgebruik en landtransformatie. De uitgespaarde milieu-

belasting is relatief beperkt vanwege het vrijwel optimale energiegebruik bij 

conventionele productie van NaCl (zie Bijlage B.4): 

 Het energiegebruik per eenheid strooizout bij conventionele productie 

bedraagt circa 1,7 GJ/ton aan lage drukstoom van een gasgestookte 

stoomketel WKC met tegendrukstoomturbine (gerelateerde CO2-emissie = 

80 kg/ton NaCl). 

 Het indampen van NaCl met de DyVaR-technologie vergt 7,4 GJe/ton NaCl 

(verbruik DyVaR 1) waarbij de stroom wordt geproduceerd met een 

gasturbine-afgassenketel WKC met bijstook in de afgassenketel 

(gerelateerde CO2-emissie = 540 kg/ton NaCl). 

 

De absolute scores per categorie en thema zijn te vinden in Bijlage C.2. 

 

Uit de gewogen totaalscores (Figuur 11) komt naar voren dat energie inder-

daad domineert, maar ook het verbranden van stripgas (rejects, grote bijdrage 

aan verzuring en stofvorming) en het gebruik chemicaliën (zoetwater 

vermesting en ecotoxiciteit) spelen een rol.  
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Figuur 11 Relatieve bijdragen van de milieuthema’s aan totale gewogen milieuscores voor Alternatief 1, 

Variant 1.2 Salttech 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  
 

4.2.3 Alternatief 1.3, Variant TU Delft 
Data voor deze variant zijn geschat door NAM op basis van procesontwerp en 

de resultaten hebben daardoor veel grotere onzekerheid dan de resultaten 

voor andere alternatieven. De resultaten moeten als indicatief worden 

beschouwd.  

 

Figuur 12 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 1, Variant 1.3 TU Delft 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

 De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage. 

 

 

Er is aangenomen dat de maximale hoeveelheid NaCl kan worden terug-

gewonnen door middel van membraanscheiding en dat deze productie van 

ongeveer 160 kton per dag in volledigheid kan worden ingezet als strooizout. 

Dit is theoretisch mogelijk. Rijkswaterstaat rapporteert ongeveer 200 kton op 

voorraad te hebben (zie ook Bijlage B.3).  
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Om de praktische haalbaarheid van afzet te bepalen zou in meer detail 

moeten worden bekeken welk gemiddeld gebruik per winterseizoen zou 

worden verwacht over de productieperiode van enkele decennia. 

De gewogen totaalscore laat eenzelfde beeld zien als voor de Salttech-variant, 

maar zonder de grote bijdrage van verzuring in de distance-to-target-weging, 

omdat er geen sprake is van verbranding stripgas in deze variant.  

 

Figuur 13 Relatieve bijdragen van de milieuthema’s aan totale gewogen milieuscores voor Alternatief 1, 

Variant 1.3 TU Delft 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage. 
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4.3 Alternatief 4: injectie 

4.3.1 Variant 4.1 
Voor deze route wordt uitgegaan van injectie met gebruik van de huidige 

pijplijn, met minimale aanpassingen. Dat betekent dat zowel biocide als H2S-

afvanger gebruikt worden. Voor de meeste milieuthema’s is de bijdrage van 

productie van deze chemicaliën, met name biocide, verreweg het grootst. 

Alleen op de thema’s klimaat, landtransformatie en fossiele uitputting heeft 

het energieverbruik voor verpompen en injectie een duidelijke bijdrage 

(Figuur 14). 

 

Figuur 14 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 4, Variant 4.1  

(met biociden) 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  

 

 

De gewogen totaalscores laten zien dat de mijnbouwhulpstoffen, en daarin 

met name biocide, domineren. De grootste bijdragen aan de schaduwprijs en 

gelijk gewogen score zijn weliswaar energiegerelateerde thema’s (klimaat, 

fossiele uitputting en landtransformatie) maar de andere thema’s zijn groten-

deels gekoppeld aan de productie van mijnbouwhulpstoffen. De distance-to-

target-weging geeft vrijwel alle gewicht aan mijnbouwhulpstoffen, met name 

het chloorhoudende biocide.  

 

In de keten van chloorhoudende chemicaliën treden emissies van zware 

metalen op bij mijnbouwprocessen, die tot impacts op humane toxiciteit en 

ecotoxiciteit leiden en daarmee tot hoge distance-to-target-score.  
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Figuur 15 Relatieve bijdragen van de milieuthema’s aan totale gewogen milieuscores voor Alternatief 4, 

Variant 4.1  

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  
 

4.3.2 Variant 4.2 
Het verschil met 4.1 is dat in deze route 4.2 geen biocide als mijnbouw-

hulpstof wordt ingezet. Dit vergt verdere aanpassingen aan de pijplijn, maar 

evenals bij de andere varianten is aanleg van nieuwe infrastructuur en instal-

laties voor voorgrondprocessen niet meegenomen. In het algemeen geven 

dergelijke kapitaalgoederen een kleine bijdrage aan het totale milieuprofiel 

aangezien de aanleg over decennia worden afgeschreven en de processen zelf 

relatief energie intensief zijn. 

Energieverbruik voor verpompen en injectie geeft de grootste bijdrage op de 

energie gerelateerde thema’s maar de productie van de andere mijnbouw-

hulpstoffen heeft nog steeds een zeer belangrijke bijdrage op de meeste 

thema’s. 

Figuur 16 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 4, Variant 4.2  

(geen biociden) 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  
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De gewogen totaalscores laten een zelfde beeld zien als voor Variant 4.1 met 

een iets grotere bijdrage van energiegerelateerde thema’s (klimaat, fossiele 

uitputting en landtransformatie) in de schaduwprijs- en gelijk gewogen scores.  

 

Figuur 17 Relatieve bijdragen van de milieuthema’s aan totale gewogen milieuscores voor Alternatief 4, 

Variant 4.2  

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

 De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  

 

4.3.3 Variant 4.3 
In deze route wordt noch biocide noch H2S-afvanger ingezet, hetgeen betekent 

dat waterstofsulfide in het effluent aanwezig blijft. Het hieraan gerelateerde 

risico op vrijkomen van H2S naar de biosfeer bij lekkende pijpleiding wordt 

geëvalueerd in het door Royal HaskoningDHV opgestelde rapport.  

De resterende mijnbouwhulpstoffen hebben nog steeds een belangrijke 

bijdrage op een groot aantal thema’s, maar verpompen en injectie (in oranje) 

hebben een veel grotere relatieve bijdrage dan voor Varianten 4.1 en 4.2.  

Figuur 18 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 4, Variant 4.3  

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  
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Dit zien we ook in de gewogen totaalscores, met een wederom grotere 

bijdrage van energiegerelateerde milieuthema’s. 

 

Figuur 19 Relatieve bijdragen van specifieke processen aan totale gewogen milieuscores voor  

Alternatief 4, Variant 4.3  

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  

 

4.3.4 Variant 4.4 
In deze variant wordt de feed enigszins gezuiverd, voordat injectie plaats 

vindt. Biociden en H2S-afvanger hoeven in deze route niet te worden ingezet, 

maar er worden nog wel andere mijnbouwhulpstoffen gebruikt.  

 

De verbranding met energieterugwinning van gas van de ontgassingsstap geeft 

een significante bijdrage in een paar thema’s (bijdragen gearceerd = rejects) 

maar ook een negatieve impact (milieuwinst) in enkele andere thema’s.  

Dit laatste is echter te klein om in de figuur te zien. 

Figuur 20 Relatieve bijdragen van categorieën aan milieuthema’s voor Alternatief 4, Variant 4.4 

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  
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Energiegebruik voor injectie is te zien in een aantal milieuthema’s, maar het 

gebruik van chemicaliën voor de verwijdering van H2S, tolueen en CO2 uit de 

feed domineert voor de meeste milieuthema’s. Het grootste deel hiervan komt 

voor rekening van de productie van HCl en ClO2. In de keten van chloor-

houdende chemicaliën treden emissies van zware metalen op bij mijnbouw-

processen, die tot impacts op humane toxiciteit en ecotoxiciteit leiden en 

daarmee tot hoge distance-to-target-score.  

 

De schaduwprijsscore wordt voor meer dan de helft bepaald door het thema 

stofvorming (Figuur 21), dat optreedt zowel in de productieketen van 

chemicaliën als bij de verbranding van stripgas (zie ook Figuur 20).  

 

Figuur 21 Relatieve bijdragen van de milieuthema’s aan totale gewogen milieuscores voor Alternatief 4, 

Variant 4.4  

 
Toelichting:  De totale gesommeerde bijdrage aan een milieuthema vertegenwoordigt 100%.  

 De staafdiagrammen geven de relatieve opbouw van de gesommeerde bijdrage.  

 

 

De energie gerelateerde thema’s spelen een veel kleinere rol dan in  

Variant 4.3. Dit verschil is het minst duidelijk voor de distance-to-target-

weging omdat die weging sowieso door de productieketen van chemicaliën 

wordt gedomineerd. 

4.4 Vergelijking van absolute milieu-impacts 

De vergelijking van de verschillende opties wordt gemaakt op basis van de 

absolute resultaten per milieuthema, evenals op basis van gewogen totaal-

scores. Tabel 16 geeft voor alle zeven beschouwde alternatieven met 

varianten de totale score per milieuthema weer. De rode cijfers geven de 

laatste score per thema aan.  
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Tabel 16 Absolute resultaten per milieuthema en per variant (zichtperiode 2020-2025) 

Rode cijfers geven laagste score per milieuthema aan 

Resultaten 2022 Unit Alt 1.1 

Tussen- 

rapport 

Alt 1.2, 

Salttech 

Alt 1.3 

TU Delft 

Alt 4.1 Alt 4.2 Alt 4.3 Alt 4.4 

Broeikaseffect kg CO2 eq 276.956 164.697 174.679 22.736 14.543 12.419 31.483 

Aantasting ozonlaag kg CFC-11 eq 0,025 0,013 0,017 0,003 0,001 0,001 0,005 

Verzuring kg SO2 eq 491 422 114 58 24 15 420 

Vermesting (zoetwater) kg P eq 9 5 8 4 1,3 0,8 12 

Vermesting (zee/oceaan)  kg N eq 139 145 144 5 4 1 8 

Humane toxiciteit kg 1,4-DB eq 9.360 4.027 7.915 5.335 1.335 802 12.098 

Smogvorming kg NMVOC 252 176 123 51 24 17 91 

Fijnstofvorming kg PM10 eq 148 114 56 24 10 7 114 

Ecotoxiciteit (bodem) kg 1,4-DB eq 4 1,5 2,8 6 4 4 8 

Ecotoxiciteit (zoetwater) kg 1,4-DB eq 341 171 286 160 50 29 446 

Ecotoxiciteit (zee/oceaan) kg 1,4-DB eq 514 268 389 168 54 35 419 

Radioactieve straling kBq U235 eq 3.216 1.558 2.615 1.444 355 214 4.117 

Landgebruik (landbouw) m2a 1.733 886 1.370 899 248 187 1.668 

Landgebruik (stedelijk) m2a 538 257 250 83 31 20 203 

Landtransformatie m2 117 70 74 8,3 7,4 7,2 10 

Wateronttrekking m3 725 391 551 898 277 170 757 

Uitputting (metalen) kg Fe eq 1.969 994 1468 629 225 134 1443 

Uitputting (fossiel) kg oil eq 135.808 81.283 87.053 11.652 7.596 6.277 11082 

 

 

We zien dat Variant 4.3 in verreweg de meeste categorieën de laagste score 

heeft. Op enkele categorieën scoort zelfs Alternatief 1, Tussenrapport-variant, 

lager dan injectiealternatief Variant 4.4, met name wat betreft toxische 

emissies die in Variant 4.4 optreden vanwege de productie van belangrijke 

hoeveelheden HCl en ClO2.  

4.5 Vergelijking gewogen impacts 

Op basis van absolute milieuscores kan strikt genomen geen eenduidig beste 

variant worden aangewezen omdat op één thema de Salttech-variant het beste 

scoort. Weegmethodes geven elk milieuthema een bepaald gewicht, zodat wel 

een eenduidig beeld ontstaat, maar elke weging is gebaseerd op subjectieve 

waarden (zie Bijlage A.1).  

 

De schaduwprijsweging en de gelijke weging geven een vrijwel identiek beeld 

van de rangorde van de varianten. Alleen de positie van de Salttech- en de  

TU Delft-varianten is anders maar de scores zijn vergelijkbaar. Gezien de 

onzekerheid in de gegevens voor de TU Delft-variant kan op dit moment niet 

gezegd worden of deze beter of slechter scoort dan de Salttech-variant  

(zie ook Figuur 23).  

 

De distance-to-target-weging geeft een ander beeld. Variant 4.4 heeft hier de 

hoogste score, ten opzichte van vierde plaats in de andere wegingen.  

Ook Variant 4.1 scoort relatief veel hoger ten opzichte van Variant 4.2 en 

Variant 4.3 dan in de andere wegingen. Figuur 24 laat de opbouw van de 

gewogen score voor deze varianten in meer detail zien. 

 

 

 

 



 

39 December 2016 3H213 – LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek  

  

Figuur 22 Vergelijking van gewogen totaalscore per variant (zichtjaar 2022) 

 
Toelichting:  Per weegmethodiek is de hoogste gewogen bijdrage van de verschillende varianten 

gewaardeerd als 100%. De gewogen bijdragen van de andere varianten zijn ten 

opzichte van deze maximale score uitgedrukt als percentage van de maximale score. 

 

 

De TU Delft-variant is gemodelleerd met diverse nog onzekere parameters.  

De efficiëntie van de membraanscheiding is één van deze parameters, die 

sterk invloed heeft op de hoeveelheid energie die nodig zal zijn. In een hoog 

efficiënt scenario zou de score van deze variant volgens schaduwprijsweging 

en gelijke weging aanmerkelijk lager zijn dan de Salttech-variant. In een laag 

efficiënt scenario zou de score voor gelijke weging bijna zo hoog zijn als voor 

de Tussenrapport-variant van Alternatief 1, en alle gewogen scores 

aanmerkelijk hoger dan voor de Salttech-variant.  

 

Figuur 23 Vergelijking van gewogen totaalscore voor scenario’s voor TU Delft-variant met hoge en lage 

efficiëntie (zichtjaar 2022). De normalisatie is dezelfde als in Figuur 22 

 
 

 

Zoals gezegd wordt in detail gekeken naar de opbouw van de distance-to-

target scores voor Varianten 1.1, 1.2, 4.1 en 4.4 in Figuur 25Figuur 24.  

Voor alle varianten spelen vermesting (zoetwater), humane toxiciteit en 

ecotoxiciteit (zoetwater) een grote rol. Daarnaast laten drie varianten een 

significante gewogen impact op verzuring zien, als gevolg van de verbranding 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

V1.1 TR V1.2 ST V1.3 TUD V4.1 V4.2 V4.3 V4.4

Totaalscore, schaduwprijs weging

Totaalscore, gelijke weging

Totaalscore, distance to target

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

TU Delft TU hoog eff TU laag eff

Totaalscore, schaduwprijs weging

Totaalscore, gelijke weging

Totaalscore, distance to target



 

40 December 2016 3H213 – LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek  

  

van stripgas. Variant 1.1 en in mindere mate 1.2 hebben ook een duidelijk 

bijdrage van broeikaseffect, als gevolg van het hogere energiegebruik in deze 

varianten. 

 

Figuur 24 Opbouw van distance-to-target gewogen milieuscore voor Varianten 1.1, 1.2, 4.1 en 4.4 

(zichtjaar 2022). Deze score is dimensieloos 

 
 

 

De hoge scores op vermesting (zoetwater), humane toxiciteit en ecotoxiciteit 

(zoetwater) voor Variant 4.4 worden voor ruim 90% veroorzaakt door productie 

van HCl en ClO2, zoals ook genoemd in Paragraaf 4.3.4. Verandering in de 

gebruikte hoeveelheid van deze twee chemicaliën of toepassen van andere 

processen voor verwijdering van H2S (dan door oxidatie met ClO2) zou een 

sterk effect hebben op de distance-to-target-score voor Variant 4.4.  

Alternatieve opties voor H2S verwijdering zouden toepassen van ultraviolette 

straling, gebruik van ozon of een combinatie van beide kunnen zijn. Het is 

echter niet zeker dat hiermee eenzelfde mate van verwijdering als met ClO2 

kan worden gehaald. 

4.5.1 Bijdrage per categorie 
Het is interessant ook te kijken naar hoe de verschillende procescategorieën 

bijdragen aan de schaduwprijs- en gelijk gewogen scores (zie Paragraaf 5.1 

voor keus voor deze twee wegingen).  

 

De varianten van Alternatief 1 worden voor het overgrote deel bepaald door 

energiegebruik, zoals de blauwe en rode bijdragen aan de staafdiagrammen 

laten zien (Figuur 25 en Figuur 26). De negatieve bijdrage (milieuwinst) van 

hergebruik van zout is groter voor de TU Delft-variant, omdat de hoeveelheid 

teruggewonnen zout aanmerkelijk groter is.  
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Figuur 25 Opbouw van schaduwprijsgewogen milieuscore voor Varianten 1 (zichtjaar 2022) 

Eenheid van deze score is € (per dag productie) 

 
  

Figuur 26 Opbouw van gelijk gewogen milieuscore voor Varianten 1 (zichtjaar 2022) 

Eenheid van deze score is ‘persoonjaar’ (zie Bijlage A.1) 

 
 

 

De varianten van Alternatief 4 worden voor minstens de helft bepaald door het 

gebruik van mijnbouwhulpstoffen en chemicaliën (Figuur 27 en Figuur 28).  

De verbranding van stripgas (‘rejects’) telt ook zwaar mee in de schaduw-

prijsscore voor 4.4; het gaat hierbij emissies die tot vorming van secondair stof 

leiden (deze bijdrage is ook in de Tussenrapport- en Salttech-varianten 

hierboven te zien). In de gelijke weging telt deze bijdrage minder zwaar mee 

(Figuur 28). 
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Figuur 27 Opbouw van schaduwprijsgewogen milieuscore voor Varianten 4 (zichtjaar 2022) 

Eenheid van deze score is € (per dag productie) 

 
 

Figuur 28 Opbouw van gelijkgewogen milieuscore voor Varianten 4 (zichtjaar 2022) 

Eenheid van deze score is ‘persoonjaar’ (zie Bijlage A.1) 
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5 Discussie 

5.1 Interpretatie van de resultaten 

Alleen in de situatie waarin één variant op alle milieuthema’s het laagste 

scoort kan gezegd worden dat dit eenduidig de beste optie is. De resultaten in 

het vorige hoofdstuk laten zien dat dit bijna het geval is, met uitzondering van 

de lage score van de Salttech-variant op het thema bodemecotoxiciteit.  

Alle drie de wegingen laten echter een consistent beeld zien waarin  

Varianten 4.2 en 4.3 duidelijk het laagst scoren. Deze beide injectievarianten 

zijn de beste keus wat betreft totale milieu impacts.  

 

Door het niet toepassen van H2S-afvanger in Variant 4.3 zal er in Variant 4.3 

H2S in het productiewater aanwezig zijn. In het door Royal HaskoningDHV 

opgestelde rapport wordt nader ingegaan op de risico’s die dit eventueel geeft 

bij lekkage aan transportleidingen.  

 

De rangorde tussen de varianten van Alternatief 1 en Variant 4.4 is niet geheel 

eenduidig, omdat één van de drie wegingen hier een tegengesteld beeld geeft. 

Met de distance-to-target (dtt) weging zijn de scores van Variant 1.1 en 4.4 

vrijwel gelijk terwijl de andere twee wegingen een belangrijk lagere score 

geven voor Variant 4.4. Van de drie gebruikte wegingen zijn de schaduw-

prijzenweging en gelijke weging echter het meest relevant voor deze studie. 

De eerste kijkt met economische bril naar de diverse milieu-impacts en de 

tweede kijkt naar hoe de impacts van deze activiteit (namelijk het zuiveren 

en/of bewerken plus lozing of injectie van productiewater) zich verhouden tot 

de impacts van andere activiteiten gemiddeld.  

 

De dtt-weging is niet alleen enigszins achterhaald (zie Bijlage A.1) maar 

bovendien getekend door de context van afvalbeleid als onderdeel van het 

Landelijk Afvalbeheerplan dat in 2002 van start ging. De destijds gebruikte 

doelstellingen, waarvan de distance-to-target-factoren werden afgeleid, zijn 

inmiddels anders. Bovendien betreft de voorliggende studie weliswaar in 

theorie een afvalverwerkingsactiviteit, maar de impacts worden vrijwel zonder 

uitzondering bepaald door processen in de zogeheten vóórketen. Dat wil 

zeggen dat de impacts voornamelijk samenhangen met productie van energie 

en chemicaliën in plaats van met emissies van de activiteiten zelf. De weging 

geeft veel gewicht aan toxische emissies, wat voor afvalactiviteiten voor de 

hand ligt, maar als nadeel heeft dat deze emissies (en effecten daarvan, zie 

ook Paragraaf 5.2) over het algemeen relatief onzeker zijn en vaak 

samenhangen met heel specifieke, afval-gerelateerde processen ver in de 

keten zoals opslag van mijnbouwreststoffen. Ook de impacts op gebied van 

zoetwatervermesting die in deze weging prominent meetellen worden in 

vrijwel alle gevallen veroorzaakt door de winning van steen- en bruinkool voor 

energiegebruik in productie van chemicaliën en mijnbouwhulpstoffen.  

 

De signaalwerking van de dtt-weging is dan ook belangrijk. In de Varianten 4.1 

en 4.4 worden significante hoeveelheden chemicaliën gebruikt en bij de 

productie daarvan of de winning van benodigde grondstoffen treden 

vervuilende emissies op. Dit geldt met name voor de chloorhoudende stoffen. 

NAM als heeft als groot gebruiker van de materialen direct invloed heeft op 

waar deze vandaan komen en kan beter inzicht eisen in de precieze 

samenstelling (zie Bijlage B.1).  
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Voor het maken van afweging tussen de verschillende varianten zijn de andere 

twee wegingen echter relevanter omdat deze van algemener perspectieven 

uitgaan en niet gebaseerd zijn op verschuivende doelen9. Deze wegingen geven 

voor alle varianten van Alternatief 4 over de hele productieperiode een lagere 

totaalscore dan voor de varianten van Alternatief 1. 

5.2 Schadelijke stoffen: beperking van de LCA 

De LCA is niet gericht op gedetailleerde analyse van de lokale effecten van 

emissies van schadelijke stoffen. De gebruikte impactfactoren voor dergelijke 

milieu- en gezondheidseffecten zijn in het algemeen Europese gemiddelden en 

bedoeld om inzicht te geven in mogelijke ‘hotspots’ in de hele procesketen en 

in eventuele verschuivingen van de ene impactcategorie naar de andere, zoals 

bijvoorbeeld in de vergelijkingen gepresenteerd in Paragraaf 4.5.  

 

Emissies op een specifieke locatie moeten altijd apart worden beoordeeld 

zoals gebeurt in de context van de vergunningverlening. Dergelijke randvoor-

waarden (zoals watertoets) hebben in het oorspronkelijke beslisschema  

(CE Delft, 2004) daarom ook expliciet een plek gekregen. Idealiter zou aan 

dergelijke randvoorwaarden voldaan moeten zijn voordat een optie wordt 

doorgerekend voor het afwegingskader, waaronder LCA. In praktijk lopen deze 

stappen tegelijkertijd en de resultaten van de LCA-vergelijking in dit rapport 

worden deels ook gebruikt als input voor de discussie die moet leiden tot 

overeenstemming over de definitief te beschouwen alternatieven (zie figuur 3 

in CE Delft, 2004). Op basis van de resultaten van de LCA kan niet worden 

gezegd of kwaliteitsnormen van bijvoorbeeld Kaderrichtlijn Water worden 

overschreden. 

 

In de LCA-resultaten is het enige effect van het lozen van effluent in de 

varianten van Alternatief 1 dat duidelijk zichtbaar is de mariene eutrofiering 

als gevolg van aanwezigheid van ammonium. Ammonium is een van de stoffen 

die in (PBL, 2014) worden genoemd waarvoor regelmatig overschrijdingen van 

de concentratienormen optreden in oppervlaktewateren. Het effluent zal 

uiteraard voldoen aan strikte criteria voor lozing, maar vanwege de rest-

concentraties van milieubelastende stoffen in het effluent zijn de milieu-

impacts niet nul. 

5.2.1 Radioactieve stoffen 
In het productiewater zitten onvermijdelijke enkele radioactieve elementen, 

die eigen zijn aan de ondergrond. Zelfs als deze volledig in het effluent 

terecht komen, is de resulterende milieu-impact vanuit LCA-oogpunt 

verwaarloosbaar ten opzichte van de hoeveelheden radioactieve straling die 

vrijkomen in de keten (upstream). 

 

Volgens modellering door NAM valt de straling in alle gevallen onder de 

grenswaarden voor vergunningsplichtigheid en hoeft dus geen van de rest-

stromen in speciale opslag te worden gestort. Merk echter op dat in de 

Salttech-variant het grootste deel van de radioactieve elementen in het 

strooizout terecht lijken te komen en dat hiervoor strengere eisen zullen 

gelden dan voor stort. Hetzelfde geldt mogelijk voor de TU Delft-variant. 

                                                 

9
  Alleen de schaduwprijs voor broeikaseffect is mede op beleid gebaseerd maar deze evaluatie 

is veel recenter dan MER LAP. Voor discussie van schaduwprijs voor broeikaseffect zie  

(CE Delft, 2010).  
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Hoe de radioactieve stoffen zich echter in de praktijk verdelen over de 

verschillende producten en reststoffen is echter nog erg onzeker.  

De modellering betreft in feite een ‘best guess’ die overigens deels niet 

aansluit bij bekende informatie. In de benadering wordt bijvoorbeeld 

aangenomen dat ongeveer 10% van de radioactieve elementen met het 

zwevend stof in de flotatie na de OBI wordt afgescheiden. In de praktijk wordt 

echter in afgescheiden zwevend stof geen radioactiviteit gemeten. Mogelijk 

zijn de radioactieve elementen opgeloste ionen die verderop in de water-

zuivering worden afgescheiden. In dat geval kan accumulatie optreden in vaste 

restproducten van relatief kleine omvang, waardoor de restproducten een 

dusdanig hoge concentratie radioactief materiaal kunnen krijgen dat ze wel 

vergunningplichtig worden en langdurig gecontroleerd moeten worden 

opgeslagen als langlevend radioactief afval. 

 

De straling van NORM (Naturally Occuring Radioactive Materials) stoffen wordt 

in grote mate veroorzaakt door zogeheten alphadeeltjes, die weliswaar zeer 

schadelijk zijn maar een kleine actieradius hebben. Mochten er langere 

termijnrisico’s aan de opslag verbonden zijn dan zijn de gevolgen dus waar-

schijnlijk beperkt, maar deze analyse is geen onderdeel van de LCA. In het 

door Royal HaskoningDHV opgestelde rapport wordt ingegaan op risico’s.  

5.2.2 Risico beschouwing 
Het is onvermijdelijk dat bepaalde stoffen in significante hoeveelheden met 

de oliewinning naar boven komen. Zo zal per jaar met het productiewater naar 

schatting 485 ton strontium en 37 ton barium uit de ondergrond worden 

gehaald. Dit is iets minder dan 1% van wat er met de drie grote rivieren jaar-

lijks Nederland binnenkomt (RWS, 2007) maar dat is vooral omdat deze de 

kwaliteitsnormen overschrijden. Indien de aanvoer via rivieren binnen de norm 

zouden blijven, dan zou de jaarvracht in het productiewater van de orde van 

10% van het totaal kunnen zijn.  

 

De keus is dan of ze weer terug gaan in ondergrond, of worden geconcentreerd 

en opgeslagen in stortplaatsen, of deels afgescheiden en deels geloosd op 

oppervlaktewater. In de varianten van Alternatief 1 zit nog een klein deel van 

de zouten en de ‘Naturally Occuring Radioactive Materials’ in het effluent dat 

wordt geloosd, maar alle metalen zijn verwijderd. Het overgrote deel van de 

stoffen zitten in deze varianten in de te storten zoutfractie.  

 

Bij concentratie in vaste reststoffen is opslag in principe goed mogelijk maar 

brengt een lang termijnrisico met zich mee. Er is, net als bij herinjectie in een 

reservoir, een kleine kans op lekken naar de omgeving waarbij de gevolgen 

lokaal wel veel sterker kunnen zijn vanwege de concentratie van de 

betreffende stoffen. Het risico bij injectie is een kort termijnrisico voor zover 

het lekken van pijpleiding betreft10. Voor stort is het risico op langere termijn. 

In varianten van Alternatief 1 bestaat uiteraard ook een risico op lekken in de 

pijpleidingen, maar bij het vrijkomen van deze effluenten verschilt het milieu-

effect niet significant van het effect van lozing. 

 

In het door Royal HaskoningDHV opgestelde rapport wordt nader ingegaan op 

risico’s voor de beschouwde varianten.  

 

                                                 

10
  Als het ontvangend reservoir aan de randvoorwaarden van het beslisschema (CE Delft, 2004) 

voldoet zou de lange termijn opslag zeer veilig moeten zijn. 
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5.3 Sleutelfactoren 

De schaduwprijs- en gelijk gewogen scores voor de varianten van Alternatief 1 

worden voor het overgrote deel bepaald door energiegebruik (zie Paragraaf 

4.5.1). De schaduwprijs- en gelijk gewogen scores voor de varianten van 

Alternatief 4 hebben een grote bijdrage van het gebruik van chemicaliën, met 

name voor Varianten 4.1 en 4.4. Met opwekking in de eigen WKC is de energie 

relatief schoon. Mocht hierin in de loop van de productieperiode verandering 

in komen en de WKC buiten gebruik gesteld, dan zou de score van Alternatief 1 

en de varianten daarbinnen aanmerkelijk anders kunnen worden. De precieze 

veranderingen hangen af van het jaar waarin de WKC buiten gebruik wordt 

gesteld en de productiemix die in dat jaar en navolgende jaren aan het 

elektriciteitsnet worden geleverd c.q. door NAM contractueel worden 

ingekocht.  

 

Omgekeerd zou met inzet van zelf opgewekte hernieuwbare energie als diepe 

geothermie of eigen windvermogen of zon-PV-vermogen (voor zover relevant 

gezien beperkte beschikbaarheid gedurende het jaar) de score wellicht omlaag 

kunnen worden gebracht. Gebruik van groencertificaten kan over het 

algemeen niet meetellen in een LCA-vergelijking maar kan wel dienen als 

‘offset’ van een deel van de impacts tijdens productie. Voor de impacts van 

chemicaliëngebruik in de varianten van Alternatief 4 kan ook aan (carbon) 

offsets worden gedacht, maar zoals al genoemd zouden de daadwerkelijke 

milieu-impacts in de betreffende ketens kunnen worden verminderd door met 

leveranciers in gesprek te gaan.  

 

De verbranding met energieterugwinning van stripgas leidt voor een aantal 

varianten (Tussenrapport, Salttech, Variant 4.4) tot een niet te verwaarlozen 

bijdrage aan de totaalscore, zowel volgens schaduwprijsweging als volgens 

distance-to-target-weging. Het gaat hierbij om de emissie van SO2 als gevolg 

van verbranding van H2S. Deze emissie leidt tot impacts op zowel verzuring als 

stofvorming. Als de emissie zou kunnen worden voorkomen zouden de 

genoemde gewogen scores met ongeveer 10% worden gereduceerd. 
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6 Conclusies 

De Varianten 4.2 en 4.3 zijn de voorkeursopties op basis van de in deze studie 

gepresenteerde LCA-resultaten.  

 

De andere twee varianten van Alternatief 4 hebben een veel lagere score op 

klimaatverandering en veel van de andere milieuthema’s, maar in de keten 

van chloorhoudende chemicaliën treden bepaalde toxische emissies op, 

samenhangend met mijnbouwprocessen. Deze emissies leiden tot een hoge 

toxische impact van de Varianten 4.1 en 4.4 ten opzichte van de varianten van 

Alternatief 1. De afweging tussen deze varianten is daarom minder eenduidig, 

maar de twee voorkeurswegingen geven nog steeds een belangrijk betere 

score ten opzichte van de varianten van Alternatief 1. 

 

Het terugwinnen van zout in herbruikbare vorm geeft enige milieuwinst ten 

opzichte van de Tussenrapport-variant van Alternatief 1, maar het 

leeuwendeel van de milieuwinst wordt bij de Salttech- en TU Delft-varianten 

veroorzaakt door een fors lager energiegebruik. 
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Bijlage A In de milieuanalyse gehanteerde 
methodiek 

A.1 Beschouwde milieuthema’s en weegfactoren 

De LCA is uitgevoerd conform de in het kader van de MER LAP ontwikkelde 

methodiek. 

Algemene beschrijving LCA zoals uitgevoerd onder MER LAP 
LCA is een systematische manier om, met behulp van een ‘wieg-tot-graf’-

benadering, de milieu-impact van producten of activiteiten te evalueren.  

In MER-LAP worden met de LCA-methode de milieugevolgen van de complete 

afvalverwerkingsprocessen (van begin tot eind) in kaart gebracht. 

 

De belangrijkste onderdelen van een LCA zijn achtereenvolgens doelbepaling, 

inventarisatie, milieubeoordeling en interpretatie. 

 

 
 

1. Doelbepaling: 

De uitgangsparameters voor de LCA worden bepaald en vastgelegd.  

Een wezenlijk onderdeel in dit stadium vormt het definiëren van de 

systeemgrenzen voor de analyse; welk (onderdeel van) een proces is 

onderwerp van de analyse en hoe ver strekt de analyse zich uit. 

In deze studie is het doel verwijdering van 8.000 m3/dag aan productie-

water zoals dat in de periode 2020-2025 zal vrijkomen bij oliewinning uit 

het olieveld Schoonebeek. Daarvoor zijn verschillende alternatieven 

mogelijk. Deze worden in de LCA onderling vergeleken qua milieu–

belasting. 

2. Inventarisatie: 

In dit onderdeel vindt het vaststellen van de verschillende milieu-ingrepen 

plaats, zoals emissies van stoffen naar lucht, bodem, water, productie 

van geluid, gebruik van grondstoffen, vrijkomen van afvalstoffen. 

De bedoelde milieugevolgen zijn in de eerste plaats de bijbehorende 

emissies van stoffen naar water, lucht en bodem die horen bij de 

daadwerkelijke bewerkingshandelingen. Er wordt echter ook gekeken naar 

de emissies die horen bij de voor de afvalverwerking benodigde hulp-

processen als transport, energie, productie van hulpstoffen, etc. Naast al 

deze directe emissies naar water, lucht en bodem wordt verder tevens 

rekening gehouden met potentiële gevolgen voor de uitputting van hulp-

bronnen en de invloed van landgebruik op ecosystemen.  

Verder zijn de vermeden effecten meegenomen als gevolg van de nuttige 

toepassing van afvalstoffen als vervanging van primaire grond-, hulp- en 

brandstoffen. Bij de verwerking van reststoffen in nuttige toepassing of 

op stortplaatsen, wordt tenslotte de uitloging van stoffen meegenomen. 
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3. Karakterisering (milieueffectbeoordeling): 

De in Stap 2 vastgestelde milieu-ingrepen worden in deze stap vertaald 

naar een bijdrage aan de beschouwde LCA-thema’s.  

Concreet betekent dit dat voor iedere vastgestelde emissie met 

stofspecifieke karakterisatiefactoren11 wordt bepaald hoe zeer deze 

bijdraagt aan thema’s als broeikaseffect, verzuring, vermesting, etc.  

De bijdragen worden vervolgens per thema bij elkaar opgeteld.  

4. Normalisatie (milieueffectbeoordeling): 

Binnen deze stap worden de verschillende LCA-thema’s ten opzichte van 

elkaar in beschouwing genomen door middel van een normalisatie.  

Dit bestaat er uit dat de score op een thema wordt afgezet tegen de 

totaalscore van een samenleving (bijvoorbeeld een gemiddelde Europese 

burger). Door dit voor alle thema's te doen ontstaan zogenaamde 

genormaliseerde scores die het beter mogelijk maken om de belasting op 

verschillende thema's met elkaar te vergelijken. 

5. Weging (milieueffectbeoordeling): 

Hoewel alleen opgenomen als optioneel element binnen de ISO-

standaarden, kunnen de genormaliseerde scores bij elkaar opgeteld 

worden door middel van een weging. Binnen MERLAP is, conform de 

Richtlijnen voor het MER, op verschillende manieren gewogen. Er is 

gekozen voor meerdere weegmethoden om zodoende de gevoeligheid van 

de resultaten voor de kritische stappen in beeld te brengen. 

Door alle LCA-thema’s bij elkaar op te tellen kan vervolgens één 

uiteindelijke milieueffectscore worden afgeleid. Dit optellen kan echter 

alleen gebeuren door zekere, per definitie subjectieve, weegfactoren te 

introduceren. Dit proces is in beginsel geen onderdeel van een LCA. 

6. Interpretatie 

Binnen deze stap wordt tenslotte beoordeeld of de verkregen data 

volledig zijn en vindt, behalve de waardering van de milieueffecten, 

tevens een beoordeling plaats op grond van een inschatting van de 

betrouwbaarheid van de analyse. In deze sub-stap vindt ook voor een 

belangrijk deel het onderzoek naar gevoeligheden plaats en wordt 

nadrukkelijk bezien in hoeverre gevonden verschillen ook daadwerkelijk 

significant zijn. In een enkel geval kan dit leiden tot het opnieuw 

terugkeren naar de inventarisatiefase (Stap 2) teneinde de betrouw-

baarheid van gehanteerde gegevens nog eens te bezien, dan wel 

ontbrekende gegevens die van voor de uitkomst van belang lijken alsnog 

te vinden. 

Uitwerking in deze studie 
Van alle verwerkingsmogelijkheden is een zo kwantitatief mogelijke schatting 

van de milieubelasting gemaakt. Voor inschatten van de milieubelasting zullen 

worden beschouwd: 

 emissies naar water, lucht en bodem; 

 verbruiken van hulpstoffen en energiedragers; 

 de aan productie van de geconsumeerde hulpstoffen en energiedragers 

gerelateerde emissies (conform LCA-methodiek); 

 productie van te storten reststoffen; 

 emissies naar het milieu vanuit de stort. 

                                                 

11
  De bijdrage van een ingreep aan een LCA-thema wordt gekwantificeerd met behulp van 

karakteriseringsfactoren.  

Karakteriseringsfactoren geven dus de potentiële schade aan die een ingreep veroorzaakt en 

iedere geëmitteerde stof draagt hierdoor in verhouding tot zijn ‘schadelijkheid’ bij aan de 

score op het betreffende thema. Een geëmitteerde stof kan in verschillende mate bijdragen 

aan meerdere thema’s en kent daartoe voor ieder thema een eigen karakteriseringsfactor. 
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De emissies zijn conform de in het MER-LAP gehanteerde LCA-methodiek 

vertaald naar bijdragen aan milieuthema's . In Tabel 17 staan de thema’s 

volgens MER-LAP methodiek en hoe deze zijn ingevuld met inmiddels 

beschikbare nieuwe impactfactoren van de methode ReCiPe midpoint H 

(Goedkoop, et al., 2009) 

 

Tabel 17 Beschouwde milieuthema’s 

MER LAP ReCiPe midpoint H  Eenheid 

Effectgericht 

Abiotische uitputting Metaal uitputting kg Fe-eq 

Fossiele uitputting kg oil-eq 

Versterking broeikaseffect Versterking broeikaseffect (GWP 100) kg CO2-eq 

Aantasting ozonlaag Aantasting ozonlaag kg CFK11-eq 

Fotochemische oxidantvorming Fotochemische oxidantvorming kg NMVOC 

Eco-toxiciteit (aquatisch - zoet) Eco-toxiciteit (aquatisch - zoet) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 

Eco-toxiciteit (terrestrisch) Eco-toxiciteit (terrestrisch) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 

Eco-toxiciteit (aquatisch - zout) kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 

Humane toxiciteit Humane toxiciteit kg 1,4-dichloorbenzeen eq. 

Fijnstofvorming Kg PM-eq 

Verzuring  Verzuring kg SO2-eq 

Vermesting (aquatisch) Vermesting (zoetwater) kg P-eq 

Vermesting (terrestrisch)  Vermesting (zout water) kg N-eq 

Fysieke aantasting – biodiversiteit n/a (zie fysiek ruimtebeslag)  

Fysieke aantasting - life support n/a (zie fysiek ruimtebeslag)  

Radioactieve straling kBq U235-eq 

Ingreepgericht  

Fysiek ruimtebeslag – landgebruik Fysiek ruimtebeslag – landgebruik (landbouw, stedelijk) m2jaar 

Transformatie van natuurlijk land oppervlak m2 

Finaal afval (totaal) n/a  

Energieverbruik (totaal) n/a  

Waterverbruik (totaal) Waterverbruik (totaal) m3 

 

 

Op basis van de kwantitatieve inzichten is aan te geven in hoeverre injectie 

van de reststromen in de Twentse diepe ondergrond vanuit milieuoogpunt 

doelmatig is in vergelijking met injectie in de Drentse ondergrond en met 

alternatieve verwerkingswijzen. Bij deze toets zijn bijdragen aan milieu-

thema’s zowel per categorie vergeleken als onderling gewogen. In de MER LAP 

LCA-methodiek is weging een facultatieve stap en volgens de ISO-standaard 

voor LCA (ISO 14044:2006) is moeten in ieder geval ook ongewogen resultaten 

worden gepresenteerd. 

 

Omdat elke weging een subjectieve keuze betekent, is het aan te raden 

verschillende wegingen te gebruiken bij wijze van gevoeligheidsanalyse.  

Dit is ook in de MER LAP LCA-methodiek (LAP2, 2002-2016) toegepast.  

Door verschillende invalshoeken te gebruiken voor het interpreteren van de 

resultaten kan de subjectiviteit van de weegstap worden verminderd. In veel 

gevallen geven verschillende benaderingen dezelfde conclusie. 

 

In deze studie hebben we gekozen voor een drietal wegingen waarmee een zo 

breed mogelijk beeld wordt gegeven. De drie invalshoeken zijn: 

 Gebruik van zogeheten schaduwprijzen, waarbij milieu-impacts worden 

gewogen op basis van financiële schade voor de maatschappij die als 

gevolg van de impact zal optreden. Hiervoor bestaan veel milieu-
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economische modellen waarin niet alleen daadwerkelijk kosten worden 

meegenomen maar ook bijvoorbeeld ‘emotionele’ kosten van gezondheids-

schade. De gehanteerde weegset komt uit het Handboek Schaduwprijzen 

(CE Delft, 2010) met latere aanvulling van factoren voor uitputting en 

bodemecotoxiciteit (analoog aan Ecofys, 2014), maar voor ReCiPe H in 

plaats van ReCiPe I). 

 Gebruik van gelijke weging, waarbij milieu-impacts worden genormaliseerd 

ten opzichte van impacts van ‘gemiddelde Europese consumptie’ en 

vervolgens allemaal even zwaar wegen. De essentie is dat een proces 

wordt beoordeeld naar de relatieve bijdrage die het levert aan het totaal-

probleem, bijvoorbeeld verzuring in Europa, ofwel hoe een activiteit zich 

verhoudt tot een “gemiddelde” activiteit. De gehanteerde 

normalisatiefactoren zijn onderdeel van de ReCiPe H LCIA-methode en 

geven de impacts weer van heel Europa, ijkjaar 2000, uitgedrukt per 

persoon per jaar.  

 De distance-to-target-weging, waarin een milieuthema zwaarder weegt 

naar mate de bijbehorende beleidsdoelstelling verder van de huidige 

situatie verwijderd is. Deze weegmethode vergt regelmatige updates 

omdat zowel beleidsdoelstellingen als emissieniveaus aan verandering 

onderhevig zijn. De hier gehanteerde weging komt uit (AOO, 2002) en is 

inmiddels sterk verouderd; bovendien zijn de weegfactoren niet meer 

volledig representatief voor de huidige normalisatiefactoren. Deze 

weegmethode heeft echter nog wel een signaalwerking wat betreft de 

bijdragen van emissies naar het milieu. Het Landelijk Afvalbeheerplan 2 

waarvoor deze weging is bepaald is op dit moment (2016) nog van kracht. 

 

De weegfactoren worden gegeven in Tabel 18. 

 

Tabel 18 Weegfactoren per weegmethode 

ReCiPe midpoint H Weging  

Schaduwprijs 

(€2012/ 

eenheid) 

Normalisatie  

(persoon-

jaar/ 

eenheid) 

Distance-to-

target  

(factor voor  

genormaliseerde  

score) 

Metaal uitputting 0.076 0.0014  

Fossiele uitputting 0.177 0.000643  

Versterking broeikaseffect (GWP 100) 0.027 0.0000892 1.17 

Aantasting ozonlaag 42 45.4 6 

Fotochemische oxidantvorming 0.629 0.0176 2 

Eco-toxiciteit (zoetwater) 0 0.0909 2 

Eco-toxiciteit (bodem) 6.03 0.121 2 

Eco-toxiciteit (zee/oceaan) 0 0.115  

Humane toxiciteit 0.022 0.00159 2 

Fijnstofvorming 55.3 0.0671  

Verzuring 0.686 0.0291 2.9 

Vermesting (zoetwater) 1.91 2.41 3.6 

Vermesting (zout water) 0 0.0988  

Radioactieve straling 0.046 0.00016  

Fysiek ruimtebeslag – landgebruik 

(landbouw, stedelijk) 

0.658 0.000221 / 

0.00246 

 

Transformatie van natuurlijk land 

oppervlak 

-- 6.19  

Waterverbruik (totaal) -- 0  
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A.2 Verwerking van reststoffen 

In diverse beschouwde alternatieven komen reststoffen vrij, waarvan door de 

initiatiefnemers wordt aangenomen dat ze moeten worden gestort. Het betreft 

over het algemeen reststoffen van waterbehandeling bestaande uit door 

indampen geïsoleerde zouten met daarin metalen en andere veront-

reinigingen. De reststoffen worden op een vergelijkbare wijze geproduceerd 

en hebben kenmerken vergelijkbaar met droog rookgasreinigingsresidu (RGRr) 

van AVI’s. Net als RGRr bestaat het materiaal voornamelijk uit hygroscopische 

en zeer goed oplosbare zouten met kleinere hoeveelheden deels uitloogbare 

zware metalen.  

 

Gezien de (veronderstelde) overeenkomsten is in deze studie aangenomen dat 

de residuen op eenzelfde manier wordt verwerkt als RGRr. In de praktijk zijn 

er diverse, per AVI, verschillende routes voor verwijdering van RGRr in 

gebruik: 

 Versatzbau, het in oude mijngangen ‘storten’ of ‘nuttig hergebruiken’ van 

het residu om verzakking te voorkomen; 

 stort in big bags in een C3-component van een stortplaats. 

 

In deze studie is er voor gekozen om de laatste optie te beschouwen. De studie 

wordt verricht in het kader van de vraag of opslag van niet daaruit afkomstige 

stoffen in de diepe ondergrond acceptabel is. Met dat in het achterhoofd lijkt 

het minder logisch om aan te nemen dat het wel acceptabel is een bij boven-

grondse verwerking of waterproductie vrijkomende reststroom vlak over de 

grens alsnog in de diepe ondergrond op te slaan.  

 

In Bijlage B.2 wordt een beschrijving gegeven van de in deze LCA beschouwde 

wijze van storten. 

A.3 Overzicht gebruikte hulpstoffen 

Daarnaast zijn door CE Delft de gebruiken van energiedragers en chemicaliën 

middels standaard specifieke emissies per eenheid energiedrager of chemisch 

product vertaald naar bijdragen aan de beschouwde milieuthema’s: 

 Voor de meeste achtergronddata is gebruik gemaakt van de Ecoinvent 3.1 

database (NaOH, HCl, actieve kool, zand, big bags, PE-hoes, mobiel 

werktuig). 

 Voor de in de alternatieve varianten gebruikte stoom en elektriciteit is 

uitgegaan van levering door de WKC op locatie Schoonebeek. De aan deze 

energiedragers gerelateerde milieubelasting is gebaseerd op de energie-

balans over de WKC en de emissies zoals opgegeven in de MER uit 2006.  

De gegevens zijn te vinden in Bijlage B.3.  

 Volgens opgave door NAM vindt in relatie tot elektriciteitgebruik buiten de 

productielocatie Schoonebeek administratieve verrekening tussen inkoop 

en levering van elektriciteit tussen NAM en andere elektriciteit-

producenten plaats. Om die reden is ook voor elektriciteit geconsumeerd 

op andere locaties – met name de injectiepunten – dan winninglocatie 

Schoonebeek uitgegaan van milieubelasting per eenheid door de WKC 

Schoonebeek geproduceerde elektriciteit.  



 

55 December 2016 3H213 – LCA-evaluatie verwerkingsalternatieven productiewater Schoonebeek  

  

A.4 Doel en afbakening 

Het doel is om verschillende verwerkingsroutes te vergelijken. De analyse 

begint op het punt dat de waterstroom vrijkomt uit de OBI. Functionele 

eenheid is m3 te verwerken waterstroom (in praktijk dagelijkse of jaarlijkse 

hoeveelheid). Alle verwerkingsprocessen worden meegenomen, met 

inventarisatie van emissies en van gebruik van hulpstoffen en energie.  

De emissies die vrijkomen bij productie van hulpstoffen en energie zijn ook 

onderdeel van de inventarisatie.  

 

Voor zover aanwezig in secundaire gegevens worden ook de effecten van 

zogeheten kapitaalgoederen meegenomen (productie van o.a. transport-

middelen en machines). De aanleg van de nodige infrastructuur voor de 

voorgrondprocessen is niet meegenomen. Naar verwachting zullen de effecten 

van dergelijke goederen de vergelijking tussen routes niet significant 

beïnvloeden.  

 

Bij nuttige toepassing van eventuele reststromen wordt systeemuitbreiding en 

substitutie toegepast om effecten te schatten. Hierbij wordt uitgegaan van 

substitutie in specifieke processen, bijvoorbeeld gasgebruik op eigen locatie, 

of van gemiddelde productie (bijvoorbeeld CaCO3). 
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Bijlage B Achtergrondgegevens 

B.1 Achtergrondgegevens voor chemicaliën, energiedragers en 
transporten  

In Bijlage B.1 is een overzicht gegeven van de in deze studie gehanteerde 

achtergrondgegevens voor chemicaliën en andere hulpstoffen, energiedragers 

en transporten. Voor een aantal stoffen en energiedragers is in aparte 

paragrafen hierna een nadere toelichting gegeven. 

 

De modellering van productie van mijnbouwhulpstoffen is gebaseerd op de 

informatie beschikbaar in openbare MSDS en WIK. Sommige van de 

ingrediënten zijn niet beschikbaar in de procesdatabase Ecoinvent en in dat 

geval is gebruik gemaakt van ofwel een gemiddelde (‘chemical organic/ 

chemical inorganic’) ofwel een stof die lijkt op het betreffende ingrediënt.  

De aanname die daarbij is gemaakt is dat de productieketens dan ook op 

elkaar lijken. Daarnaast zijn de percentages die in MSDS en WIK worden 

genoemd niet altijd consistent of zijn behoorlijk variabel. De tabellen 

hieronder geven weer hoe de mijnbouwhulpstoffen zijn gemodelleerd. 

 

Tabel 19 Model voor de samenstelling van H2S scavenger 

H2S scavenger (MSDS) SimaPro-model 

n-phenyl-diethanolamine 50-100% (*) Diethanolamine 50% 

Isopropanol 30-50% Isopropanol 40% 

2-butoxyethanol 5-10% Xhemical organic 5% 

Methanol 5-10% Methanol 5% 

* Kan in praktijk niet meer dan 60% zijn want rest minimaal 40%. 

Tabel 20 Model voor de samenstelling van biocide 

Biocide (WIK) SimaPro-model 

Quaternary ammonium comp,  

benzyl-C12-16-alkyldimethyl,chlorides 

30-60% Benzal chloride 50% 

    Benzyl chloride 25% 

Ethanediol 10-25% Butane-1.4-diol 17.50% 

Methanol 5-10% Methanol 7.50% 

 (Total < 

100%) 

  

Tabel 21 Model voor de samenstelling van corrosion inhibitor 

Corrosion inhibitor (WIK) SimaPro-model 

Quaternary ammonium comp, benzyl-

coco alkyldimethyl, chlorides 

10-25% Benzal chloride 15% 

    Benzyl chloride 10% 

Amines, coco alkyl propionate 10-25% Chemicals organic unspec 25% 

2-butoxyethanol 10-20% Chemicals organic unspec 20% 

Ethanediol 5-10% Butane-1.4-diol 10% 

Amines, coco alkyl 5-10% Fatty alhohol GLO market 10% 

Mines, coco alkyl ethoxylated 1-2.5% Ethoxylated alhohol AE3 

GLO market  

2.5% 

  Chemicals organic unspec 7.50% 
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Tabel 22 Model voor de samenstelling van overige mijnbouwhulpstoffen 

Hulpstof  WIK SimaPro-model 

Scale Inhibitor Ethanediol 10-25% 80% organic chem generic, 20% 

butane1.4diol as in biocide 

Oxygen Scavenger Ammonium 

hydrogensulphite 60-100% 

100% inorganic chem generic 

Water Clarifier Ethanediol 30-60%, 

oxybisethanol 1-5% 

50% butane1.4diol, 50% chem org 

unspec 

Demulsifier, in Oil Field Solvent naphtha, 

naphthalene 

60% naphtha, 40% chem org unspec 

Antifoam, in CTF Petroleum distillates 

hydrotreated light 60-100% 

80% kerosene, 20% chem org unspec 

H2S scavenger als 

Hexahydro-1,3,5-

trimethyl-s-triazine 

  Triazin compound, unspec, GLO 

market 

B.2 Nadere toelichting bij storten 

Gebruik van bedrijfsmiddelen en transporten gerelateerd aan de stort in big 

bags zijn berekend conform de methodiek uit de MER LAP. Er is uitgegaan van 

stort in een compartiment met een maximale hoogte van 15 meter. De bulk-

dichtheid van het te storten materiaal is gesteld op 1.200 kilo/m3.  

Het materiaal wordt gestort in big bags van 1,25 m3 inhoud en een specifiek 

gewicht van 2,5 kg, die voor stort worden afgedekt met een PE-hoes van  

0,9 kilo. De ruimte tussen de lagen big bags van 1 meter hoogte wordt 

opgevuld met een laag van circa 0,3 meter aan zand. Aangenomen is dat de 

stortplaats zich op 50 kilometer van het olieveld bevindt. Zand wordt over een 

transport afstand van 30 kilometers over binnenwater en 50 kilometer over de 

weg aangevoerd.  

B.3 Nadere toelichting bij stoom en elektriciteit geleverd door WKC 

Voor het bepalen van de aan door de WKC geleverde stoom en elektriciteit 

gerelateerde milieubelasting zijn de emissies van de WKC gealloceerd naar 

beide producten. Er is verder rekening gehouden met het gegeven dat volgens 

de MER uit 2006 een deel van de jaarlijks geleverde hoeveelheid stoom door 

de reserveketel. 

In onderstaande sub-paragrafen worden allocatiemethodiek (Bijlage B.3.1), 

berekening van de allocatiefactoren (Bijlage B.3.2) en de berekening van de 

emissies per eenheid geleverde elektriciteit en stoom (Bijlage B.3.3) 

beschreven. 
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B.3.1 Toerekeningsmethodiek 
De aan de geleverde warmte gerelateerde CO2-emissie is berekend conform de 

in de NTA8080 voorgeschreven formule: 

 
 

Met: 

ECh = De totale broeikasgasemissie van het energie-eindproduct is, namelijk 

verwarming, uitgedrukt in termen van gram CO2-equivalent per MJ 

energie-eindproduct (g CO2eq/MJ); 

EP = De totale emissie ten gevolge van de productie van brandstof vóór de 

energieomzetting is (g CO2eq/MJ). In deze studie is conform de 

standaard emissiefactoren uit Biograce I uitgegaan van een waarde van 

67,6 kg CO2-eq/GJ. 

ηh = Het thermische rendement is, gedefinieerd als de jaarlijks 

geproduceerde nuttige warmteoutput, te weten de warmte die wordt 

opgewekt om aan een economisch gerechtvaardigde vraag om warmte te 

voldoen, gedeeld door de jaarlijkse brandstofinput. Volgens opgave van 

Eneco bedraagt het jaargemiddelde thermische rendement van beide 

STEG’s 31%. 

ηel = Het elektrische rendement is, gedefinieerd als de jaarlijks 

geproduceerde elektriciteit gedeeld door de jaarlijkse brandstofinput. 

Volgens opgave van Eneco bedraagt het jaargemiddelde thermische 

rendement van beide STEG’s 41%. 

Cel = De exergiefractie in de elektriciteit is, of een andere energiedrager die 

geen warmte is, vastgelegd op 100 % (Cel = 1). 

Ch = Het Carnotrendement is (de exergiefractie in de nuttige warmte). 

Het Carnotrendement, Ch, voor nuttige warmte bij verschillende 

temperaturen is: 

 
Waarin 

Th = De temperatuur, uitgedrukt in graden kelvin, van de nuttige warmte is 

op de plek waar de warmte als eindenergie wordt afgegeven. Voor de 

warmtenetten waarop de BWI zal worden aangesloten is dit 105°C. 

T0 = De omgevingstemperatuur is, vastgesteld op 273°Kelvin (= 0°C). 

 

De aan de geleverde elektriciteit gerelateerde CO2-emissie is berekend 

conform de in de NTA8080 voorgeschreven formule: 

 
 

Zie verder eerder in de sub-paragraaf. 
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B.3.2 Gebruikte achtergrondinformatie en interpretatie daarvan 

Gebruikte informatie 
De WKC bestaat uit een 12612 MWe General Electric Frame 913 gasturbine  

(e = 33% voor G-gas) met afgassenketel met bijstook. 

De bijstookbranders van de WKC worden met aardgas en het secundaire gas14 

gestookt, de gasturbine alleen met aardgas. 

 

De afgassenketel heeft een maximaal thermisch vermogen van 320 MW (circa 

365 ton/uur ) en een rookgas uitlaattemperatuur van 120°C en produceert 

stoom van 310°C en circa 82 Bara.  

 

Door de afgassenketel geleverde stoom wordt geproduceerd op basis van door 

Nieuwater geleverd ketelvoedingswater van 10°C. Dit ketelvoedingswater 

wordt met verse stoom tot 20 graden boven het kookpunt van water verwarmd 

(afhankelijk van de druk, die varieert tussen 50 en 82 bar) voordat het in de 

ketel verder wordt opgewarmd. Het geleverde ketelvoedingswater wordt 

middels warmteterugwinning in de OBI zo veel mogelijk voorverwarmd. 

Allocatiefactoren voor elektriciteit en warmte uit de gasturbine 
De aan aardgasstook in de gasturbine gerelateerde milieubelasting is 

gealloceerd aan de geproduceerde elektriciteit en aan de energie/inhoud van 

de rookgassen. Voor het bij de allocatie te hanteren Carnotrendement is 

uitgegaan van een rookgastemperatuur van 540°C.  

 

Er is voor allocatie verder rekening gehouden met 1% stralingsverlies en 1% 

mechanisch verlies in de generator, waaruit volgt dat 100% - 33% - 1% 1% = 65% 

van de energie-inhoud aan de hete rookgassen wordt meegegeven. 

 

De uit bovenstaande gegevens berekende specifieke brandstofgebruiken 

bedragen: 

 0,87 GJaardgas/GJth voor de rookgassen; 

 1,31 GJaardgas/GJe voor elektriciteit. 

 

 Voor warmte WKC Voor elektriciteit WKC 

Eelektrisch Thermisch Elektrisch Thermisch 

Maximale inzet WKK 120 244 120 244 

Brandstof 364   364   

Rendementen 33% 65% 33% 65% 

Emissie per eenheid brandstof C_brandstof 56  56   

Ep/th of Ep/e 86   170   

Ch x th of Ch x e   43%  43% 

Allocatiefactor   57% 43%   

Emissiefactor  

C_energiedrager 

  48,9 73,5   

Specifiek gebruik  

(C_energiedrager ÷ C_brandstof) 

 0,87 1,31  

 

                                                 

12
  Volgens de door de fabrikant opgegeven specificaties. 

13
  Zie: (Jelgersma, et al., 2009)  

14
  Secundair gas: aardgas dat samen met aardolie wordt geproduceerd. Het gasvormige 

bijproduct van oliewinning 34,5 MJ/ Nm3 kan zowel in de afgassenketel als in de hulpketel 

worden verstookt. In dit gas bevindt zich ca. 1.500 mg/m3 H2S (zwavelwaterstof). 
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B.3.3 Milieubelasting voorelketriciteit stoomproductie 

Milieubelasting per eenheid elektriciteit 
Er is conform de MER uit 2006 uitgegaan van een emissiefactor van 56 kg/GJ 

voor CO2, 40 g/GJ voor NOx en 12 g/GJ voor methaan. 

In de LCA is ook de milieubelasting bij productie en aanvoer van aardgas 

verdisconteerd. 

De berekening van de emissies per eenheid elektriciteit is gegeven in (zonder 

keteneffecten). 

 

Tabel 23 Berekening van de emissies naar lucht per eenheid elektriciteit 

 Emissiefactor per  

eenheid brandstof,  

kg/GJ 

Emissiefactor per 

eenheid elektriciteit, 

kg/GJe 

Brandstofgebruik, GJbrandstof/GJe 1,31  

Emissiefactoren (kg/GJ brandstof) 

 CO2 56 73,5 

 NOx 4,00E-02 0,052 

 CH4 1,19E-02 0,016 

 

 

CO-emissies dragen niet bij aan de beschouwde milieuthema’s en zijn daarom 

verder buiten beschouwing gelaten 

Milieubelasting per eenheid warmte uit de gasturbine 
De emissies per eenheid aan de afgassenketel geleverde warmte zijn op 

dezelfde wijze berekend, zie Tabel 24. 

 

Tabel 24 Berekening van de emissies naar lucht per eenheid warmte 

 Emissiefactor per eenheid 

brandstof,  

kg/GJ 

Emissiefactor per  

eenheid warmte,  

kg/GJth 

Brandstofgebruik, GJbrandstof/GJth 0,87  

Emissiefactoren  

CO2 56 48,9 

NOx 4,00E-02 0,035 

CH4 1,19E-02 0,010 

 

Milieubelasting per eenheid stoom uit de WKC 
Conform de MER uit 2006 wordt gemiddeld over de exploitatieperiode  

196 MWth aan stoom geproduceerd voor injectie in het olieveld Schoonebeek. 

Deze hoeveelheid zal in de regel worden geleverd door de WKC. De brandstof-

inzet in de WKC bedraagt volgens de MER in totaal 370 MW aardgas en 12 MW 

secundair gas. Er is aangenomen dat er 364 MW aan aardgas in de gasturbine 

wordt verstookt. 

 

In deze LCA is aangenomen dat in de afgassenketel bijstook plaatsvindt van  

12 MW secundair gas en 6 MW aardgas. De op basis van deze verhouding 

berekening van de gewogen emissiefactoren per eenheid geleverde stoom is 

gegeven in Tabel 25. 
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Tabel 25 Berekening van de emissies naar lucht per eenheid stoom 

 Warmte van 

gasturbine, 

MW 

Aardgas 

bijstook 

Secundair gas 

bijstook 

Gewogen 

Brandstoftoevoer, MW 244 6,3 12  

Emissiefactoren (kg/GJ) 

 CO2 48,9 56,0 56,0 49,4 

  NOx 0,035 0,040 0,040 0,035 

 CH4 0,010 0,012 0,012 0,011 

  SO2   0,082 0,004 

B.4 Inzet van teruggewonnen schoon zout (NaCl)  

In de Salttech en TU Delft-varianten van Alternatief 1 wordt de fractie NaCl 

afgescheiden met het oog op inzet als strooizout. In de Salttech-variant is het 

percentage NaCl 97% en daarmee voldoet het materiaal aan de eisen voor 

strooizout. In de modellering wordt er vanuit gegaan dat het zout volledig zal 

kunnen worden ingezet en daarmee de productie van primair zout uitspaart. 

Strooizoutproductie in Nederland 
In de varianten van Alternatief 1 met technologie van Salttech of de door  

TU Delft voorgestelde technologische invulling wordt een als strooizout 

herbruikbaar zoutfractie afgescheiden. Om dit hergebruik te kunnen 

waarderen in de LCA is een schatting gemaakt van de aan strooizoutproductie 

gerelateerde milieubelasting. Strooizout zal niet over grote afstanden worden 

getransporteerd dus het ligt voor de hand dat lokale productie zal worden 

uitgespaard. Elders in Europa wordt zout geproduceerd met een veel milieu-

belastender energiemix en dus hogere impacts. Dit zou een overschatting 

geven van de milieuwinst. 

 

In onderstaande paragrafen wordt eerst ingegaan op het Nederlandse 

productieproces, vervolgens op energiegebruik en wijze van energieproductie 

en vervolgens op de aan het energiegebruik gerelateerde milieugegevens. 

Productieproces 
Strooizout is één van de producten die door Frisia Zout en door AkzoNobel 

worden geproduceerd op de zoutwinningslocaties in Harlingen (1,2 Mton/jaar), 

Delfzijl (2,6 Mton/jaar) en Hengelo (2,6 Mton/jaar). Ter vergelijking, het 

gemiddelde gebruik aan strooizout bedraagt 0,093 Mton/jaar en de jaarlijkse 

consumptie fluctueert tussen 14 en 163 kton/jaar. 

 

In het productieproces van strooizout wordt water onder druk in de zoutlagen 

geïnjecteerd. Na oplossing van zout in water wordt de pekel omhoog gepompt. 

Deze pekel bevat ca. 23 gew-% zout. Na transport van de winningslokatie naar 

de verwerkingslocatie wordt de pekel gezuiverd van magnesium-, calcium- en 

ijzerionen. De gezuiverde pekel wordt vervolgens in enkele parallelle meer-

stappen-indampingsinstallaties ingedampt tot een zoutbrij (zoutoplossing met 

daarin vaste zoutkristallen). Met centrifuges worden de zoutkristallen 

afgescheiden als vrijwel 100% droge stof.  

De afgescheiden vloeistof, moederloog, gaat terug naar de pekelzuivering. 

Energiegebruik 
Het specifieke energiegebruik voor indampen is op basis van cijfers voor Akzo 

Hengelo en Frisia Zout geschat op 1,7 GJstoom/ton aan warmte en 0,1 GJe/ton 

aan elektriciteit (Ecofys , 1994), (AkzoNobel Hengelo, 2014), (Gielen, 2014). 
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Voor het indampen van de pekel benodigde warmte (en elektriciteit) wordt 

per locatie op verschillende manieren opgewekt: 

 Frisia Zout neemt in een tegendrukstoomturbine geëxpandeerde stoom op 

lage druk af van de Omrin in Harlingen afvalverbrandingsinstallatie af. 

 Bij Akzo Delfzijl wordt de benodigde stoom geleverd door een combinatie 

van installaties: 

 directe levering door aardgasgestookte installaties; 

 in een tegendrukstoomturbine geëxpandeerde stoom op 

middendrukstoom geleverd door een AVI (E.ON Energy from Waste 

Delfzijl); 

 in een tegendrukstoomturbine geëxpandeerde stoom op middendruk-

stoom geleverd door een biomassa WKC (Golden Raand van Eneco). 

 Ook bij Akzo Hengelo wordt stoom betrokken van een diversiteit aan 

bronnen. Voor zover bekend zijn dat: 

 in een tegendrukstoomturbine geëxpandeerde stoom van een eigen 

gasgestookte ketel (Ketel 9); 

 lage druk aftapstoom van een AVI (Twence); 

 restwarmte van een pyrolyse-installatie (Empyro). 

Beschouwde referentie voor energielevering aan 
strooizoutproductie 
In deze studie is aangenomen dat de voor strooizoutproductie benodigde 

warmte en elektriciteit wordt geleverd door een gasketel met tegendruk-

turbine. Warmtelevering door AVI’s of Bio-WKC’s zijn buiten beschouwing 

gelaten. 

 

AVI’s hebben als hoofdtaak om afval te verwerken met als tweede doel zoveel 

mogelijk milieurendement daarbij te creëren door bijvoorbeeld maximale 

terugwinning van energie. Levering van lage drukstoom vanuit WKK-bedrijf van 

de AVI leidt tot CO2-redcutie bij de afnemer. Een lagere energetische 

benutting door afzet van secundair zout van NAM lijkt daarom niet logisch. 

 

De bio-energiecentrale wordt gesubsidieerd om zoveel mogelijk hernieuwbare 

energie te produceren en zijn kapitaalintensief. Ook hier leidt levering van 

lage drukstoom vanuit WKK-bedrijf van de bio-WKC tot CO2-redcutie bij de 

afnemer. Warmtelevering vanuit de bio-WKC terugschroeven lijkt daarom 

minder logisch. 

 

Gasketels bij de producent vergen relatief weinig kapitaal, maar hebben wel 

hoge operationele kosten en geven CO2-emissies die voor rekening komen van 

de zoutproducent.  

Aangehouden emissiecijfers en rendementen 
In deze studie is uitgegaan van de gegevens voor Ketel 9 van de productie-

locatie van AkzoNobel in Hengelo (Cogen Nederland, 2004). Er is uitgegaan van 

volgende gegevens 

 brandstofgebruik 150 MW; 

 ketelrendement 90%; 

 door tegendrukturbine geleverd vermogen 25,5 MW; 

 warmtelevering aan indampen van pekel op 165°C 

 thermisch en elektrisch rendement respectievelijk 17 en 73%; 

 specifieke NOx-emissie van 30,6 g/GJ brandstof (LCP-emissiedatabase  

2010–2012). 
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Specifieke emissiefactoren voor geleverde warmte en elektriciteit zijn op 

conform dezelfde methodiek berekend als voor de WKC van NAM in 

Schoonebeek, uitgaande van de exergie van geproduceerde stoom en 

elektriciteit. De resulterende specifieke emissies zijn in Tabel 26 weer-

gegeven. De gasketen is gemodelleerd met Nederlands gas volgens procesdata 

uit Ecoinvent. 

 

Tabel 26 Gebruikte basisgegevens voor primaire zoutproductie 

 Warmte Elektriciteit 

CO2 kg/GJ 48,4 128,5 

NOx g/GJ 26,1 69,3 

GJ aardgas/GJ 0,85 2,27 

GJ/ton zout 1,67 0,1 

GJ aardgas/ton zout 1.4 0.2 

kg CO2/ton zout 80.8 12.9 

g NOx/ton zout 43.6 6.9 

 

 

Het resulterende milieuprofiel staat in de tabel outputs in Bijlage C.1.  

De impacts zijn daarin negatief, omdat het uitgespaarde impacts betreft.  
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Bijlage C Themascores 

C.1 Milieuprofielen inputs and outputs 

In deze bijlage staan de milieuprofielen (impacts op in totaal 18 

milieuthema’s) voor elk van de gebruikte inputs en outputs.  

 

Deze milieuprofielen zijn rechtstreeks overgenomen uit de modeldatabase 

waarin de meeste termen in het Engels staan. De milieuthema’s staan op 

dezelfde volgorde als in tabellen en figuren in het hoofdrapport (bijvoorbeeld 

Tabel 16).  

 

Tabel 27 Milieuprofielen voor procesinputs 

Input Unit 

Climate 

change 

Ozone 

depletion 

Terrestrial 

acidification 

Freshwater 

eutrophication 

Marine 

eutrophication 

Human 

toxicity 

kg CO2 eq  kg CFC-11 eq kg SO2 eq kg P eq kg N eq kg 1,4-DB eq 

Flocculant/coagulant IGF kg 2.2E+00 3.0E-07 1.4E-02 8.7E-04 5.0E-04 9.3E-01 

Electricity (NAM WKK) MWh 2.8E+02 2.3E-05 1.5E-01 3.9E-03 1.0E-02 3.2E+00 

FeCl3 (100%) kg 6.0E-01 2.1E-07 3.2E-03 4.3E-04 1.6E-04 5.1E-01 

NaOH (100%) kg 1.2E+00 7.6E-07 6.1E-03 7.4E-04 3.2E-04 7.1E-01 

HCl (100%) kg 5.0E-01 2.6E-07 2.9E-03 3.5E-04 1.5E-04 5.2E-01 

Flocculant (other than IGF) kg 2.2E+00 3.0E-07 1.4E-02 8.7E-04 5.0E-04 9.3E-01 

Fresh GAC kg 2.5E+00 1.1E-06 1.0E-02 1.6E-04 1.8E-04 2.7E-01 

LP steam (own production) GJ 6.7E+01 5.4E-06 2.0E-02 9.1E-04 1.3E-03 7.6E-01 

Antiscalant kg 2.2E+00 3.0E-07 1.4E-02 8.7E-04 5.0E-04 9.3E-01 

Na2CO3 (100%) kg 1.1E+00 1.1E-07 4.0E-03 4.8E-04 3.4E-03 4.9E-01 

Citric acid (100%) kg 7.0E+00 1.0E-06 4.3E-02 2.7E-03 8.4E-03 2.9E+00 

Natural gas (no combustion) Nm3 1.3E-01 1.5E-07 3.1E-04 2.6E-05 1.8E-05 2.2E-02 

ClO2 (100%) ton 7.5E+03 6.5E-04 4.4E+01 4.8E+00 3.4E+00 4.0E+03 

H2SO4 (100%) ton 1.6E+02 6.7E-05 6.5E+00 1.9E-01 7.2E-02 3.4E+02 

Methanol (100%) ton 5.6E+02 1.6E-04 5.4E+00 1.4E-01 7.4E-02 2.3E+02 

Mijnbouwhulpstof, 

Antifoam, as per WIK 

kg 8.3E-01 5.8E-07 5.6E-03 1.3E-04 1.4E-04 1.5E-01 

Mijnbouwhulpstof, Biocide, 

as per WIK 

kg 2.6E+00 5.8E-07 1.1E-02 9.5E-04 4.4E-04 1.2E+00 

Mijnbouwhulpstof, Corosion 

inhibitor, as per WIK 

kg 2.5E+00 2.9E-07 1.0E-02 6.7E-04 9.7E-04 7.7E-01 

Mijnbouwhulpstof, 

Demulsifier, as per WIK 

kg 1.1E+00 4.7E-07 6.0E-03 2.1E-04 1.7E-04 2.2E-01 

Mijnbouwhulpstof, H2S 

scavenger 

(bionutrient)(MSDS) 

kg 2.2E+00 1.2E-07 8.6E-03 4.9E-04 3.0E-03 5.6E-01 

Mijnbouwhulpstof, H2S 

scavenger, triazine 

kg 8.8E+00 2.1E-06 4.0E-02 3.4E-03 7.7E-03 3.9E+00 

Mijnbouwhulpstof, oxygen 

scavenger, as per WIK 

kg 2.2E+00 3.0E-07 1.4E-02 8.7E-04 5.0E-04 9.3E-01 

Mijnbouwhulpstof, Scale 

inhibitor, as per WIK 

kg 2.5E+00 2.0E-07 1.1E-02 6.9E-04 3.8E-04 6.6E-01 

Mijnbouwhulpstof, Water 

clarifier, as per WIK 

kg 3.4E+00 2.8E-07 1.7E-02 1.1E-03 5.5E-04 1.0E+00 
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Input Unit 

Photochemical 

oxidant 

formation 

Particulate 

matter 

formation 

Terrestrial 

ecotoxicity 

Freshwater 

ecotoxicity 

Marine 

ecotoxicity 

Ionising 

radiation 

kg NMVOC kg PM10 eq kg 1,4-DB eq kg 1,4-DB eq kg 1,4-DB eq kBq U235 eq 

Flocculant/coagulant IGF kg 6.5E-03 5.5E-03 2.8E-04 3.6E-02 3.5E-02 2.1E-01 

Electricity (NAM WKK) MWh 2.5E-01 6.7E-02 1.1E-03 1.3E-01 3.3E-01 1.2E+00 

FeCl3 (100%) kg 1.9E-03 1.9E-03 7.2E-05 2.2E-02 2.0E-02 9.5E-02 

NaOH (100%) kg 3.6E-03 3.8E-03 1.3E-04 2.4E-02 2.3E-02 2.3E-01 

HCl (100%) kg 1.7E-03 1.1E-03 3.1E-04 1.4E-02 1.5E-02 1.4E-01 

Flocculant (other than IGF) kg 6.5E-03 5.5E-03 2.8E-04 3.6E-02 3.5E-02 2.1E-01 

Fresh GAC kg 6.2E-03 3.9E-03 9.8E-05 1.3E-02 1.1E-02 3.9E-01 

LP steam (own production) GJ 3.1E-02 9.7E-03 2.6E-04 3.1E-02 7.9E-02 2.8E-01 

Antiscalant kg 6.5E-03 5.5E-03 2.8E-04 3.6E-02 3.5E-02 2.1E-01 

Na2CO3 (100%) kg 2.1E-03 1.3E-03 1.3E-04 1.1E-02 1.1E-02 2.9E-01 

Citric acid (100%) kg 2.0E-02 1.7E-02 1.0E-02 9.8E-02 9.4E-02 4.6E-01 

Natural gas (no combustion) Nm3 4.0E-04 1.7E-04 7.5E-06 9.0E-04 2.2E-03 7.9E-03 

ClO2 (100%) ton 2.2E+01 2.3E+01 9.5E-01 1.8E+02 1.5E+02 1.6E+03 

H2SO4 (100%) ton 1.8E+00 1.6E+00 4.0E-02 9.4E+00 8.9E+00 3.1E+01 

Methanol (100%) ton 2.4E+00 1.5E+00 1.0E-01 9.2E+00 5.3E+00 2.6E+01 

Mijnbouwhulpstof, 

Antifoam, as per WIK kg 4.2E-03 1.9E-03 8.0E-05 6.0E-03 5.2E-03 2.2E-01 

Mijnbouwhulpstof, Biocide, 

as per WIK kg 8.4E-03 4.4E-03 7.5E-04 3.4E-02 3.6E-02 3.4E-01 

Mijnbouwhulpstof, Corosion 

inhibitor, as per WIK kg 8.7E-03 4.4E-03 7.4E-03 2.7E-02 2.5E-02 1.9E-01 

Mijnbouwhulpstof, 

Demulsifier, as per WIK kg 5.0E-03 2.2E-03 9.6E-05 8.7E-03 7.6E-03 1.9E-01 

Mijnbouwhulpstof, H2S 

scavenger 

(bionutrient)(MSDS) kg 7.8E-03 3.5E-03 1.4E-04 2.2E-02 2.0E-02 1.5E-01 

Mijnbouwhulpstof, H2S 

scavenger, triazine kg 2.4E-02 1.9E-02 1.7E-03 1.3E-01 1.3E-01 8.8E-01 

Mijnbouwhulpstof, oxygen 

scavenger, as per WIK kg 6.5E-03 5.5E-03 2.8E-04 3.6E-02 3.5E-02 2.1E-01 

Mijnbouwhulpstof, Scale 

inhibitor, as per WIK kg 9.0E-03 5.0E-03 2.0E-04 2.5E-02 2.2E-02 1.6E-01 

Mijnbouwhulpstof, Water 

clarifier, as per WIK kg 1.1E-02 7.6E-03 2.8E-04 3.8E-02 3.4E-02 2.7E-01 
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Input Unit 

Agricultural 

land 

occupation 

Urban land 

occupation 

Natural land 

transformation 

Water 

depletion 

Metal 

depletion 

Fossil 

depletion 

Data Ecoinvent of 

own model 

m2a m2a m2 m3 kg Fe eq kg oil eq 

Flocculant/ 

coagulant IGF 

Kg 1.4E-01 4.3E-02 3.9E-04 8.2E-02 1.4E-01 5.2E-01 Chemical, 

inorganic {GLO}| 

market for 

chemicals, 

inorganic | Alloc 

Def, S 

Electricity  

(NAM WKK) 

MWh 1.1E+00 1.1E-01 1.2E-01 1.9E-01 1.3E+00 1.4E+02 WKC, 

elektriciteits- 

productie  

(SimaPro-model) 

FeCl3 (100%) Kg 5.5E-02 9.5E-03 9.8E-05 1.4E-02 1.1E-01 1.5E-01 Iron(III) chloride, 

without water, in 

14% iron solution 

state {GLO}| 

market for | Alloc 

Def, S 

NaOH (100%) kg 8.6E-02 1.4E-02 1.7E-04 4.4E-02 7.7E-02 3.1E-01 Sodium hydroxide, 

without water, in 

50% solution state 

{GLO}| market for 

| Alloc Def, S 

HCl (100%) kg 6.4E-02 8.0E-03 8.8E-05 1.7E-02 6.2E-02 1.8E-01 Hydrochloric acid, 

without water, in 

30% solution state 

{RER}| market for 

| Alloc Def, S 

Flocculant  

(other than IGF) 

kg 1.4E-01 4.3E-02 3.9E-04 8.2E-02 1.4E-01 5.2E-01 Chemical, 

inorganic {GLO}| 

market for 

chemicals, 

inorganic | Alloc 

Def, S 

Fresh GAC kg 2.3E-02 1.1E-02 2.2E-03 1.8E-03 7.3E-02 2.0E+00 Carbon black 

{GLO}| market for 

| Alloc Def, S 

LP steam  

(own production) 

GJ 2.5E-01 2.6E-02 2.9E-02 4.6E-02 3.0E-01 3.4E+01 1 GJ LP steam for 

use in own 

processes 

(SimaPro-model) 

Antiscalant kg 1.4E-01 4.3E-02 3.9E-04 8.2E-02 1.4E-01 5.2E-01 Chemical, 

inorganic {GLO}| 

market for 

chemicals, 

inorganic | Alloc 

Def, S 

Na2CO3 (100%) kg 2.7E-02 6.0E-03 2.7E-04 5.1E-02 1.2E-01 3.5E-01 Sodium carbonate 

from ammonium 

chloride 

production, at 

plant/GLO S 

Citric acid (100%) kg 1.6E+00 1.3E-01 8.0E-04 3.7E-01 3.4E-01 1.6E+00 Citric acid {GLO}| 

market for | Alloc 

Def, S 

Natural gas  

(no combustion) 

Nm3 7.2E-03 7.5E-04 8.3E-04 1.3E-03 8.5E-03 9.6E-01 Natural gas, high 

pressure {NL}| 

market for | Alloc 

Def, S 
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Input Unit 

Agricultural 

land 

occupation 

Urban land 

occupation 

Natural land 

transformation 

Water 

depletion 

Metal 

depletion 

Fossil 

depletion 

Data Ecoinvent of 

own model 

m2a m2a m2 m3 kg Fe eq kg oil eq 

ClO2 (100%) ton 5.6E+02 6.8E+01 1.1E+00 2.7E+02 4.6E+02 2.0E+03 Chlorine dioxide 

{GLO}| market for 

| Alloc Def, S 

H2SO4 (100%) ton 1.6E+01 5.0E+00 1.4E-01 2.2E+01 6.8E+01 1.4E+02 Sulfuric acid 

{GLO}| market for 

| Alloc Def, S 

Methanol (100%) ton 6.1E+00 4.7E+00 3.1E-01 5.0E+00 3.3E+01 7.0E+02 Methanol {GLO}| 

market for | Alloc 

Def, S 

Mijnbouwhulpstof, 

Antifoam, as per 

WIK 

kg 1.4E-02 6.5E-03 1.2E-03 1.8E-02 2.5E-02 1.3E+00 SimaPro-model, 

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

Biocide, as per WIK 

kg 2.0E-01 1.7E-02 2.9E-04 1.9E-01 1.3E-01 1.3E+00 SimaPro-model, 

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

Corosion inhibitor, 

as per WIK 

kg 2.1E-01 1.5E-02 5.3E-03 1.6E-01 9.7E-02 1.3E+00 SimaPro-model, 

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

Demulsifier, as per 

WIK 

kg 2.2E-02 7.3E-03 9.3E-04 3.0E-02 3.6E-02 1.3E+00 SimaPro-model,  

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

H2S scavenger 

(bionutrient)(MSDS) 

kg 6.3E-02 1.1E-02 2.4E-04 1.1E-01 9.5E-02 1.4E+00 SimaPro-model,  

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

H2S scavenger, 

triazine 

kg 4.4E-01 6.2E-02 9.6E-04 2.0E-01 5.0E-01 3.1E+00 SimaPro-model,  

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

oxygen scavenger, 

as per WIK 

kg 1.4E-01 4.3E-02 3.9E-04 8.2E-02 1.4E-01 5.2E-01 SimaPro-model,  

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

Scale inhibitor, as 

per WIK 

kg 1.0E-01 1.5E-02 3.2E-04 2.2E-01 8.5E-02 1.4E+00 SimaPro-model,  

zie Bijlage B1 

Mijnbouwhulpstof, 

Water clarifier, as 

per WIK 

kg 2.0E-01 2.3E-02 4.8E-04 4.5E-01 1.2E-01 1.5E+00 SimaPro-model, 

zie Bijlage B1 
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Tabel 28 Milieuprofielen voor proces-outputs 

Output Unit 

Climate 

change 

Ozone 

depletion 

Terrestrial 

acidification 

Freshwater 

eutrophication 

Marine 

eutrophication 

Human 

toxicity 

kg CO2 

eq  

kg CFC-11 eq kg SO2 eq kg P eq kg N eq kg 1,4-

DB eq 

Dewatered sludge 75%dm  

(IGF + NSF) (1,2,3)(Maasvlakte) 

kg 4.0E-01 2.4E-08 1.0E-03 4.0E-05 4.7E-05 5.0E-02 

Alternatief 1, effluent to surface 

(fresh) water (comp 2016) 

m3     1.6E-02 2.6E-06 

Degasser and MVR KO Vapor to OBI 

(1,3) 

Kg 8.6E-01 -6.0E-09 8.8E-02 -2.8E-06 -1.7E-06 -2.1E-03 

Crystallized salts (dewatered, with 

some water)(1)(landfill) 

kg 2.5E-02 3.4E-09 1.4E-04 2.1E-06 7.2E-06 3.6E-03 

Ammoniumsulfate solution from 

scrubber (1,3) (re use) 

kg -3.6E-01 -3.2E-08 -2.2E-03 -1.6E-04 -6.0E-05 -2.3E-01 

Degasser Vapor to OBI (4) kg 8.5E-01 -6.9E-09 9.4E-02 -3.2E-06 -2.0E-06 -2.5E-03 

Alternatief 4, effluent to injection 

(empty) 

m3       

Dewatered sludge 75%dm 

(IGF + NSF) (1,2,3)(landfill) 

kg 2.5E-02 3.4E-09 1.4E-04 2.1E-06 7.2E-06 3.6E-03 

Variant 1, Salltech, effluent to 

surface (fresh) water (comp 2016) 

m3     1.7E-02 1.1E-05 

Salt NaCl, avoided production Kg -9.9E-02 -7.0E-09 -4.2E-05 -1.2E-06 -2.8E-06 -9.9E-04 

Variant 1, TU Delft, effluent to 

surface (fresh) water (as Salttech) 

m3     1.7E-02 1.1E-05 
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Output Unit 

Photochemical 

oxidant 

formation 

Particulate 

matter 

formation 

Terrestrial 

ecotoxicity 

Freshwater 

ecotoxicity 

Marine 

ecotoxicity 

Ionising 

radiation 

kg NMVOC kg PM10 eq kg 1,4-DB 

eq 

kg 1,4-DB 

eq 

kg 1,4-DB 

eq 

kBq 

U235 eq 

Dewatered sludge 75%dm  

(IGF + NSF) (1,2,3)(Maasvlakte) 

Kg 1.1E-03 4.9E-04 2.9E-05 1.4E-03 1.4E-03 1.5E-02 

Alternatief 1, effluent to 

surface (fresh) water  

(comp 2016) 

m3   1.6E-07 6.0E-05 1.5E-07 1.2E-03 

Degasser and MVR KO Vapor to 

OBI (1,3) 

Kg 7.1E-03 1.8E-02 -5.1E-07 -1.1E-04 -1.1E-04 -1.6E-03 

Crystallized salts (dewatered, 

with some water)(1)(landfill) 

Kg 2.1E-04 7.1E-05 4.0E-06 1.3E-04 1.4E-04 1.5E-03 

Ammoniumsulfate solution from 

scrubber (1,3) (re use) 

Kg -1.1E-03 -8.1E-04 -2.6E-05 -9.6E-03 -8.9E-03 -1.7E-02 

Degasser Vapor to OBI (4) Kg 7.6E-03 1.9E-02 -5.9E-07 -1.3E-04 -1.2E-04 -1.9E-03 

Alternatief 4, effluent to 

injection (empty) 

m3       

Dewatered sludge 75%dm  

(IGF + NSF) (1,2,3)(landfill) 

Kg 2.1E-04 7.1E-05 4.0E-06 1.3E-04 1.4E-04 1.5E-03 

Variant 1, Salltech, effluent to 

surface (fresh) water (comp 

2016) 

m3   6.8E-07 2.4E-04 6.1E-07 1.2E-03 

Salt NaCl, avoided production Kg -6.9E-05 -1.9E-05 -3.4E-07 -4.1E-05 -1.0E-04 -3.6E-04 

Variant 1, TU Delft, effluent to 

surface (fresh) water (as 

Salttech) 

m3   6.8E-07 2.4E-04 6.1E-07 1.2E-03 

 

Output Unit 

Agricultural 

land 

occupation 

Urban land 

occupation 

Natural land 

transformation 

Water 

depletion 

Metal 

depletion 

Fossil 

depletion 

SimaPro-models 

m2a m2a m2 m3 kg Fe eq kg oil eq 

Dewatered sludge 

75%dm (IGF + NSF) 

(1,2,3)(Maasvlakte) 

kg 5.5E-03 1.2E-02 5.8E-05 2.2E-03 5.9E-03 6.4E-02 Residu IGF/NSF to 

landfill (no immission 

to soil or air, 

radioactive 

‘vergunningsplichtig’) 

Variant 1, effluent 

to surface (fresh) 

water (comp 2016) 

m3       Composition 2016, 

SimaPro-model 

Degasser and MVR 

KO Vapor to OBI 

(1,3) 

kg -2.5E-04 -2.8E-05 -1.0E-05 -6.5E-05 -2.9E-04 -1.5E-02 Degasser and MVR KO 

Vapor to OBI (Variant 

1,3)(CO2, SO2 

emission, avoided 

ngas in low-NOx 

furnace) 

Crystallized salts 

(dewatered, with 

some 

water)(1)(landfill) 

kg 2.6E-04 1.7E-03 1.0E-05 7.3E-04 8.6E-04 1.1E-02 1 kg Residu to normal 

landfill (no immission 

to soil, no high 

radioactive content) 

(Salts) 

Ammoniumsulfate 

solution from 

scrubber (1,3)  

(re use) 

kg -4.1E-02 -3.0E-03 -5.8E-05 -1.8E-03 -6.3E-02 -1.0E-01 Residu, (NH4)2SO4,  

re-use 
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Output Unit 

Agricultural 

land 

occupation 

Urban land 

occupation 

Natural land 

transformation 

Water 

depletion 

Metal 

depletion 

Fossil 

depletion 

SimaPro-models 

m2a m2a m2 m3 kg Fe eq kg oil eq 

Degasser Vapor to 

OBI (4) 

kg -2.9E-04 -3.3E-05 -1.2E-05 -7.5E-05 -3.4E-04 -1.7E-02 Degasser Vapor to 

OBI (Alternatief 4) 

(CO2, SO2 emission, 

avoided ngas in low-

NOx furnace) 

Alternatief 4, 

effluent to 

injection (empty) 

m3       No emissions for 

injection 

Dewatered sludge 

75%dm (IGF + NSF) 

(1,2,3)(landfill) 

Kg 2.6E-04 3.2E-03 1.0E-05 7.3E-04 8.6E-04 1.1E-02 1 kg Residu to normal 

landfill (no immission 

to soil, no high 

radioactive content) 

(IGF NSF) 

Variant 1, Salltech, 

effluent to surface 

(fresh) water 

(comp 2016) 

m3       Composition 2016, 

SimaPro-model 

Salt NaCl, avoided 

production 

Kg -3.3E-04 -3.4E-05 -3.8E-05 -5.9E-05 -3.8E-04 -4.4E-02 1kg Zout, productie 

Akzo 

Variant 1,  

TU Delft, effluent 

to surface (fresh) 

water (as Salttech) 

m3       Composition 2016, 

SimaPro-model 
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C.2 Milieuprofielen per categorie voor de alternatieven 

Tabel 29 Absolute detailscores voor Alternatief 1, Variant Tussenrapport (2022) 

  Totaal Elektriciteit Stoom Chemicaliën Mijnbouw-

hulpstoffen 

Hergebruik Reststof- 

verwerking 

Effluent 

(final) 

Broeikaseffect 

27695

6 

90012 16992

0 

8352 949 -259 7982 0 

Aantasting ozonlaag 0.025 0.007 0.014 0.004 0.000 0.000 0.001 0 

Verzuring 491 48 51 49 5 -2 341 0 

Vermesting (zoetwater) 9.4 1.2 2.3 5.2 0.3 -0.1 0.4 0 

Vermesting (zee/oceaan)  139 3.2 3.3 2.6 0.2 0.0 1.4 128 

Humane toxiciteit 9360 1026 1927 5588 267 -162 714 0.02 

Smogvorming 252 78 77 26 3 -1 68 0 

Fijnstofvorming 148 21 24 24 2 -1 77 0 

Ecotoxiciteit (bodem) 4 0.35 0.66 1.83 0.08 -0.02 0.8 0.001 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 341 42 79 190 10 -7 25 0.5 

Ecotoxiciteit 
(zee/oceaan) 

514 105 198 180 9 -6 28 0.001 

Radioactieve straling 3216 371 698 1768 81 -12 300 10 

Landgebruik (landbouw) 1733 341 640 685 46 -29 50 0 

Landgebruik (stedelijk) 538 35 66 99 6 -2 334 0 

Landtransformatie 117 39 74 1.4 0.2 0.0 2.0 0 

Wateronttrekking 725 62 116 302 101 -1 147 0 

Uitputting (metalen) 1969 399 750 659 33 -45 171 0 

Uitputting (fossiel) 13580

8 

45406 85308 2492 536 -73 2139 0 

Tabel 30 Absolute detailscores voor Alternatief 1, Variant Salttech (2022) 

  Totaal Elektriciteit Stoom Chemicaliën Mijnbouw- 

hulpstoffen 

Hergebruik Reststof- 

verwerking 

Effluent  

(final) 

Broeikaseffect 164697 120055 44829 3297 949 -9839 5405 0 

Aantasting ozonlaag 0.01 0.01 0.004 0.000 0.000 -0.001 0.000 0 

Verzuring 422 63 13 19 5 -4 326 0 

Vermesting (zoetwater) 4.6 1.6 0.6 2.0 0.3 -0.1 0.2 0 

Vermesting (zee/oceaan)  145 4.2 0.9 1.4 0.2 -0.3 0.7 137.5 

Humane toxiciteit 4027 1368 508 1674 267 -127 337 0.09 

Smogvorming 176 104 20 9 3 -7 46 0 

Fijnstofvorming 114 28 6 10 2 -2 69 0 

Ecotoxiciteit (bodem) 1.5 0.5 0.2 0.4 0.1 -0.04 0.4 0.005 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 171 56 21 75 10 -5 12 1.9 

Ecotoxiciteit (zee/oceaan) 268 141 52 64 9 -11 13 0.005 

Radioactieve straling 1558 495 184 685 81 -38 140 9.9 

Landgebruik (landbouw) 886 454 169 231 46 -38 24 0 

Landgebruik (stedelijk) 257 47 17 31 6 -4 159 0 

Landtransformatie 70 52 19 0.6 0.2 -3.7 0.9 0 

Wateronttrekking 391 82 30 114 101 -6 70 0 

Uitputting (metalen) 994 532 198 195 33 -46 81 0 

Uitputting (fossiel) 81283 60561 22507 1001 536 -4315 994 0 
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Tabel 31 Absolute detailscores voor Variant 4.1 (2022) 

  Totaal Elektriciteit Stoom Chemicaliën Mijnbouwhulpstoffen Verpompen/injectie 

Broeikaseffect 22735.9 0 0 0 12571.6 10164.2 

Aantasting ozonlaag 0.003 0 0 0 0.002 0.001 

Verzuring 57.6 0 0 0 52.2 5.4 

Vermesting (zoetwater) 4.3 0 0 0 4.2 0.1 

Vermesting (zee/oceaan)  5.4 0 0 0 5.0 0.4 

Humane toxiciteit 5335.1 0 0 0 5219.3 115.8 

Smogvorming 50.9 0 0 0 42.1 8.8 

Fijnstofvorming 24.2 0 0 0 21.8 2.4 

Ecotoxiciteit (bodem) 6.2 0 0 0 6.2 0.04 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 160.1 0 0 0 155.4 4.8 

Ecotoxiciteit (zee/oceaan) 168.3 0 0 0 156.4 11.9 

Radioactieve straling 1443.9 0 0 0 1401.9 41.9 

Landgebruik (landbouw) 899.0 0 0 0 860.5 38.5 

Landgebruik (stedelijk) 83.4 0 0 0 79.5 4.0 

Landtransformatie 8.3 0 0 0 3.9 4.4 

Wateronttrekking 897.6 0 0 0 890.6 6.9 

Uitputting (metalen) 628.7 0 0 0 583.6 45.1 

Uitputting (fossiel) 11652.4 0 0 0 6525.1 5127.3 

 

Tabel 32 Absolute detailscores voor Variant 4.2 (2022) 

  Totaal Elektriciteit Stoom Chemicaliën Mijnbouwhulpstoffen Verpompen/injectie 

Broeikaseffect 14542.8 0 0 0 4378.6 10164.2 

Aantasting ozonlaag 0.001 0 0 0 0.000 0.001 

Verzuring 23.5 0 0 0 18.1 5.4 

Vermesting (zoetwater) 1.3 0 0 0 1.1 0.1 

Vermesting (zee/oceaan)  3.9 0 0 0 3.6 0.4 

Humane toxiciteit 1335.2 0 0 0 1219.3 115.8 

Smogvorming 24.1 0 0 0 15.2 8.8 

Fijnstofvorming 10.1 0 0 0 7.7 2.4 

Ecotoxiciteit (bodem) 3.8 0 0 0 3.8 0.04 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 50.3 0 0 0 45.6 4.8 

Ecotoxiciteit (zee/oceaan) 54.1 0 0 0 42.2 11.9 

Radioactieve straling 355.5 0 0 0 313.5 41.9 

Landgebruik (landbouw) 247.9 0 0 0 209.4 38.5 

Landgebruik (stedelijk) 30.6 0 0 0 26.6 4.0 

Landtransformatie 7.4 0 0 0 2.9 4.4 

Wateronttrekking 277.3 0 0 0 270.4 6.9 

Uitputting (metalen) 224.5 0 0 0 179.5 45.1 

Uitputting (fossiel) 7596.3 0 0 0 2469.1 5127.3 
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Tabel 33 Absolute detailscores voor Variant 4.3 (2022) 

  Totaal Elektriciteit Stoom Chemicaliën Mijnbouw- 

hulpstoffen 

Verpompen/ 

injectie 

Broeikaseffect 12419.1 0 0 0 2254.9 10164.2 

Aantasting ozonlaag 0.001 0 0 0 0.000 0.001 

Verzuring 15.3 0 0 0 9.9 5.4 

Vermesting (zoetwater) 0.8 0 0 0 0.6 0.1 

Vermesting (zee/oceaan)  1.0 0 0 0 0.7 0.4 

Humane toxiciteit 801.5 0 0 0 685.7 115.8 

Smogvorming 16.6 0 0 0 7.8 8.8 

Fijnstofvorming 6.7 0 0 0 4.3 2.4 

Ecotoxiciteit (bodem) 3.7 0 0 0 3.7 0.04 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 29.3 0 0 0 24.6 4.8 

Ecotoxiciteit (zee/oceaan) 34.6 0 0 0 22.7 11.9 

Radioactieve straling 214.1 0 0 0 172.2 41.9 

Landgebruik (landbouw) 187.2 0 0 0 148.7 38.5 

Landgebruik (stedelijk) 19.6 0 0 0 15.6 4.0 

Landtransformatie 7.2 0 0 0 2.7 4.4 

Wateronttrekking 169.6 0 0 0 162.7 6.9 

Uitputting (metalen) 133.6 0 0 0 88.5 45.1 

Uitputting (fossiel) 6276.5 0 0 0 1149.3 5127.3 

 

Tabel 34 Absolute detailscores voor Variant 4.4 (2022) 

  Totaal Elektriciteit Stoom Chemicaliën Mijnbouw- 

hulpstoffen 

Verpompen/ 

injectie 

Reststof- 

verwerking 

Broeikaseffect 31482.5 0 0 16374 2179.1 10140.1 2789.2 

Aantasting ozonlaag 0.005 0 0 0.004 0.000 0.001 0.000 

Verzuring 419.7 0 0 95 9.6 5.4 309.5 

Vermesting (zoetwater) 11.6 0 0 11 0.6 0.1 -0.01 

Vermesting (zee/oceaan)  7.6 0 0 7 0.6 0.4 -0.01 

Humane toxiciteit 12097.8 0 0 11337 652.9 115.6 -8.1 

Smogvorming 91.0 0 0 50 7.5 8.8 25.0 

Fijnstofvorming 114.4 0 0 46 4.2 2.4 61.9 

Ecotoxiciteit (bodem) 8.2 0 0 4.5 3.6 0.04 -0.002 

Ecotoxiciteit (zoetwater) 445.7 0 0 418 23.5 4.8 -0.4 

Ecotoxiciteit (zee/oceaan) 419.5 0 0 386 21.7 11.9 -0.4 

Radioactieve straling 4117.2 0 0 3917 164.7 41.8 -6.3 

Landgebruik (landbouw) 1668.5 0 0 1486 144.9 38.4 -0.9 

Landgebruik (stedelijk) 202.6 0 0 184 15.1 4.0 -0.1 

Landtransformatie 9.7 0 0 2.6 2.7 4.4 -0.04 

Wateronttrekking 757.4 0 0 590 160.7 6.9 -0.2 

Uitputting (metalen) 1443.3 0 0 1315 84.3 45.0 -1.1 

Uitputting (fossiel) 11082.1 0 0 4901 1121.7 5115.1 -56.2 
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Managementsamenvatting 

 

1 Introductie 
 
Op de productielocatie Schoonebeek wordt olie gewonnen met behulp van stoominjectie. Het hierbij 
vrijkomende productiewater wordt via een pijpleiding getransporteerd naar Twente waar het wordt 
geïnjecteerd in de lege gasvelden. Volgens de vergunning dient elke 6 jaar een herevaluatie plaats te 
vinden om te kijken of injectie van het productiewater nog steeds als beste methode kan worden 
beschouwd. Voor deze evaluatie wordt de door het ministerie van Economische Zaken goedgekeurde 
methode van CE Delft voor gebruikt.  
 
Deze herevaluatie is in 2015 gestart en in 2016 is hierover door Royal HaskoningDHV een 
tussenrapportage opgeleverd. Een van de alternatieven die hierin werd beschreven was de variant om het 
productiewater water te zuiveren met lozing op het oppervlaktewater, zonder injectie van de reststroom. 
Voor deze variant zijn tijdens de studie verschillende mogelijkheden bekeken en op basis van 
verschillende criteria (technologisch, stakeholders, etc) is de variant om het aanwezig zout te kristalliseren 
en het behandelde water te lozen op oppervlakte water als beste naar voren gekomen. 
 
Echter, na presentatie van het Tussenrapport zijn nog 2 varianten op dit alternatief (zuivering en lozing, 
zonder injectie) naar voren gekomen. Een daarvan is een technologie waarin verdamping en kristallisatie 
wordt gecombineerd in een installatie: de zogenaamde DyVaR technologie van de firma Salttech. De 
andere variant is gebaseerd op een combinatie van de toepassing van keramische membranen gevolgd 
door elektrodialyse (ED) welke is aangedragen door de TU Delft. Beide varianten zijn in meerdere 
workshops met de betrokken partijen besproken en nader uitgewerkt. In dit document wordt de line-ups 
voor de drie verschillende varianten nader uitgewerkt. 
 
Aan de opdrachtgever is gevraagd de gekozen alternatieven te toetsen op milieu, risico’s en kosten. 
Hiervoor wordt de methode van CE Delft toegepast. Voor deze methode dient voor elk alternatief een 
zogenaamde ‘Heat and Mass Balance’ (HMB) te worden opgesteld, welke input geeft voor de ‘Life Cycle 
Analysis (LCA) studie, de operationele kosten (OPEX). In hoofdstuk 2 staan de uitgangspunten 
beschreven, gevolgd door beschrijving van de gekozen processtappen, inclusief data uit de massa- en 
energiebalansen, investeringskosten (CAPEX) en operationele kosten (OPEX) in de hoofstukken 3 
(variant Tussenrapport), 4 (variant Salttech) en 5 (variant TU Delft).  
 
De LCA resultaten voor de verschillende alternatieven zullen in een separaat document opgesteld door 
CE Delft worden gepresenteerd. 
 
 

2 Uitgangspunten 
 
In tabel 1 staat de aangenomen samenstelling van het productiewater van de productielocatie 
Schoonebeek gegeven. Uit de tabel volgt dat het productiewater uit een complex geheel bestaat en 
verschillende componenten bevat, zoals onder andere: 
• Koolwaterstoffen (olie, aromatische verbindingen); 
• Hardheid (calcium en magnesium ionen); 
• Vaste deeltjes; 
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• Organisch materiaal; 
• Zouten; 
• Ammonia (NH4/NH3) 
• Sulfide (opgelost H2S).  
 
Uiteraard zijn veel technologieën toepasbaar voor de verwijdering van deze stoffen. Een belangrijk 
uitgangspunt is dat is gekozen voor robuuste en bewezen technologieën voor grootschalige toepassing. 
Sommige technologieën worden negatief beïnvloed door de aanwezigheid van bepaalde stoffen. Deze 
zullen voorafgaand verwijderd moeten worden. Dit leidt tot een veelvoud aan configuratiemogelijkheden 
welke zijn meegenomen in een initiële long-list. Dit wordt verder versterkt door het feit dat elke 
bestemming van het water (lozing, hergebruik) andere eisen zal stellen aan de zuivering. Dit geldt ook 
voor de verschillende bestemmingsopties van de gevormde restproducten, zoals de geproduceerde 
zoutproducten.  
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Tabel 1: Samenstelling productiewater Schoonebeek. 

 
 
De waarden uit tabel 1 zijn onderhevig aan verandering. In figuur 1 staan de schattingen voor de 
hoeveelheid productiewater en composities voor de periode tot 2050 gegeven op basis van de base case 
2022 met een TDS concentratie van 25 g/l. Uit de figuren blijkt dat na een initiële toename in debiet (tot 
+/- 8000 m3/d), de water hoeveelheid zal dalen tot 5000 m3/d in 2050. De zoutgehalten laten een sterke 
daling zien, met concentratie van ongeveer 40 g/l in 2015 tot 10 g/l in 2050.  
 
Naar de voorgestelde zuiveringsinstallatie zal een nieuw GRE leidingnetwerk worden aangelegd, 
waardoor geen anticorrosievloeistof of biocides meer nodig zijn.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

9 december 2016 BIJLAGERAPPORT VOOR DE HEREVALUATIE VAN DE 
WATERINJECTIE UIT SCHOONEBEEK

BD9591R01-I&I-JS 6  

 

 
 
 
 

 
 

 
Figuur 1: Hoeveelheid productiewater en TDS concentraties over de periode 2015 – 2050. 

 
Voor het ontwerp en de kostencalculatie is uitgegaan van de ‘worst-case’, met een productiewater 
productie van 8000 m3/d bij een TDS gehalte van 25000 mg/l (Base case 2022).   
 
 

3 Procesbeschrijving variant Tussenrapport 
 

3.1 Processchema 
 
Het processchema bestaat uit de volgende stappen (zie figuur 2): 

 Olieverwijdering, 
 Silica verwijdering (optioneel), 
 Ontgassing, 
 Verdamping, 
 Kristallisatie, 
 Ontwatering. 

 
De vluchtige componenten zullen in het distillaat terechtkomen en zullen voor dit geloosd kan worden 
moeten worden verwijderd. Hiervoor zijn de volgende stappen in het proces geïntegreerd: 

 Ammoniak verwijdering (inclusief behandeling van de reststroom), 
 Sulfide verwijdering, 
 Verwijdering van vluchtige organische koolwaterstoffen (VOC), 
 Koeling (optioneel). 

 
De processtappen zullen in het onderstaande nader worden beschreven en uitgewerkt. 
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Figuur 2: Proces schema variant zoutkristallisatie en lozing op oppervlakte water.  

 

3.1.1 Olieverwijdering 

 
Productiewater na de OBI zal nog steeds een relatief hoge concentratie opgeloste olie (OiW) bevatten 
welke zal moeten worden verwijderd. De aanwezigheid van gedispergeerde en opgeloste 
koolwaterstoffen (opgeloste olie) kan tot problemen leiden tijdens verdamping en resulteren in een 
slechtere kwaliteit van het distillaat doordat er meer VOC (Volatile Organic Compounds = vluchtige 
organische stoffen) in het distillaat terecht zal komen. Op basis van gegevens van leveranciers is er vanuit 
gegaan dat de OiW concentratie met behulp van gas flotatie (IGF: induced gas flotation) kan worden terug 
gebracht tot waarden < 30 mg/l. Door na-schakeling van een nutshell filter (NSF) kan het OiW gehalte 
verder worden teruggebracht naar < 5 mg/l. De IGF installatie wordt gevoed met aardgas en de gevormde 
afvalstroom bedraagt ongeveer 2% van het influent. De gezamenlijke afvalstroom van de IGF en NSF zal 
worden teruggevoerd naar de OBI.  
 

3.1.2 Optioneel: Silica verwijdering 

Silica kan tot problemen leiden in de verdampers, vanwege afzetting op de wanden. Mocht de silica 
concentratie in het influent te hoog zijn, dan zal een extra silica stap nodig zijn. Deze kan geplaatst 
worden voor of na de ontgassing. Silica kan worden verwijderd door de pH te hogen. Andere opties zijn 
specifieke silica adsorptie technieken of d.m.v. anti-scalant dosering.  
 

3.1.3 Ontgassing 

Voor de verdampingsstap is het van belang om opgeloste gassen uit het water te verwijderen 
voorafgaand aan verdamping. Ontgassing wordt dan ook vaak geleverd als een geïntegreerd deel van de 
verdampingsinstallatie. Met name CO2 is hierbij van belang omdat deze kan leiden tot neerslag van 
carbonaten tijdens de verdamping en scaling zal veroorzaken. Ook zal de verwijdering van gassen de 
energieconsumptie tijdens verdamping verlagen. Tijdens de ontgassing wordt het influent eerst verwarmd 
door middel van  distillaat en wordt de pH verlaagd tot < 5,5 door zuurdosering (zoutzuur, maar eventueel 
ook zwavelzuur kan hiervoor worden gedoseerd). De gevormde gassen worden vervolgens gestripped 
(=uitgeblazen) door stoominjectie. Het stripgas wordt teruggeleid naar de OBI waar het wordt verbrand. 
Gecondenseerde stoom (een relatief zeer kleine fractie) wordt gemengd met het distillaat uit de 
verdamper, en daarna verder behandeld.  
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3.1.4 Verdampingsinstallatie (MVR) 

Tijdens verdamping wordt het influent verwarmd tot het kookpunt. Voor de verwarming kan stoom worden 
gebruikt (thermische verdamping) of elektriciteit. Omdat de installatie volledig nieuw gebouwd moet 
worden en daarbij niet volledig is te integreren met de bestaande Schoonebeek installatie is hier initieel 
gekozen voor een robuust betrouwbare elektrische verwarming met mechanische damprecompressie 
(Mechanical Vapour Recompression installaties, MVR). Deze installaties zijn door Shell al meerdere 
malen toegepast voor de behandeling van productiewater.  
 
Zoals beschreven is de voorzuivering erop gericht scaling-risico’s in de MVR te beperken. Tevens kan 
scaling worden voorkomen door het kiezen van de juiste ‘recovery’: dit is de mate van indikking in de 
verdamper (dus de hoeveelheid distillaat wat wordt gevormd). Zoutconcentraties in de gevormde 
brijnstroom moeten laag genoeg blijven om neerslag van zouten in de verdamper te voorkomen. Er is 
uitgegaan van een maximale recovery van 85% omdat bij hogere concentratiefactoren zouten als NaCl 
neer zullen slaan. Dit betekent dat bij een influent van 8000 m3/d een distillaat stroom van 6800 m3/d 
wordt geproduceerd en een 1200 m3/d aan brijn.  
 
In de praktijk zal echter een klein percentage van de opgeloste zouten in het distillaat terechtkomen, 
ongeveer 10-20 mg/l. Ook zullen vluchtige componenten als VOC’s (incl BTEX), H2S en ammoniak met de 
gasfase meegaan en grotendeels in het distillaat terechtkomen.  
 
MVR installaties zijn goed in staat te opereren bij de geschatte huidige zoutconcentraties van het 
productiewater van Schoonebeek. Wanneer in de toekomst, zoals aangenomen, de zoutconcentratie 
verder afneemt zal dit resulteren in een verhoging van de recovery rate. 
 

3.1.5 Kristallisatie en ontwatering 

De voor kristallisatie benodigde zal stoom worden gegenereerd met een nieuw te bouwen boiler. Het 
gevormde brijn van de verdamper wordt door een warmtewisselaar in een kristallisatiereactor 
gerecirculeerd. In de warmtewisselaar wordt condenserend stoom als energiebron gebruikt, wat 
condenseert in de warmtewisselaar. Door verdamping van het water slaan zouten neer als kristallen. 
Hierbij ontstaat een ingedikte brijnstroom van 10-20%, welke verder wordt behandeld in een centrifuge. 
De waterfase uit de centrifuge wordt teruggeleid naar de kristallisatiereactor. Het gevormde slib, met een 
droge stof gehalte van ongeveer 90%, zal worden afgevoerd en gestort of –indien mogelijk- verder 
verwerkt. 
 

3.1.6 Behandeling distillaat 

NH3 verwijdering 
Vluchtige componenten, zoals NH3, zullen in het distillaat terecht komen en voorafgaand aan lozing 
moeten worden verwijderd. Strippen van NH3 wordt hier beschouwd als de meest geschikte optie omdat: 

 Door middel van strippen het ammoniakgehalte voldoende kan worden verlaagd, 
 Stoom gegenereerd wordt op site met een nieuw te bouwen boiler, 
 Vanwege de lage buffer capaciteit van het distillaat weinig loog hoeft te worden gedoseerd om de 

pH te verhogen naar hogere pH, 
 Hoge temperatuur van het distillaat zal strippen bevorderen, 
 ‘Co-stripping’ van VOC’s zal tevens plaatsvinden in deze stap, 
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 Het is een veel toegepaste, bewezen technologie. 
Na stripping zal de NH3-damp worden gecondenseerd waarbij de dosering van een kleine hoeveelheid 
zwavelzuur ervoor zorgt dat vrijwel alle NH3 als ammoniumsulfaat in het condensaat terechtkomt. 
Afhankelijk van de samenstelling kan dit product worden hergebruikt of als afval worden afgevoerd. 
 
Een andere mogelijkheid om NH3 te verwijderen is de toepassing van een biologische zuiveringsstap 
waarbij ammonium door bacteriën wordt omgezet in nitraat en vervolgens stikstofgas. Deze optie zal een 
aanzienlijke lager energieverbruik hebben ten opzichte van strippen, maar een hogere CAPEX. Deze 
optie is niet meegenomen hier omdat deze –voor de toepassing zoals hier beschreven - als minder 
robuust wordt beschouwd. Vanwege het fluctuerend zoutgehalte kunnen bacteriën in de bioreactor slecht 
functioneren of zelfs afsterven, wat tot een onbetrouwbare installatie leidt.  
Ook zou kunnen worden gekeken naar het strippen met behulp van lucht in plaats van gas. 
 

Verwijdering van opgelost sulfide 
Op basis van modelberekeningen wordt de sulfide-concentratie in het distillaat geschat op 60-80 mg/l. Om 
aan lozingseisen te voldoen zal sulfide daarom moeten worden verwijderd. Dit kan worden gedaan door 
chemische oxidatie met chloordioxide. Chloordioxide wordt gedoseerd en met behulp van een statische 
mixer wordt een snelle en goede menging geborgd. De reactie vindt snel plaats. Sulfide en chloordioxide 
worden in deze reactie omgezet in zwavelzuur en chloride.  
 
Ook deze techniek is een bewezen technologie en wordt onder andere toegepast bij drinkwater productie. 

 
Verwijdering van vluchtige organische componenten 
Ondanks het feit dat het meeste organische materiaal in de voorzuivering zal worden verwijderd zullen er 
toch VOC’s zoals vluchtige vetzuren en BTEX in het distillaat terechtkomen. Deze kunnen worden 
verwijderd door middel van een actief kool stap. De VOC’s zullen aan de kool adsorberen en zo uit de 
waterfase worden verwijderd. Wanneer de adsorptiecapaciteit is verbruikt zal deze moeten worden 
geregenereerd. Dit gebeurt door de kool op een externe locatie te verbranden (inclusief behandeling van 
het gas). Op basis van modelberekeningen wordt echter aangenomen dat de concentraties VOC’s laag 
zullen zijn en de regeneratiefrequenties van de actief kool filters laag.  
 
Ook deze technologie wordt veelvuldig toegepast en is een robuuste en bewezen technologie.  
 
 

3.2 Massabalans van de voornaamste stromen 
 
In dit hoofdstuk worden de voornaamste processtromen welke van belang zijn voor de LCA studie uit de 
bovenstaande processen kort samengevat. In hoofdstuk 5 zullen de kosten voor de OPEX en CAPEX 
worden gegeven.  
 
Voorzuivering 
De productiewaterhoeveelheid in Schoonebeek bedraagt 8000 m3/d. Bij de oliescheiding wordt naar 
schatting 4 MWh/d aan elektriciteit verbruikt. De afgescheiden olie/water reststroom van 240 m3/d wordt 
teruggevoerd naar de OBI.  
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Verdamping en kristallisatie 
Voor de ontgassing voorafgaand aan de verdamping wordt eerst de pH verlaagd door de dosering van 
35% zoutzuur; in totaal ongeveer 10 ton per dag.  
Tevens wordt stoom geïnjecteerd om te zorgen voor de stripping van het gas: deze hoeveelheid is ook 
geschat op 10 ton per dag. Het afgevangen gasmengsel van CO2, H2O, VOC’s en H2S wordt teruggeleid 
naar de OBI en verbrand in de gasturbine of stoomboiler. 
 
In de verdamper wordt het inkomende water ingedampt middels elektrische energie: 312 MWh/d. Het 
influent wordt voor 85% ingedampt, resulterend in een brijnstroom van 1200 m3/d en een distillaatstroom 
van 6800 m3/d. Verdere opwarming in de kristallisatie fase resulteert in een extra energieverbruik van 515 
MWh/d. Hier wordt de brijnstroom verder ingedikt onder de vorming van zoutkristallen tot een product met 
10-20% droge stof. Het vrijgekomen water vanuit de ontwatering gaat terug naar de kristallisatie, en 
diluaat van de kristallisatie kan ofwel direct met het effluent worden geloosd of worden gemengd met het 
distillaat van de MVR. Totale mixed zout stroom (90%) bedraagt 200 ton per dag en de geproduceerde 
hoeveelheid distillaat wordt geschat op 7000 m3/d.  
 
Distillaat behandeling 

 Voor de NH3-stripping wordt 4 ton per dag aan NaOH en 185 MWh/d per dag aan stoom 
geïnjecteerd. De gevormde hoeveelheid ammoniumsulfaat bedraagt 0,7 ton per dag.  

 Sulfide-verwijdering: hiervoor wordt 8 m3/d aan ClO2 gedoseerd (20% oplossing). 
 Het actieve kool verbruik voor de verwijdering van VOC’s is geschat op 24 ton per jaar.  

 
Net als voor de andere varianten het geval is, zou kunnen worden gekozen voor een alternatieve stikstof 
verwijderingstechnologie met een lager energieverbruik, zoals strippen met lucht of een biologisch proces. 
Dat deze opties hier niet zijn meegenomen heeft er mee te maken dat hier is gekozen voor robuuste 
technologieën. 
 
Overzicht procesgegevens 
In onderstaande tabel staan de procesgegevens voor de variant MVR en kristallisatie per processtap 
weergegeven. 
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Tabel 2: Overzicht verbruik en procesdata van de Tussenrapport variant: MVR en kristallisatie. 

Processtap Eenheid Olieverwijdering Ontgasser MVR Kristallisatie 
NH3 

stripping
NH3 

omzetting  
Oxidatie 
sulfide 

GAC 
filter 

Totaal

Influent m3/d 8000        8000 

Reststroom/producten           

Behandeld effluent m3/d        7000 7000 

Gemengd zout 
(=afvalproduct)

Ton/d    200     200 

Ammoniumsulfide 
(voor hergebruik)

Ton/d      0,7   0,7 

Consumptie           

Gas MWh/d          

Stoom MWh/d  1  515 185    701 

Elektriciteit MWh/d 4  312      316 

Totaal energie MWh/d         1017 

HCl Ton/d  10       10 

NaOH Ton/d     4    4 

ClO2 (20%) m3/d       8  8 

H2SO4 Ton/d      0,7   0,7 

Actieve kool Ton/j        24 24 

 
 

3.3 Kosten 
 
In de onderstaande tabel zijn de voornaamst operationele- en investeringskosten voor deze variant 
weergegeven. 
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Tabel 3: CAPEX en OPEX van de Tussenrapport variant: MVR en Kristallisatie (zuivering en lozing, zonder injectie van de 
reststroom). 

Processtap Eenheid Voorzuivering Ontgasser MVR Kristallisatie
NH3 

stripping
NH3 

omzetting 
Oxidatie 
sulfide 

GAC 
filter 

Overige Totaal

CAPEX            

Proces units Mln EUR 6 In MVR 34 10 4   2 6 62 

Aansluiting op OBI (civiel, pijpleidingen en controlesysteem, vast zout logistiek, tijdelijke  equipment) 20 

Overheads (contingency, mark escalatie, inflatie, transport, project management.) 41 

Totaal 
waterbehandeling

          123 

H2S mitigatie pijplijn           110 

OPEX            

Energie
Mln 

EUR/jaar 
0,2  12 9,5 3,5     25,2 

Reststoffen
Mln 

EUR/jaar 
        3 3 

Chemicaliën
Mln 

EUR/jaar 
  0,7  0,4  2,4   3,5 

Bedrijfsvoeringen 
onderhoud

Mln 
EUR/jaar 

  0,7 0,2     2,1 3 

Totaal OPEX
Mln 

EUR/jaar 
         34,7 

CAPEX + 10 j OPEX           580 

 
Het kopje ‘overige’ bestaat onder andere uit de investeringskosten voor tanks, pompen, transformatoren 
en MCC gebouwen.  
 
De gepresenteerde CAPEX van de proceseenheden en OPEX van energie en chemicaliën zijn afgeleid 
van de ‘kosten standaard’ van Royal HaskoningDHV, welke is gebaseerd op de benchmark-data 
afkomstig van de Nederlandse Drinkwaterleiding bedrijven. De voornaamste kostenposten zijn vervolgens 
gecontroleerd en aangevuld met aanvragen van specifieke offertes voor installaties (zoals voor de MVR- 
en kristallisatie-units etc.) en meest actuele kosten voor verbruiksgoederen zoals chemicaliën, energie etc 
en voor de afvoer en/of waarden van gevormde restproducten.  
 
De investeringskosten voor de aansluiting op de OBI, overheads en H2S mitigatiepijplijn zijn van NAM 
afkomstig en met gebaseerd op benchmarks van NAM. Een groot deel van de overhead is zogenaamde 
contingency, wat een grote waarde is in deze conceptuele fase. Indien meer scope definitie bekend is (na 
een zogenaamde FEED studie door een aannemer) zullen de basiskosten meestal toenemen en de 
contingency afnemen. 
 
De operationele kosten van reststoffen en gedeeltelijk operaties/onderhoud zijn van NAM afkomstig. 
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4 Procesbeschrijving variant Salttech 

4.1 Processchema 

Het processchema bestaat uit de volgende stappen (zie figuur 3): 
 Olieverwijdering, 
 Silica verwijdering (optioneel), 
 Ontgassing, 
 DyVaR (stap 1: behandeling voorbehandeld productiewater) 
 DyVaR (stap 2: behandeling brijnstroom afkomstig uit DyVaR 1). 

De vluchtige componenten zullen in het distillaat terechtkomen en zullen voor dat dit geloosd kan worden 
moeten worden verwijderd. Hiervoor zijn de volgende stappen in het proces geïntegreerd: 

 Ammoniak verwijdering (inclusief behandeling van de reststroom), 
 Sulfide verwijdering, 
 Verwijdering van vluchtige organische koolwaterstoffen, 
 Koeling (optioneel). 

 
De processtappen zullen in het onderstaande nader worden beschreven en uitgewerkt. Een aantal 
processtappen zijn gelijk aan de in het vorige hoofdstuk beschreven line-up. Het betreft de stappen 
voorafgaand aan de DyVaR–units (olieverwijdering, silica verwijdering en ontgassing) en alle 
behandelingsstappen van de vluchtige componenten in het distillaat. Voor de beschrijvingen van deze 
processen wordt verwezen naar de beschrijvingen in hoofdstuk 3. 
 
 
 

 
Figuur 3: Processchema line-up variant Salttech met DyVaR technologie.  

 

4.1.1 DyVaR 

De DyVar-technologie is een gepatenteerde technologie waarin verdamping en kristallisatie worden 
gecombineerd in een enkele processtap, waardoor het energieverbruik kan worden verminderd t.o.v. line-
ups waarin deze processen in gescheiden processtappen plaatsvinden. Het influent wordt op een speciale 
manier in de verdampingsunit geïnjecteerd waardoor deze tevens een cyclonische werking heeft. 
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Hierdoor ontstaat er een beschermende waterlaag aan het oppervlak welke de verdampingsunit 
beschermt tegen scaling en corrosie.  
 
In de units zal verdamping van het water plaatsvinden. De warmte die vrijkomt tijdens de condensatie van 
de damp wordt door warmtewisselaars eerst gebruikt om de interne brijn-recirculatiestroom op te warmen. 
Daarna wordt in een nageschakelde warmtewisselaar de restwarmte gebruikt om het influent op te 
warmen (zie figuur 3). Doordat scaling kan worden voorkomen kunnen relatief hoge indikkingsfactoren 
worden toegepast en zal kristallisatie plaatsvinden in de verdampingsunits. De gevormde brijnstroom zal 
verder moeten worden ontwaterd in een hydrocycloon en eventueel gedroogd. 
 

 
Figuur 4: Schematische weergave van de DyVaR technologie. 

 
Voor de toepassing op het productiewater van Schoonebeek is gekeken naar de optie om strooizout te 
produceren uit de brijnstroom. Doordat in de DyVaR de indikkingsfactor kan worden aangepast kan het 
kristallisatieproces worden gestuurd. Hierdoor biedt deze technologie potentieel goede mogelijkheden 
voor de productie van specifieke zoutstromen. Echter, uit nadere studie is gebleken dat de vorming van 
een zoutproduct dat voldoet aan de specificaties voor strooizout, in combinatie met volledige ontzouting 
van het influent, niet mogelijk is in één DyVaR stap. Vandaar dat in de gepresenteerde line-up een tweede 
DyVaR stap is opgenomen waarin het vloeibare brijn uit de hydrocycloon van de eerste DyVaR stap 
verder wordt behandeld.  
  

4.2 Massabalans van de voornaamste stromen 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste processtromen welke van belang zijn voor de LCA studie uit de 
bovenstaande processen kort samengevat. In hoofdstuk 5 zullen de kosten voor de OPEX en CAPEX 
worden gegeven.  
 
Voorzuivering 
De productiewater hoeveelheid in Schoonebeek bedraagt 8000 m3/d.  Bij de oliescheiding wordt naar 
schatting 4 MWh/d aan elektriciteit verbruikt. De olie reststroom van 240 m3/d wordt teruggevoerd naar de 
OBI.  
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DyVaR 
In afstemming met de Salttech is ingeschat dat dat er geen chemicaliën aan de DyVaR unit hoeven te 
worden gedoseerd. De units verbruiken (elektrische) energie voor de recirculatie pompen en de 
compressoren. Tevens zal een kleine hoeveelheid energie nodig zijn om de gevormde zoutstroom na de 
hydrocycloon te drogen. In totaal bedraagt de geschatte energie-consumptie 418 MWh/d. In beide 
DyVaR-stappen wordt 100 ton aan strooizout (stap 1, volgens de theoretisch berekende kwaliteit) en 
mixed zout (stap 2) gevormd.  
 
Distillaat behandeling 

 Voor de NH3-stripping wordt 4 ton per dag aan NaOH en 185 MWh/d per dag aan stoom 
geïnjecteerd. De gevormde hoeveelheid ammoniumsulfaat bedraagt 0,7 ton per dag.  

 Sulfide-verwijdering: hiervoor wordt 8 m3/d aan ClO2 gedoseerd (20% oplossing). 
 Het actieve kool verbruik voor de verwijdering van VOC’s is geschat op 24 ton per jaar.  

 
Een andere mogelijkheid om NH3 te verwijderen is strippen met lucht of de toepassing van een 
biologische zuiveringsstap waarbij ammonium door bacteriën wordt omgezet in nitraat en vervolgens 
stikstofgas. Deze laatste optie zal een aanzienlijke lager energieverbruik hebben ten opzichte van strippen 
met gas, maar een hogere CAPEX. Deze optie is niet meegenomen hier omdat deze –voor de toepassing 
zoals hier beschreven als minder robuust is beschouwd. Zie ook het commentaar bij de Tussenrapport 
variant. 
 
Overzicht procesgegevens 
In onderstaande tabel staan de procesgegevens voor de variant met Salttech technologie per processtap 
weergegeven. 
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Tabel 4: Overzicht verbruik en procesdata van variant Salttech. 

Processtap Eenheid Voorzuivering Ontgasser DyVaR 1 DyVaR 2
NH3 

stripping
NH3 

omzetting 
Oxidatie 
sulfide 

GAC 
filter 

Totaal

Influent m3/d 8000        8000 

Reststroom/producten           

Behandeld effluent m3/d        7000 7000 

Gemengd zout 
(=waste)

Ton/d    100     100 

Strooizout Ton/d   100      100 

Ammoniumsulfide 
(hergebruik)

Ton/d      0,7   0,7 

Consumptie           

Gas MWh/d         

Stoom MWh/d  1  185    186 

Elektriciteit MWh/d 4  400 18     422 

Totaal energie MWh/d         608 

HCl Ton/d  10       10 

NaOH Ton/d     4    4 

ClO2 (20%) m3/d       8  8 

H2SO4 (100%) Ton/d      0,7   0,7 

Actieve kool Ton/j        24 24 
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4.3 Kosten 

In de onderstaande tabel zijn de voornaamst operationele- en investeringskosten voor deze variant 
weergegeven. 
 
Tabel 5: OPEX en CAPEX variant Salttech. 

Processtap Eenheid 
Oliever-

wijdering 
Ontgasser DyVaR 1 DyVaR 2

NH3 
stripping

NH3 
omzetting 

Oxidatie 
sulfide 

GAC 
filter 

Overige Totaal

CAPEX 

Proces units Mln EUR 6  40 4   2 6 58 

Aansluiting op OBI (civil, pijpleidingen en controlesysteem, vast zout logistiek, opslagtanks, tijdelijke equipment) 20 

Overheads (contingency, mark escalatie, inflatie, transport, project management.) 41 

Totaal waterbehandeling 119 

H2S mitigatie pijplijn 110 

OPEX 

Energie 
Mln 

EUR/jaar 
0,2  16 3,5     19,7 

Reststoffen 
Mln 

EUR/jaar 
         1,5 

Chemicaliën
Mln 

EUR/jaar 
    0,4  2,4   2,8 

Operaties en 
onderhoud

Mln 
EUR/jaar 

  1,1     2,1 3,2 

Totaal OPEX
Mln 

EUR/jaar 
         27,2 

CAPEX + 10 j 
OPEX

Mln EUR          501 

 
Het kopje ‘overige’ bestaat onder andere uit de investeringskosten voor tanks, pompen, transformatoren 
en MCC gebouwen. 
 
Voor de opbouw van de kosten wordt gerefereerd naar de voetnoot onder tabel 3 uit paragraaf 3.3. 
Additioneel zijn voor deze variant de CAPEX en OPEX voor de DyVaR units gebaseerd op de ontvangen 
budget schatting en gegevens van de firma Salttech. Uit de tabel blijkt zijn van de totale kosten (229 mln 
EUR) 40 Mln EUR voor de Salttech technologie (17%). Voor de jaarlijkse OPEX is 16 mln EUR op een 
totaal van 27,2 mln EUR: 59%.  
 
De Salttech variant zal om ontwikkeld te worden specifiek voor de Schoonebeek waterbehandeling, een 
onzekerheid hebben in definitie van de scope en daardoor in kosten. De Tussenrapport variant heeft een 
onzekerheid in kosten van -25% tot +40%. De Salttech variant met zijn DyVaR technologie geeft vanwege 
de combinatie van indamping en kristallisatie een minder complexe behandeling, maar vanwege de grote 
hoeveelheid units zal de onzekerheid weer iets toenemen. Geschat wordt dat de onzekerheid in deze 
ontwerpfase, in samenhang met alle andere elementen in de zuivering, toch zeker ook -25% tot +40% zal 
bedragen.  
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4.4 Risico’s 

De grootste, in gebruik zijnde, DyVaR-installatie heeft een capaciteit van minder dan 5% van de 
benodigde capaciteit voor Schoonebeek en is minder dan 4 jaar in bedrijf. Hoewel de DyVaR technologie 
vanuit een procestechnologisch oogpunt bewezen is, zullen aantal risico-mitigerende maatregelen nodig 
zijn op het gebied van betrouwbaarheid en onderhoud, alvorens deze technologie voor Schoonebeek 
toepast zou kunnen worden. Het is van belang dat deze risico’s nader onderzocht worden gezien het feit 
dat deze systemen zwaar belast zullen worden en betrekkelijk weinig informatie beschikbaar is wat betreft 
de robuustheid op de langere termijn en noodzakelijke onderhoud van de installaties. Het feit dat het 
systeem uit zeer veel DyVaR (verdampings-) units bestaat (voor Schoonebeek zijn ongeveer 6000 
eenheden nodig), zal leiden tot additionele operationele en onderhouds-risico’s.  
Geschat is dat voor de uitvoer van deze testen en het concept te ontwikkelen, zodat het specifiek voor 
Schoonebeek kan worden ontworpen, een jaar nodig zal zijn. 
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5 Procesbeschrijving variant TU Delft 

5.1 Processchema 

De variant voorgesteld door de TU Delft is conceptueler van aard dan de andere 2 varianten, doordat 
verschillende technologieën in deze line-up nog niet op full-scale zijn toegepast voor productiewater 
behandeling. Hierdoor zal deze variant nader bestudeerd moeten worden en pilottesten uitgevoerd om tot 
een ontwerp te komen in hetzelfde detail als de NAM en Salttech varianten.  
 
Het processchema voorgesteld door de TU Delft bestaat uit de volgende stappen (zie figuur 5). De 
onzekerheden zitten met name in de toepassing van keramische membranen en elektrodialyse als 
zuiveringsstappen voor productiewater.  

 Olieverwijdering, 
 Keramische membranen, 
 Aktieve kool, 
 Monovalente elektrodialyse (ED), 
 Stipping van de productstroom van de monovalente ED, 
 MVR + Kristallisatie op de productstroom van de monovalente ED, 
 Divalente ED passage van de reststroom van de ED, 
 MVR + Kristallisatie op de productstroom van de divalente ED en  
 Biologische nitrificatie/denitrificatie van de productstroom monovalente ED, reststroom divalante 

ED en distillaat MVR. 
 

De processtappen, met uitzondering van de eerder beschreven olieverwijderings- en strippingstap, zullen 
in het onderstaande nader worden beschreven en uitgewerkt. 
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Figuur 5: Processchema variant TU Delft, met Keramische Membranen gevolgd door Elektrodialyse.  

 

5.1.1 Keramische membranen 

De OiW gehalten na de OBI zullen te hoog zijn voor een directe toepassing van elektrodialyse. Daarom 
zijn keramische membranen als voorzuivering geplaatst. Het voordeel van keramische membranen is dat 
deze veel sterker zijn dan polymeer membranen en dat daarom strengere reinigingsregimes kunnen 
worden toegepast en vervuilingen beter kunnen worden verwijderd. Dit maakt deze membranen tevens 
geschikt voor de verwijdering van OiW (deze zullen bij polymeermembranen vaak leiden tot blijvende 
vervuiling). De poriegrootte van deze membranen ligt meestal in het gebied van de ultrafiltratie waardoor 
alle deeltjes van grofweg tussen 10 nm en 100 nm (de exacte poriegrootte zal afhankelijk zijn van de 
gekozen membranen) door de membranen zullen worden tegengehouden.   
 
Keramische membranen worden voor verschillende toepassingen gebruikt. Echter, zoals in de inleiding 
reeds is aangegeven zijn er nog weinig referenties voor de toepassing op productiewater. Testen zullen 
daarom nodig zijn voordat deze technologie met zekerheid voor Schoonebeek kan worden ingezet.  
 

5.1.2 GAC 

Het permeaat van de keramische membranen zal kleinere componenten als zouten, BTEX, gedoseerde 
chemicaliën en gassen (H2S) bevatten. Electrodialyse membranen zijn erg gevoelig voor fouling, vandaar 
dat na de keramische membranen een aktief kool filter is geplaatst. Deze filters zijn goed in staat om 
BTEX te verwijderen. Dit is in het bijzonder van belang omdat opgeloste koolwaterstoffen potentieel zullen 
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leiden tot schade aan de ED membranen. Het verwijderingsrendement voor H2S en chemicaliën zal nader 
moeten worden onderzocht.  
 
Aktieve kool is kool welke is bewerkt om de adsorptiecapaciteit te verhogen. In het filter zullen 
verontreinigingen adsorberen aan de kool en zo uit de waterstroom worden verwijderd. Wanneer de kool 
verzadigd is moet deze worden vervangen door nieuwe kool. De verzadigde kool wordt vervolgens 
verbrand of geregenereerd. Deze technologie wordt voor vele toepassingen gebruikt en is een bewezen 
technologie. 
 

5.1.3 ED 

Algemeen 

Bij elekrodialyse worden geladen componenten door middel van selectief doorlaatbare membranen en 
elektrische lading uit de waterfase geconcentreerd. In figuur 6 staat dit proces schematisch weergegeven. 
Positief geladen deeltjes zullen worden aangetrokken door de anode, negatief geladen deeltjes door de 
kathode. Door membranen die enkel negatief geladen deeltjes doorlaten (en positief geladen deeltjes 
afstoten) om-en-om te plaatsen met membranen die enkele positief geladen deeltjes doorlaten, ontstaat 
er een geconcentreerde stroom tussen deze membranen: de concentraatstroom. Deze technologie is dus 
zeer geschikt om zouten te verwijderen.  
 
Er bestaan verschillende type membranen, met verschillende eigenschappen. Zo laten monovalent 
specifieke membranen enkel eenwaardige ionen door en kunnen deze ionen dus selectief worden 
verwijderd. Een punt van aandacht is echter wel dat de membranen een selectiviteit hebben van 90%, 
waardoor 10% van de monovalente ionen niet worden verwijderd.  
 
 

 
Figuur 6: Schematische weergave elektrodialyse proces met monovalante membranen (bron: GE). 
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ED in line-up variant TU Delft 

In de voorgestelde line-up van de TU Delft wordt het permeaat van de keramische membranen door een 
ED unit met monovalente membranen geleid. Hierin ontstaat een geconcentreerde stroom (15% van het 
influent) met 90% van de eenwaardige zouten.  
 
De verdunde stroom (85% van het influent) zal met name de 2 waardige zouten bevatten (+ 10% van de 
eenwaardige zouten). Door toepassing van een divalente ED-stap worden deze 2-waardige ionen uit de 
waterstroom verwijderd onder vorming van een concentraat stroom met de 2-waardige ionen.  
 

5.1.4 MVR/Kristallisatie in de line-up variant TU Delft 

De concentraatstromen van beide ED-stappen worden in afzonderlijke verdamper/kristallisatie-eenheden 
(MVR-1 & 2, zie figuur 2) verder ingedikt. Tijdens verdamping wordt het influent onder onderdruk 
verwarmd tot het kookpunt. Voor de verwarming kan stoom worden gebruikt (thermische verdamping) of 
elektriciteit. Met het oog op autonomie en ervan uitgaande dat elektriciteit altijd aanwezig zal zijn en stoom 
slechts in de nabijheid van CHP-installaties, is hier gekozen voor elektrische verdamping door middel van 
Mechanical Vapour Recompression installaties (MVR). Deze installaties is een bewezen technologie en 
eerder toegepast voor de behandeling van productiewater. 
 
Het concentraat uit de eerste (monovalente) ED-stap zal voornamelijk NaCl bevatten. De maximale 
recovery (percentage gevormde distillaat ten opzichte van het influent) in de verdamper, MVR-1, is 
bepaald door de maximale oplosbaarheid van NaCl zouten, en ligt rond de 50%. De recovery van MVR-2, 
welke het concentraat van de divalente ED behandeld is bepaald door de oplosbaarheid van CaCl2. Door 
pH correctie in MVR-2 kan het carbonaat gehalte worden verlaagd waardoor CaCO3-vorming wordt 
voorkomen. 
 
MVR installaties zijn goed in staat te opereren bij de geschatte huidige zoutconcentraties van het 
productiewater van Schoonebeek. Wanneer in de toekomst, zoals aangenomen, de zoutconcentratie 
verder afneemt zal dit resulteren in een verhoging van de recovery rate. 
 
De gevormde brijnstromen uit beide verdampers wordt door een warmtewisselaar in kristallisatiereactoren 
gerecirculeerd. In de warmtewisselaar wordt condenserend stoom als energiebron gebruikt, wat 
condenseert in de warmtewisselaar. Door verdamping van het water slaan zouten neer als kristallen. 
Hierbij ontstaat een ingedikte brijnstroom, welke verder wordt behandeld in een centrifuge. De waterfase 
uit de centrifuge wordt teruggeleid naar de kristallisatiereactor. Het gevormde slib uit crystalliser-1 zal 
voornamelijk uit NaCl-zout bestaan en kan na verwerking als strooizout worden gebruikt, terwijl de 
zoutstroom van de divalente ED als afvalstof afgevoerd zal moeten worden. 
 

5.1.5 N/DN (nitrificatie/denitrificatie) 

Ondanks de toepassing van strippen is de verwachting dat de resulterende NH4
+-concentratie in de te 

lozen stromen (distillaat MVR + Crystalliser-1, effluent divalente ED-stap en distillaat MVR + Crystalliser-
2, zie figuur 2), niet aan de lozingseisen zal voldoen. Daarom is rekening gehouden met een additionele 
verwijdering van ammonium, door middel van biologische nitrificatie/denitrificatie (N/DN). In dit proces 
wordt NH4

+ eerst omgezet in NO3
- (nitraat). Hiervoor is de inbreng van zuurstof nodig. Het gevormde 
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nitraat wordt vervolgens door de omgezet in stikstofgas. Voor deze laatste stap is een C-bron nodig. Deze 
moet eventueel worden gedoseerd.  
 
Dit proces is een zeer wijd toegepaste en bewezen technologie. In vergelijking met de overige 
processtappen heeft het N/DN proces een lage CAPEX en OPEX.  
 

5.2 Massabalans van de voornaamste stromen 

In dit hoofdstuk worden de voornaamste processtromen welke van belang zijn voor de LCA studie uit de 
bovenstaande processen kort samengevat. In hoofdstuk 5 zullen de kosten voor de OPEX en CAPEX 
worden gegeven.  
 
Keramische membranen 
De keramische membranen hebben een geschatte recovery 95%. Dit betekent dat 400 m3/h terug naar de 
OBI worden geleid. Afhankelijk van de vervuiling van de membranen zal periodiek gereinigd moeten 
worden.  
 
ED 
In de voorgestelde line-up van de TU Delft wordt het permeaat van de keramische membranen door een 
ED unit met monovalente membranen geleid. Hierin ontstaat een geconcentreerde stroom (15% van het 
influent, ongeveer 1200 m3/d) met 90% van de eenwaardige zouten. De verdunde stroom (6800 m3/d) zal 
met name de 2 waardige zouten bevatten (+ 10% van de eenwaardige zouten) en verder worden 
behandeld in een tweede ED stap, welke een geschatte recovery heeft tussen de 50-85% (3400 – 5800 
m3/d).  
Stripper 
Het productwater uit de eerste –monovalente- ED, 1200 m3/d wordt door een stripper geleid voor 
ammoniaverwijdering. Geschat is dat hiervoor 83 MWh/d aan stoom zal worden geïnjecteerd.  
 
MVR & Kristallisatie 
Het concentraat uit de eerste (monovalente) ED-stap zal voornamelijk NaCl bevatten. De maximale 
recovery in de verdamper, MVR-1, is bepaald door de maximale oplosbaarheid van NaCl zouten, en ligt 
rond de 50%; hetgeen overeenkomt met 600 m3/d. De brijnstroom naar de kristallisatie-eenheid-1 ook 600 
m3/d. 
De recovery van MVR-2, welke het concentraat van de divalente ED behandeld is bepaald door de 
oplosbaarheid van CaCl2. Geschat is dat de recovery hier rond de 97% zal liggen. Afhankelijk van de 
recovery van de voorgeschakelde (divalente) ED membranen resulteert dit in een distillaatstroom die 
tussen de 3300 en 5600 m3/d zal liggen. De gevormde brijnstroom naar de kristallisatie-eenheid (2) ligt 
dan tussen de 100 en 200 m3/d. 
 
Het gevormde slib uit crystalliser-1 zal voornamelijk uit NaCl-zout bestaan en kan na verwerking als 
strooizout worden gebruikt, terwijl de zoutstroom van de divalente ED als afvalstof afgevoerd zal moeten 
worden. Deze variant heeft wel het voordeel dat, in vergelijking met andere line-ups, theoretisch meer 
strooizout (160 ton/d) en minder afvalproduct (40 ton/d) kan worden geproduceerd. 
 
Biologische Nitrificatie/denitrificatie 
Aangenomen is dat in deze stap 7500 m3/d zal worden behandeld. Het energieverbruik wordt met name 
bepaald door de benodigde beluchting voor dit proces en is ruw geschat op 1 MWh/d 
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Overzicht procesgegevens 
In onderstaande tabel staan de procesgegevens voor de variant van de TU Delft per processtap 
weergegeven. 
 
Tabel 6: Overzicht verbruik en procesdata van de variant TU Delft. 

Processtap Eenheid 
SiC 
Membraan 

GAC ED1 ED2 
MVR + 
Crystal. 1 

MVR + 
Crystal. 2 

Stripper N/DN Overige Totaal 

Influent m3/d 8000 
    

8000 

Behandeld 
effluent 

m3/d 
       

7000 
 

7000 

Gemengd zout 
(=afval) 

Ton/d 
   

40 
     

40 

Strooizout Ton/d 
 

160 
  

160 

Consumptie 
      

Gas MWh/d 
     

Stoom MWh/d 
  

463 21 83 
  

567 

Elektriciteit MWh/d 4 
 

13 2 53 51 1 
 

124 

Totaal energie MWh/d 
    

691 

Actieve kool Ton/j 24 
   

24 
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Tabel 7: CAPEX en OPEX van de variant TU Delft (zuivering en lozing, zonder injectie van de reststroom). 

Processtap Eenheid 
SiC 
Membraan 

GAC ED1 ED2 
MVR + 
Crystal.1 

MVR + 
Crystal.2 

Stripper N/DN Overige Totaal 

CAPEX 
      

Proces units Mln EUR 9 2 7 6 21 1 6 6 58 

Aansluiting op OBI (civil, pijpleidingen en controlesysteem, vast zout logistiek, 
opslagtanks, tijdelijke equipment) 

    20 

Overheads (contingency, mark escalatie, inflatie, transport, project 
management.) 

    41 

Totaal water-
behandeling           

119 

H2S mitigatie 
pijplijn           

110 

OPEX 
     

Energie Mln EUR/j 
  

0,5 10,5 2,5 1,5 
  

15 

Reststoffen Mln EUR/j 
    

1 

Chemicaliën Mln EUR/j 
    

Operaties en 
onderhoud 

Mln EUR/j 
  

1 
    

2 3 

Totaal OPEX Mln EUR/j 
    

19 

CAPEX + 10 j 
OPEX 

Mln EUR 
         

419 

Vanwege de grote onzekerheid is voor de berekening van deze variant een grovere afronding gebruikt. 
 
Het kopje ‘overige’ bestaat onder andere uit de investeringskosten voor tanks, pompen, transformatoren 
en MCC gebouwen. Voor de opbouw van de kosten wordt gerefereerd naar de voetnoot onder tabel 3 uit 
paragraaf 3.3.  
 
De TUD variant zal om specifiek voor de Schoonebeek waterbehandeling ontwikkeld te worden, een 
grotere onzekerheid hebben in definitie van de scope dan de Salttech variant en daardoor een hogere 
onzekerheid in kosten hebben. Zoals aangegeven hebben de Tussenrapport variant en Salttech een 
onzekerheid van -25% tot +40%. De TUD variant zal een ruim grotere onzekerheid hebben, omdat dit 
concept zich nog in de research & development fase bevindt.  
 

5.3 Risico’s 

De toepasbaarheid van deze variant hangt sterk af van 2 technologieën: de keramische membranen en 
de elektrodialyse membranen. Beide technologieën moeten uitvoerig getest worden voordat deze op full-
scale kunnen worden toegepast. De operationele aspecten worden voornamelijk bepaald door de 
verontreinigen in het te behandelen water. Daarom zullen de technologieën getest moeten worden op het 
productiewater van Schoonebeek. Binnen Shell en NAM zijn reeds pilot-testen gedaan met keramische  
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membranen op productiewater, waardoor deze technologie als verder ontwikkeld kan worden beschouwd 
dan elektrodialyse. Echter, deze testen zullen moeten worden uitgebreid om meer te kunnen zeggen over 
de optimale procescondities, verontreiniging, reiniging en levensduur van de membranen. 
 
Deze parameters zijn tevens van belang voor de toepassing van elektrodialyse, maar zullen nog veel 
verder onderzocht moeten worden omdat elektrodialyse voor productiewatertoepassingen zich nog meer 
in de research & development fase bevindt dan keramische membranen en minder praktijk data 
beschikbaar zijn. Deze technologie wordt al wel gebruikt voor andere toepassingen, zoals onder andere 
voor proceswater (ultra puur) bereiding.  
 
Zoals aangegeven is het nitrificatie/denitrificatie proces wereldwijd een veel toegepaste en bewezen 
technologie. Echter, biologische systemen zijn potentieel gevoeliger voor verstoringen en fluctuaties in de 
bedrijfsvoering. Testen zullen moeten worden uitgevoerd om deze aspecten in de van TU Delft variant in 
de praktijk voor Schoonebeek nader te bepalen.  
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6 Conclusies 

In tabel 8 staan de enkele OPEX en CAPEX data voor de verschillende varianten voor de lozing op 
oppervlakte water gegeven. Concluderend kan worden gesteld dat de gepresenteerde nieuwe varianten 
(Salttech en TU Delft) in beginsel tot aanmerkelijke besparingen in energieverbruik kunnen leiden ten 
opzichte van de Tussenrapport variant met MVR en kristallisatie technologie.  
 
Uit de berekeningen volgt dat de toepassing van de Salttech technologie het laagste energieverbruik 
heeft: 608 MWh/d. De geschatte CAPEX zijn voor de varianten Salttech en de TU Delft gelijk: 229 In alle 
zuiveringsvarianten is een schatting opgenomen van 110 mln Euro voor het volledig H2S bestendig maken 
van de pijpleiding vanaf de productieputten naar Schoonebeek installatie, waarmee het gebruik van H2S-
binder voorkomen kan worden.  
 
Doordat de line-up van de TU Delft het laagste chemicaliënverbruik heeft, zijn voor deze variant de 
resulterende CAPEX + 10 jaar OPEX kosten ruimschoots lager dan de NAM-variant en lager dan voor de 
Salttech variant: met 419 mln Euro staat tot 580 en 501 mln Euro, respectievelijk.  
 
De TU Delft en Salttech varianten kunnen ook leiden tot een aanzienlijke reductie in vaste afvalproducten. 
 
Tabel 8: Overzicht enkele OPEX en CAPEX van de bestudeerde varianten. 

 
Eenheid NAM Salttech TU Delft 

Totaal energieverbruik MWh/d 1017 608 691 

CAPEX Mln € 233 229 229 

CAPEX + 10 jr OPEX Mln € 580 501 419 

 
Hoewel de Salttech variant een lager energieverbruik (in MWh/d) heeft dan de TU Delft variant, zijn de 
CAPEX plus OPEX voor een periode van 10 jaar lager (in Mln EUR) voor de TU Delft variant. Dit komt 
door het feit dat de Salttech variant met name op elektriciteit wordt bedreven en de kristallisatie-units in de 
varianten NAM en TU Delft op stoom. Doordat stoom (gasinkoop) goedkoper is dan elektriciteit, zijn de 
operationele kosten op de langere termijn daardoor lager voor de TU Delft variant.  
 
Ten slotte kan in de varianten de NH3 stripper vervangen worden door een biologische zuiveringsstap 
waarbij ammonium door bacteriën wordt omgezet in nitraat en vervolgens stikstofgas. Deze variant zal 
een aanzienlijke lager energieverbruik hebben ten opzichte van strippen, maar een hogere CAPEX. Deze 
variant is echter hier niet meegenomen hier omdat deze –voor de toepassing zoals hier beschreven in de 
MVR en Salttech line-ups - als minder robuust is beschouwd. Een andere optie zou zijn het strippen met 
lucht.  
 
De feitelijke besparingen die met deze technologieën bereikt kunnen worden zullen nader moeten worden 
onderzocht. De resultaten van deze studie geven duidelijk aan dat beide technologieën interessant zijn 
om in de toekomst verder te onderzoeken.  
Ook de Tussenrapport variant zou verder geoptimaliseerd kunnen worden, onder andere op het gebied 
van warmte overdracht. Echter, deze optimalisaties zullen niet kunnen leiden een lager energieverbruik 
dan de Salttech variant.  
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In het onderstaande worden de voornaamste conclusies kort opgesomd: 
- De Tussenrapport variant scoort het slechtst op energieverbruik en op kosten. 
- De TUD scoort het best op operationele kosten vanwege lagere energiekosten en vanwege laag 

chemicaliënverbruik. 
- De Salttech variant scoort het best op energiegebruik (milieu).  
- Alle drie varianten behoeven een forse investering in H2S bestendig maken van de pijpleiding 

vanaf de productieputten naar Schoonebeek installatie, naar schatting 110 miljoen, zodat er 
zonder H2S-binder gewerkt kan worden. 

- De investeringen voor de zuiveringsunits verdelen zich over de specifieke zuiveringsfabriek en 
alle overige kosten zoals aansluitingen op de Schoonebeek installatie en contingency (grote 
reservering, vanwege de onzekerheid omdat niet alle elementen in detail zijn ontworpen). Deze 
tweede post bedraagt voor elk van de varianten ongeveer 61 miljoen euro. 

- De investeringen in de feitelijke zuiveringsunits zijn hoger voor de Tussenrapport variant (60 mln 
EUR), de Salttech variant en de TUD variant zijn gelijk en bedragen 58 miljoen Euro. 

- Het grootste verschil in kosten zit in de bedrijfslasten, deze zijn voor de Tussenrapport variant, de 
Salttech variant en de TUD variant respectievelijk ongeveer 35 en 27 en 19 miljoen Euro per jaar. 
 

Voor de toekomstige uitwerking van de verschillende varianten zou verder nog gekeken kunnen worden 
naar de volgende mogelijke optimalisaties: 

- Het gebruik van een ammoniastripper in de NAM en Salttech varianten kan mogelijk worden 
voorkomen met een biologische reactor, die meer kost (extra +/- 10mln) maar veel minder energie 
gebruikt (minus 3,5 mln per jaar) en dus een besparing geeft van ongeveer 35 miljoen Euro in de 
netto-contante-waarde berekening. 

- Een alternatief voor het gebruik van een MVR met een hoog elektriciteit gebruik is mogelijk een 
TVR installatie die op gas gestookt kan worden. Dit geeft een mogelijk een serieuze besparing in 
kosten omdat de kosten van gas veel lager zijn dan die voor elektriciteit. Echter, dit type heeft een 
beperkt werkbereik waardoor in de praktijk het rendement lager zal zijn. Daar staat tegenover dat 
TVR’s met minder bewegende delen werken dus minder last hebben van slijtage. Binnen Shell en 
NAM zijn nog betrekkelijk weinig operationele data beschikbaar over deze installaties.  
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1 Samenvatting 
Als reactie op het rapport “Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek, tussenrapport 

alteratievenafweging” is door de stichting “Stop Afvalwater Twente” (hierna: stichting SAT) een 

alternatief naar voren gebracht. Dit alternatief richt zich op injectie onder kleilagen en dicht bij de bron 

(in de provincie Drenthe). In dit rapport onderzoekt NAM de haalbaarheid van dit voorgestelde 

alternatief. 

Veld Totaal 
opslagvolume 
(mln m3) 

Gemiddeld 
opslagvolume 
per put (mln 
m3) 

Afstand tot 
Schoonebeek 
(km) 

Verwachte 
Injectiviteit 

Bijzonderheden 

Roswinkel n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Seismisch actief 

Sleen 3 1,5 15 Goed  

De Wijk 23 2,4 39 Matig Producerend 
veld (EGR tot 
2030) 

Wanneperveen 10 1,5 46 Slecht  

Tietjerksteradeel 15 1 76 Slecht  

 

De velden die volgens dit alternatief geschikt zouden zijn, zijn geïdentificeerd en onderzocht. Daaruit 

blijkt dat het eerst genoemde alternatief in Drenthe, het Roswinkel veld bij Emmen, geen geschikte 

kandidaat is voor waterinjectie vanwege seismische activiteit. Dit is tevens bekrachtigd door Minister 

Kamp1. Het Sleen-veld is geen aantrekkelijke kandidaat voor waterinjectie vanwege het zeer beperkte 

opslagvolume. Het Wanneperveen veld en het Tietjerksteradeel veld zijn niet geschikt voor waterinjectie 

vanwege de verwachte slechte injectiviteit. Tevens is de afstand naar Tietjerksteradeel aanzienlijk groter 

dan voor de overige velden. Op basis van de in dit document beschreven studies ziet de NAM alleen het 

De Wijk veld als mogelijk geschikt voor opslag van Schoonebeek productiewater. Water injectie in het 

De Wijk veld kan echter een negatief effect hebben op gas productie. In het De Wijk veld is thans een 

Enhanced Gas Recovery (EGR) project gaande met een looptijd tot 2030. Wellicht komt daarna meer 

opslagvolume beschikbaar. Daarnaast is de te verwachten injectiviteit van het De Wijk veld matig. 

Hierdoor gaan hogere kosten, een hoger energieverbruik en een langere looptijd gepaard met 

waterinjectie in dit veld. 

  

                                                           
1 Brief aan Tweede Kamer, 22 november 2016, kenmerk DGETM-EO / 16163749  
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2 Velden - Algemeen 
De velden die in dit rapport worden besproken liggen boven de Zechstein zoutlaag. Voor sommige 

velden geldt echter dat in de bovenliggende lagen alsnog zoutlagen aanwezig zijn. Boven het Sleen veld 

bijvoorbeeld, ligt bovenop de circa 15-100m dikke Solling kleisteen die het reservoir afsluit, een laag Röt 

zout. Bovendien bevinden de eerste Zechstein zouten in het Tietjerksteradeel veld zich door erosie van 

het tussenliggende gesteente zo’n 25-110m onder het reservoir. 

Voor de velden beschreven in dit rapport wordt de afsluitende laag gevormd door kleisteen en mergel, 

in tegenstelling tot de Zechstein Carbonaat velden, waar de afsluitende laag gevormd wordt door 

anhydriet en een dikke laag zout. Zout is mechanisch veel sterker dan kleisteen. Door het plastische 

gedrag van zout is de minimale horizontale gesteentespanning in zout hoger dan in kleisteen, waardoor 

het tegen een hogere injectiedruk bestand is. Daardoor is een afsluitende zoutlaag mechanisch meer 

robuust dan een afsluitende kleisteen laag. Chemisch gezien is een afsluitende laag van zout minder 

robuust dan een van kleisteen, in verband met het mogelijk oplossen van zout als het in aanraking zou 

komen met het injectiewater. De risico analyse laat echter zien dat dit risico beheersbaar is en dat water 

injectie in de Zechstein velden veilig en verantwoord kan plaatsvinden [1]. 

De genoemde opslagvolumes in dit rapport zijn op veldniveau berekend, op basis van de geproduceerde 

hoeveelheid gas. Ervaringen in andere velden leren dat deze volumes vaak naar beneden bijgesteld 

moeten worden wanneer in detail naar de putten wordt gekeken. Voorbeelden hiervan zijn putten die 

bij nader onderzoek niet geschikt blijken om geconverteerd te worden tot waterinjectieput of putten 

waarbij in de praktijk slechts een zeer lage injectiviteit is te bewerkstelligen.  

2.1 Velden die in de voorgestelde categorie vallen 
Slechts enkele velden binnen het NAM portfolio kunnen beschouwd worden als boven-zout. Het enige 

veld dat door de stichting SAT wordt voorgesteld is het Roswinkel veld. Dit veld voldoet weliswaar aan 

het criterium boven-zout, maar is door minister Kamp uitgesloten van waterinjectie wegens historische 

seismiciteit. Daarnaast vallen het Sleen veld, het De Wijk veld en het Wanneperveen veld binnen de 

voorgestelde categorie. Omdat deze selectie van velden tamelijk beperkt is, zijn ook velden buiten 

Drenthe bekeken. Het enige boven-zout veld dat vanwege de grootte van het mogelijke opslagvolume 

een grotere transportafstand zou kunnen rechtvaardigen is het Tietjerksteradeel veld. Verschillende 

boven-zout velden in West-Nederland (Egmond-Binnen, Gaag, Monster en Barendrecht-Ziedewij) zijn uit 

logistieke overwegingen niet beschouwd.  

Een overzichtskaart van Noord-Oost Nederland met hierop de besproken velden (Figuur 2.1) is te vinden 

in Appendix 2. 

3 Velden - Detail 
De geologie van de velden die binnen de voorgestelde criteria van de Stichting SAT vallen omvatten een 

grote diversiteit aan geologische formaties, variërend van de Vroeg-Krijt Vlieland zandsteen tot de Trias 

Main Bunter Kleisteen (gesteentelaag binnen de Buntsandstein). Deze geologische diversiteit uit zich 
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ook in verschillen in zowel historische productie als geschiktheid voor waterinjectie. Daarnaast bestaan 

er verschillen tussen de velden in de mate waarin seismisch risico een rol speelt.  

3.1 Roswinkel 
Het Roswinkel veld is vanwege historische seismiciteit buiten beschouwing gelaten.  

3.2 Sleen 

3.2.1 Geologie 

Het Sleen veld, dat gedeeltelijk boven het dieper gelegen ZEZ2C Emmen veld ligt, is een anticline die aan 

de top sterk verbreukt is, waardoor verschillende van elkaar gescheiden gebieden zijn ontstaan. De 

accumulatie staat in verbinding met een aquifer met een overdruk van ongeveer 75 bar bij initiële 

condities. Het Trias reservoir bestaat uit (van oud naar jong) de Volpriehausen zandsteen, de 

Volpriehausen klei-siltsteen, de onder- en boven Detfurth zandsteen, de Hardegsen zandsteen en de 

Solling zandsteen. De Detfurth an Volpriehausen zandsteen zijn van goede kwaliteit. De Solling 

zandsteen heeft, net als in Roswinkel, te lijden onder zoutinvasie in de poriënruimte. De Volpriehausen 

klei-siltsteen bestaat uit zanderig reservoir gesteente. Het originele gas-water contact (GWC) ligt op 

1960m TVNAP. 

Een dieptekaart (Figuur 3.2.1) en dwarsdoorsnede (Figuur 3.2.2) van het Sleen veld zijn te vinden in 

Appendix 2.  

3.2.2 Productie 

Het Sleen veld is ontdekt in 1965. De initiële reservoirdruk bedraagt 295 bar. In totaal heeft het Sleen 
veld 1,1 mrd Nm3 gas geproduceerd. Het veld is in 1998 ingesloten vanwege verschillende productie 
gerelateerde problemen: waterproductie, zandproductie en de vorming van aanslag in de putten. Van 
de 7 putten zijn er 5 geabandonneerd en 2 gesuspendeerd. 

3.2.3 Injectie 

Het Sleen veld heeft, op basis van de geproduceerde hoeveelheid gas, een geschat opslagvolume van 3 

mln m3. Vanwege dit gelimiteerde opslagvolume en het gegeven dat de meeste putten reeds 

geabandonneerd zijn is er geen verdere analyse verricht van de te verwachten injectiviteit. 

3.3 De Wijk 

3.3.1 Geologie 

De gas accumulatie van het De Wijk veld bestaat uit een groot aantal verschillende reservoirs en 

reservoirlagen. Een schematische weergave in dwarsdoorsnede is te vinden in Figuur 3.3.3. De 

verschillende reservoirs die eventueel in aanmerking komen voor waterinjectie worden hieronder 

besproken. 

3.3.1.1 Vlieland zandsteen 

Het Vlieland zandsteen reservoir varieert sterk in dikte (0-11m) met variabele reservoir kwaliteit. Het 

onderste deel van de zandsteen bestaat uit schoon zand en is enkel aanwezig in het oostelijk deel van 
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het veld. Deze onderste laag heeft een goede porositeit. De bovenste laag van de Vlieland zandsteen is 

erg klei-achtig en is daarom van mindere reservoir kwaliteit.  

3.3.1.2 Lower Muschelkalk 

De Lower Muschelkalk ligt tegen de Basis Rijnland discordantie in het oosten van het De Wijk veld. Het 

bereikt een maximale dikte van 100m aan de oostelijke flank. Het interval bestaat uit een afwisseling 

van fijn kristallijne dolomiet en mergel lagen. De porositeit is na depositie ontstaan door uitloging. 

Kernen laten de aanwezigheid van microfracturen zien, die de productiviteit van het interval verbeteren. 

3.3.1.3 Solling en Volpriehausen zandsteen 

De Solling zandsteen ligt direkt bovenop de Volpriehausen zandsteen in vrijwel alle putten van het De 

Wijk veld. De Solling zandsteen kenmerkt zich door een variabele reservoir kwaliteit, in tegenstelling tot 

het zeer permeabele en schone Volpriehausen reservoir. Het Volpriehausen reservoir is reeds 

gedepleteerd en volledig water gevuld door de sterke Volpriehausen aquifer.  

3.3.1.4 Rogenstein & Main Bunter kleisteen 

De reservoir eigenschappen van het Rogenstein en de Main Bunter kleisteen, die direkt onder Basis 

Rijnland discordantie liggen, zijn ontstaan door uitloging van anhydritische concreties en carbonaat 

cement. De beste reservoir eigenschappen bevinden zich in het Rogenstein ooliet, waarbij de gehele 

sequentie ongeveer 160 meter dik is met daarbinnen zo’n 40 meter ooliet. Individuele ooliet lagen, die 

door het gehele veld gecorreleerd zijn, hebben een maximale dikte van 5 meter en worden afgewisseld 

door siltachtige kleisteen. Het initiële gas water contact voor De Wijk ligt op 1330m TVNAP.  

Dieptekaarten (Figuur 3.3.1 en 3.3.2) en dwarsdoorsnede (Figuur 3.3.3) van het De Wijk veld zijn te 

vinden in Appendix 2.  

3.3.2 Productie 

Het De Wijk veld is ontdekt in 1949. De initiële reservoirdruk bedraagt 140 bar. Het De Wijk veld is 

opgedeeld in 3 delen, te weten De Wijk Noord, De Wijk Zuid en De Wijk Oost. De cumulatieve productie 

van De Wijk bedraagt 15 mrd Nm3 (1-1-2016). Momenteel wordt in De Wijk Zuid en De Wijk Oost sinds 

2014 gas geproduceerd door middel van het EGR-project (Enhanced Gas Recovery). Bij dit project wordt 

stikstof geïnjecteerd, waarna vervolgens een mengsel van aardgas en stikstof wordt geproduceerd. De 

stikstof wordt vervolgens weer van het aardgas gescheiden. De verwachte levensduur van dit project 

loopt tot 2030.  

3.3.3 Injectie 

Het De Wijk veld heeft, op basis van de geproduceerde hoeveelheid gas, een geschat beschikbaar 

opslagvolume van 23 mln m3. Mogelijk heeft water injectie echter een negatief effect op productie door 

middel van EGR. Na het EGR-project komt wellicht meer opslagvolume beschikbaar. 

Over de injectiviteit van het De Wijk veld is, door de veelheid aan producerende formaties, geen 

eenduidige uitspraak te doen. Daarom is voor de nog actieve putten een inschatting gemaakt van de te 

verwachten injectiviteit met behulp van de indicatoren die omschreven staan in Appendix 1. De 

resultaten hiervan staan in Tabel 3.3.1 
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Put Kh (mD*m) Verwachte 
injectiviteit op 
basis van kh 
(m3/d) 

Stabiele initiële 
productie (mln 
Nm3) 

Verwachte 
injectiviteit op 
basis van 
productie (m3/d) 

Wyk-4 37 309 0,08 0 

Wyk-11 70 407 0,18 0 

Wyk-16 456 921 0,3 0 

Wyk-17 5.6 136 0,4 250 

Wyk-22 247 705 0,2 0 

Wyk-26 645 1071 0,3 0 

Wyk-29 2064 1777 0,5 250 

Wyk-31 21.8 245 0,06 0 

Wyk-32 0.97 63 0,4 250 

Wyk-34 geen data geen data 0,2 0 

Tabel 3.3.1: Verwachte injectiviteit voor De Wijk op basis van kh-data en initiële productiedata 

Op basis van de kh is de verwachte injectiviteit als matig te kwalificeren. Echter, op basis van historische 

productie is de verwachte injectiviteit in De Wijk slecht (Tabel 3.3.3). Daarmee geeft de schatting op 

basis van de kh een positiever beeld dan de schatting op basis van historische productie. Bij de Zechstein 

Carbonaat putten waarin door NAM reeds geïnjecteerd is liggen deze twee methoden meer in lijn. De 

enige put die in een andere formatie heeft geïnjecteerd in Appendix 1 is ROW-3 (injectie in Carboon 

zandsteen). Bij deze put is de werkelijke injectiviteit duidelijk lager dan op basis van de kh verwacht zou 

mogen worden. De put heeft wel injectiviteit, maar verliest deze na enkele dagen waardoor de put 

vervolgens voor enkele dagen moet worden ingesloten. Voor de putten in De Wijk, waar de reservoirs 

eveneens uit zandsteen bestaan, is eenzelfde scenario denkbaar. De zones met een hoge permeabiliteit 

(Volpriehausen zandsteen en onderste Vlieland zandsteen) hebben naar verwachting een goede 

injectiviteit, maar zullen snel gevuld raken, waarna injectiviteit bepaald wordt door gesteente met een 

aanmerkelijk lagere permeabiliteit. Met de thans bekende informatie wordt de injectiviteit als matig 

beoordeeld. Injectiviteitstesten over een langere periode zouden meer informatie kunnen geven.  

3.4 Wanneperveen 

3.4.1 Geologie 

Het Wanneperveen veld ligt direct ten westen van het De Wijk veld. De gashoudende reservoirs die 

eventueel geschikt zijn voor waterinjectie zijn de Vlieland zandsteen, het Rogenstein en de  Main Bunter 

kleisteen. 

3.4.1.1 Vlieland zandsteen 

De Vlieland zandsteen wordt begrensd door breuken en truncaties richting het westelijk deel van het 

veld. In tegenstelling tot De Wijk bestaat het reservoir hier uit een sequentie van schoon zand en 

leisteen bovenop de Basis Rijnland discordantie. De dikte van het zand varieert van 19-39m. 
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3.4.1.2 Rogenstein en Main Bunter kleisteen 

De reservoir eigenschappen van het Rogenstein en de Main Bunter kleisteen, die direkt onder de  Basis 

Rijnland discordantie liggen , zijn het resultaat van uitloging van anhydritische concreties en carbonaat 

cement. De beste reservoir eigenschappen bevinden zich in het Rogenstein ooliet, waarbij de gehele 

sequentie ongeveer 160 meter dik is met daarbinnen zo’n 40 meter ooliet. Individuele ooliet lagen, die 

door het gehele veld gecorreleerd zijn, hebben een maximale dikte van 5 meter en worden afgewisseld 

door siltachtige kleisteen. Het initiële gas water contact ligt in Wanneperveen  op 1410m TVNAP in het 

oostelijke deel van het veld, en op 1510m TVNAP in het westelijke deel. 

Een dieptekaart (Figuur 3.4.1) en dwarsdoorsnede (Figuur 3.4.2) van het Wanneperveen veld zijn te 

vinden in Appendix 2.  

3.4.2 Productie 

Het Wanneperveen veld wordt geproduceerd sinds 1952. De initiële reservoirdruk bedraagt 169 bar. Het 

veld bestaat uit twee delen, waarbij het westelijke deel reeds in de jaren ’80 is ingesloten wegens 

overmatige waterproductie. Het oostelijke deel is nog in productie en zal naar verwachting tot ongeveer 

2020 blijven produceren. In totaal heeft het Wanneperveen veld uit de Krijt en Trias reservoirs 2,7 mrd 

Nm3 gas geproduceerd (1-1-2016). 

3.4.3 Injectie 

Het Wanneperveen veld heeft, op basis van de geproduceerde hoeveelheid gas, een geschat 

opslagvolume van 10 mln m3. Voor alle Wanneperveen putten lag de initiële productiesnelheid beneden 

de 300.000 m3/d, waarmee de te verwachten injectiviteit volgens de tabel in Appendix 1 slecht is, 

namelijk tussen de 0 en 250 m3/d.  

3.5 Tietjerksteradeel 

3.5.1 Geologie 

Het Tietjerksteradeel veld is ontwikkeld door twee verschillende formaties te depleteren. In het 

Noorden betreft dit de Rotliegendes formatie, in het Zuiden de Vlieland formatie. Enkel de Vlieland 

formatie ligt boven het Zechstein zout en valt daarmee binnen de voorgestelde criteria van de Stichting 

SAT.  

3.5.1.1 Vlieland zandsteen 

De accumulatie in de Vlieland zandsteen formatie ligt in zowel de NAM Tietjerksteradeel als de 

Vermillion Leeuwarden concessies. Buiten het aangeboorde gebied bestaat  onzekerheid over de 

laterale continuering van zand met reservoir kwaliteit. Petrofysische data alsmede productie data laten 

bovendien zien dat het reservoir een hoge mate van laterale heterogeniteit vertoont. Het reservoir 

bestaat uit een tamelijk permeabele, goede kwaliteit zandsteen onderin, met hierboven een wat meer 

silt-achtige laag van lagere kwaliteit, oplopend  van het NW naar het ZO. Het originele gas-water contact 

(GWC) ligt op 1946m TVNAP. 

Een dieptekaart (Figuur 3.5.1) en dwarsdoorsnede (Figuur 3.5.2) van het Tietjerksteradeel veld zijn te 

vinden in Appendix 2. 
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3.5.2 Productie 

Het Tietjerksteradeel veld wordt geproduceerd sinds 1974. De initiële reservoirdruk van het Vlieland 

reservoir bedraagt 221 bar. Uit het Vlieland reservoir in het Tietjerksteradeel veld  is 5.09 mrd Nm3 gas 

geproduceerd (1-1-2016). Het veld is naar verwachting nog tot 2020 in productie. 

3.5.3 Injectie 

Het Tietjerksteradeel veld heeft, op basis van de geproduceerde hoeveelheid gas, een geschat 

opslagvolume van 15 mln m3. Het lage opslagvolume per put, de laterale heterogeniteit van het 

reservoir en de afstand tot Schoonebeek maken het Tietjerksteradeel veld minder aantrekkelijk voor 

injectie. Bovendien is op basis van historische productie de verwachting dat de injectiviteit van de 

putten in het Tietjerksteradeel veld slecht zal zijn (Tabel 3.5.1) 

Put Stabiele initiële productie (mln 
Nm3) 

Verwachte injectiviteit op 
basis van productie (m3/d) 

TID-305 0,2 0 

TID-306 0,15 0 

TID-401 0,3 0 

TID-402 0,2 0 

TID-403 0,07 0 

TID-404 0,04 0 

TID-601 0,25 0 

TID-602 0,5 250  

TID-901 0,25 0 

OPE-1 0,35 0 

OPE-2 0,3 0 

OPE-4 0,4 250  

OPE-7 0,15 0 

Tabel 3.5.1: Verwachte injectiviteit voor Tietjerksteradeel op basis van initiële productiedata. (zie ook 

Appendix 1) 
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4 Conclusies 
Het Roswinkel veld bij Emmen is geen geschikte kandidaat is voor waterinjectie vanwege seismische 

activiteit. Dit is tevens bekrachtigd door Minister Kamp2. Het Sleen-veld is geen aantrekkelijke kandidaat 

voor waterinjectie vanwege het zeer beperkte opslagvolume. Het Wanneperveen veld en het 

Tietjerksteradeel veld zijn niet geschikt voor waterinjectie vanwege de verwachte slechte injectiviteit. 

Tevens is de afstand naar Tietjerksteradeel aanzienlijk groter dan voor de overige velden. Op basis van 

de in dit document beschreven studies ziet de NAM alleen het De Wijk veld als mogelijk geschikt voor 

opslag van Schoonebeek productiewater. Water injectie in het De Wijk veld kan echter een negatief 

effect hebben op gas productie. In het De Wijk veld is thans een Enhanced Gas Recovery (EGR) project 

gaande met een looptijd tot 2030. Wellicht komt daarna meer opslagvolume beschikbaar. Daarnaast is 

de te verwachten injectiviteit van het De Wijk veld matig. Hierdoor gaan hogere kosten, een hoger 

energieverbruik en een langere looptijd gepaard met waterinjectie in dit veld. 

5 Referenties 
[1] Overkoepelende Analyse Ondergrondse Risico’s Waterinjectie Twente. NAM, November 2016. 

Report: EP201503228132 

  

                                                           
2 Brief aan Tweede Kamer, 22 november 2016, kenmerk DGETM-EO / 16163749  
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Appendix 1: Injectiviteit 
Om de verwachte injectiviteit van kandidaat-injectieputten te bepalen is gekeken naar de 

injectiesnelheden van bestaande waterinjectieputten binnen het NAM-portfolio. Allereerst is gekeken 

naar de permeabiliteit-hoogte kh, een belangrijke parameter die een indicatie geeft van de 

doorlaatbaarheid van het onderzochte gesteente. Deze kh waarde heeft een eenheid van mD*m en 

wordt bepaald door een FBU test (Flowing Build Up). Voor verschillende waterinjectieputten is de relatie 

tussen kh en injectiesnelheid weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Relatie tussen injectiesnelheid en kh voor injectieputten in Tubbergen-Mander, Rossum-Weerselo, 

Tubbergen, Coevorden, Schoonebeek en Dalen. Deze putten injecteren/hebben geïnjecteerd in het 

Zechstein Carbonaat, op ROW-3 na. ROW-3 heeft geïnjecteerd in het Carboon. 

Uit de resultaten in bovenstaande figuur is de volgende empirische correlatie af te leiden tussen 

injectiesnelheid en kh: 

𝐼𝑛𝑗𝑒𝑐𝑡𝑖𝑒𝑠𝑛𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 = 64.127 ∗ 𝑘ℎ0.4352  

met: 
injectiesnelheid in m3/d 
kh in mD*m 
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Naast de relatie tussen kh en injectiesnelheid, is er ook gekeken naar de relatie tussen historische 

gasproductie en injectiesnelheid. Op basis van dezelfde putten als in bovenstaande figuur is 

onderstaande tabel samengesteld. 

Gasproductie (mln 
Nm3/d) 

Indicatie Verwachte 
injectiesnelheid 

[m3/d] Laag Hoog 

0 0,4 --- 0 

0,4 0,6 -- 250 

0,6 0,8 - 500 

0,8 1,2 + 750 

1,2 1,8 ++ 1000 

1,8 4 +++ 1250 

Verwachte injectiviteit op basis van historische productie, gebaseerd op waterinjectie in Rossum-

Weerselo, Tubbergen, Tubbergen-Mander, Dalen, Coevorden en Schoonebeek. 

 

 

Appendix 2: Kaarten 
 

(Volgende pagina) 

Figuur 2.1: Kaart van Noord-Oost Nederland met hierop de locatie van de Schoonebeek Olie 

Behandelings Installatie (SCH OBI), de Twente Zechstein velden, de Drenthe Zechstein velden en de SAT-

velden in Drenthe en Friesland 
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Figuur 3.2.1: Top Detfurth Zandsteen dieptekaart Sleen veld 
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Figuur 3.2.2: Schematische dwarsdoorsnede Sleen veld 
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Figuur 3.3.1: Dieptekaart Top Muschelkalk/ Basis Rijnland discordantie De Wijk veld 
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Figuur 3.3.2: Dieptekaart Top Solling Zandsteen / Basis Rijnland discordantie De Wijk veld  
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Figuur 3.3.3: Schematische dwarsdoorsnede De Wijk veld 
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Figuur 3.4.1: Dieptekaart Basis Rijnland discordantie Wanneperveen veld 



EP201611204349 19 NAM 

 

Figuur 3.4.2: Schematische dwarsdoorsnede Wanneperveen veld 
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Figuur 3.5.1: Top Vlieland Zandsteen dieptekaart Tietjerksteradeel veld 
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Figuur 3.5.2: Schematische dwarsdoorsnede van het Vlieland Zandsteen Tietjerksteradeel veld 
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In dit rapport wordt een analyse gepresenteerd van de belangrijkste ondergrondse risico’s die 
geassocieerd zijn met waterinjectie in oude (leeggeproduceerde) gasvelden in Twente. Het betreft hier 
het risico op het vrijkomen van injectiewater als gevolg van het oplossen van de afdekkende 
steenzoutlagen en het risico voor bodembewegingen/-t rillingen. 
 
Het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek  wordt geïnjecteerd in de diepe 
ondergrond in een drietal leeg geproduceerde gasvelden (Tubbergen-Mander, Tubbergen en 
Rossum-Weerselo) in Twente. De injectie is begonnen in januari 2011. Actueel wordt ca. 3000 m3/d 
water geïnjecteerd in het Rossum-Weerselo veld. Volgens de originele planning werd verwacht dat nu 
12.500 m3/d geïnjecteerd zou worden in alle drie velden. 
 
Risico analyse onderdeel van vergunning 
Voor aanvang van dit project is een risicoanalyse als onderdeel van de Milieu Effect Rapportage 
(MER) uitgevoerd. In de MER is aandacht besteed aan de twee hoofdrisico’s: 
[1] het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen 
met het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van inject iewater en/of bodemdaling.  
[2] effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt.  
 
De MER concludeert dat deze zoutlagen niet of nauwelijks zullen oplossen in het injectiewater en dat, 
zolang de gemiddelde reservoir druk beneden de oorspronkelijke reservoirdruk blijft, er ook geen 
bodemdaling of trillingen als gevolg van waterinjectie worden verwacht.  
 
Het risico management voor dit project is vastgelegd in een Waterinjectie Management Plan, dat 
onderdeel uitmaakt van de verleende vergunning. Hierin is een uitgebreid inspectie- en 
controleprogramma vastgelegd. De resultaten van de inspectieprogramma’s moeten op jaarlijkse 
basis gedeeld worden met het bevoegd gezag en de toezichthouder (Staatstoezicht van de Mijnen).  
  
Internationale deskundigheid 
Om hierover aanvullend inzicht te verkrijgen is op verzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
besloten een uitgebreidere set onderzoeken te doen. SodM heeft vervolgens de onderzoeksrapporten 
laten beoordelen door internationale experts van de US Geological Survey en de universiteiten van 
Clausthal en Parijs (ParisTech). Deze hebben de conclusies van NAM bevestigd dat de waterinjectie 
in de ondergrond van Twente veilig en verantwoord kan gebeuren, mits aan een aantal monitoring en 
inspectie voorwaarden wordt voldaan. 
 
Beheersmaatregelen 

De risicoanalyse rond het mogelijk oplossen van de afdekkende zoutlagen bevestigt dat de in de 
vergunning en het Waterinjectie Management Plan vastgelegde beheersmaatregelen goed werken en 
dat alle waarborgen voor een veilig en verantwoord opereren van de waterinjectieputten aanwezig 
zijn.  Dit houdt in dat preventie van grondwatervervuiling door het in de ondergrond ongecontroleerd 
vrijkomen van injectiewater alsmede lokale/regionale bodemdaling als gevolg van zoutoplossing op 
een goede manier preventief geborgd worden. Eveneens zijn er verschillende beheersmaatregelen 
geïmplementeerd die vroegtijdige detectie van eventuele problemen ten doel hebben en de 
mogelijkheid van verdere escalatie beogen te minimaliseren 
 
Ook de risicoanalyse rond de effecten van een door waterinjectie geïnduceerde aardbeving bevestigt 
dat de waarborgen voor een veilig en verantwoord opereren van de waterinjectie aanwezig zijn. Een 
uitgebreide analyse van de belangrijkste parameters die zouden kunnen leiden tot een verhoogd 
bevingsrisico hebben aangetoond dat dit risico als zeer klein ingeschat wordt, hetgeen in lijn is met de 
observatie dat gedurende de 55 jaar van gasproductie en gedurende de eerste 4 jaar van 
waterinjectie geen enkele beving is geregistreerd in dit gebied. Desondanks heeft NAM in overleg met 
SodM preventief een aantal extra beheersmaatregelen geïmplementeerd. Dit betreft een uitbreiding 
van het bestaande KNMI geofoonnetwerk met 7 extra meetpunten en daaraan geassocieerd de 
installatie van een accelerometernetwerk. Deze twee netwerken leiden tot een verbeterde 
locatiebepaling van eventuele bevingen in Twente en meten eveneens de daaraan geassocieerde 
grondversnellingen. Beide meetnetwerken liggen ook ten grondslag aan het seismisch risico- en 
responsplan dat de acties beschrijft die genomen zullen worden indien zich onverhoopt toch een 
beving voordoet. Dit responsprotocol is als addendum toegevoegd aan het vigerende Water Injectie 
Management Plan. 
 

Samenvatting 
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De analyse van het risico van geochemische incompatibiliteit bevestigt dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden met de preventieve en reactieve beheersmaatregelen geïmplementeerd 
in het water injectie management plan. 
 
In een recente brief aan de Tweede Kamer (Injectie van productiewater bij olie- en gaswinning, 
Kamerbrief Minister van Economische Zaken, DGETM-EM / 15020314) heeft de Minister van 
Economische Zaken bevestigd dat zowel op het vlak van injectiewaterlekkage, bevingen en bodem-
daling er een uitgebreid en afdoende monitoringsprogramma is geïmplementeerd dat door toezicht 
van SodM binnen het vergunningskader voldoende waarborgen geeft voor Veiligheid en Milieu. 
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Het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek wordt geïnjecteerd in de diepe 
ondergrond in een drietal leeggeproduceerde gasvelden in Twente (Tubbergen-Mander, Tubbergen 
en Rossum-Weerselo). De waterinjectie is begonnen in januari 2011. Actueel wordt ca 3000 m3/d 
water geïnjecteerd in het Rossum-Weerselo veld. Volgens de originele planning werd verwacht dat nu 
12.500 m3/d geïnjecteerd zou worden in alle drie velden. 
 
Voor aanvang van dit project is een risicoanalyse als onderdeel van de Milieu Effect Rapportage 
(MER) uitgevoerd. In de MER is aandacht besteed aan de twee hoofdrisicos die betrekking hebben op 
de diepe ondergrond: 
[1] het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen 
met het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van injectie water en/of bodemdaling.  
[2] effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt.  
 
De MER concludeert dat deze zoutlagen niet of nauwelijks zullen oplossen in het injectiewater en dat, 
zolang de gemiddelde reservoir druk beneden de oorspronkelijke reservoirdruk blijft, er dan ook geen 
bodemdaling of trillingen als gevolg van waterinjectie worden verwacht. 
 
Om hierover aanvullend inzicht te verkrijgen is op verzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
besloten een uitgebreidere set onderzoeken te doen. Deze onderzoeken zijn in 2015 afgerond (Ref 1-
4). SodM heeft vervolgens de rapporten laten beoordelen door internationale experts van de US 
Geological Survey en de universiteiten van Clausthal en Parijs (ParisTech). Deze hebben de 
conclusies van NAM bevestigd dat de waterinjectie in de ondergrond van Twente veilig en 
verantwoord kan gebeuren, mits aan een aantal monitoring en inspectie voorwaarden wordt voldaan 
(Ref 10). Deze monitoring en inspectie activiteiten zijn reeds opgenomen in het Water Injectie 
Management Plan (Ref 5 en 7) en geoperationaliseerd. 
 
Tegelijk met de publicatie van de expert review heeft SodM aan NAM verzocht om een overzicht te 
maken, met een integrale risicoanalyse voor de verspreiding van stoffen (Ref 10). Dit rapport ligt nu 
voor. Hierin zijn de resultaten en review commentaren van de onderzoeken samengevat in een 
overkoepelende analyse van de ondergrondse risico’s geassocieerd met waterinjectie in Twente.  
 
Om op een overzichtelijke wijze de risico analyse te presenteren is gebruik gemaakt van de “bow-tie” 
methodiek (Figuur 1). Hierbij is een ongewenste gebeurtenis geïdentificeerd (midden), met de 
mogelijke bedreigingen die de gebeurtenissen kunnen veroorzaken (links) en de mogelijke 
consequenties van de gebeurtenissen (rechts). De barrières moeten voorkomen dat een bedreiging 
echt plaatsvindt door middel van preventieve maatregelen (links), en dat de gevolgen van een 
gebeurtenis zoveel mogelijk beperkt worden door middel van reactieve maatregelen (rechts). 
 

 
Figuur 1: Bow tie methodiek voor risico analyse 

1. Introductie 
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Het reservoir van de injectie velden bestaat uit kalksteen. Daar overheen ligt een laag 
ondoordringbaar anhydriet, gevolgd door een dik pakket ondoordringbaar steenzout. Daarna volgen 
nog ruim 1000 meter aan klei en zandsteen pakketten. De anhydriet laag en het steenzout vormen de 
afdichtende laag die gedurende miljoenen jaren het gas tegengehouden hebben. Deze afdichtende 
lagen zorgen er ook voor dat het injectiewater goed opgeborgen blijft en niet naar boven kan komen.  
 
Het injectiewater is zout, maar niet verzadigd met zout. Het oplossen van de afdichtende steenzout 
laag is een risico dat zou kunnen leiden tot de verspreiding van het injectiewater. Appendix 1 laat een 
bow-tie analyse zien van de mogelijke oorzaken en gevolgen die op zouden kunnen treden mocht 
oplossing van steenzout plaatsvinden. Daarnaast zijn de barrières en beschermende maatregelen 
genoemd die zowel in het voortraject (voor aanvang van waterinjectie) als ook naderhand genomen 
zijn dan wel uitgevoerd zouden kunnen worden mocht lekkage geconstateerd worden. De bow-tie 
analyse is primair ontwikkeld voor Tubbergen-Mander, Tubbergen en Rossum-Weerselo, maar is ook 
toepasbaar op andere Zechstein carbonaat velden bijvoorbeeld in Drenthe. 
 
De mogelijke risico’s linksboven in de bow-tie analyse (appendix 1) zijn geassocieerd met mogelijke 
oplossing van zout ter hoogte van het reservoir, direct bij de injectieputten. De mogelijke risico’s 
linksonder zijn geassocieerd met mogelijke oplossing van zout in het reservoir verder van de 
injectieput vandaan. 
 
Op basis van uitgebreide modelleringen is aangetoond dat  zoutoplossing alleen waarschijnlijk is als 
tegelijkertijd aan twee zeer specifieke condities voldaan wordt (Ref 1): 
[1] het (niet zout verzadigde) injectiewater moet in direct contact kunnen komen met het steenzout 
[2] het injectiewater moet in voldoende mate langs het steenzout kunnen doorstromen om steeds weer 
“vers” (niet zout verzadigd) water aan te voeren. 
 
Volledig met zout verzadigd water heeft een zoutgehalte van ongeveer 300 g/l. Het zoutgehalte van 
het injectiewater is veel lager. Het injectiewater is afkomstig uit Schoonebeek waar het als 
productiewater vrijkomt bij de oliewinning. In Schoonebeek wordt stoom geïnjecteerd om de stroperige 
olie te verwarmen en zo de winning te bevorderen. De stoom condenseert in het olie reservoir waar 
het zich mengt met het aanwezige zoute formatiewater. Dit watermengsel komt mee naar boven met 
de oliewinning als productiewater. Doordat er steeds meer gecondenseerd stoom bij komt, neemt het 
zoutgehalte in het productiewater de loop der tijd af. Het zoutgehalte was bij aanvang ongeveer 90 g/l. 
In 2015 was het water ongeveer even zout als zeewater (ongeveer 34 g/l). De verwachting is dat het 
zoutgehalte verder zal afnemen naar ongeveer 10 g/l. Het Schoonebeek productiewater gaat in 
Twente de diepe ondergrond in als injectiewater. Het zoutgehalte van het injectiewater is bepalend 
voor het vermogen van het water om zout op te lossen. In de modelleringen (Ref 1) is de 
conservatieve aanname gedaan dat het injectiewater altijd een zoutgehalte heeft van 1 g/l. Derhalve is 
de afname van het zoutgehalte en de toenemende capaciteit van het injectiewater om zout op te 
lossen al meegenomen in de analyse. 
 
Uit een beschouwing van de putten, waarin het water wordt geïnjecteerd, in samenhang met de 
geologie van de injectiereservoirs (carbonaatlagen) en afdichtende lagen (anhydriet en steenzout 
lagen) in de diepe ondergrond (Ref 1, 2), zijn slechts een paar scenario’s geïdentificeerd, waarbij in 
theorie injectiewater langs het zout zou kunnen stromen: 
 
1. Dichtbij de put (‘near-wellbore’) (risico’s linksboven in de bow-tie van Appendix 1 en Figuur 2 
Direkt rondom een put zou injectiewater dat op diepte van de carbonaatlaag (C) wordt geïnjecteerd via 
mogelijke scheurtjes in het cement (als deze van een slechte kwaliteit is) rondom de verbuizing naar 
de onder- of bovenliggende steenzoutlaag (H) kunnen stromen. Daarnaast kan het injectiewater ook in 
contact komen met het zout als er een lek in de ondergrondse verbuizing is ontstaan. (zie figuur 2). 
Elk afzonderlijk kunnen deze situaties niet tot duidelijke zoutoplossing leiden, omdat het niet 
verzadigde injectiewater niet rond kan stromen. Het water raakt daardoor snel verzadigd en kan niet 
nog meer zout oplossen. Slechts een combinatie van deze twee situaties kan een continu 
stromingspad opleveren wat mogelijk wel tot aantasting van de zoutlaag zou kunnen leiden.  
 
 
 

2. Vrijkomen van injectiewater als gevolg van 
zoutoplossing 
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Figuur 2: Schematische weergave van een theoretisch 
scenario waarbij dichtbij de put injectie water in contact 
zou kunnen komen met het Steenzout of Haliet (H): via 

injectie in het Carbonaat (C), waarna het via mogelijke 
scheurtjes (blauwe lijntjes) in slechte kwaliteit cement 
rondom de verbuizing langs de Anhydrietlaag (A) en 

het Haliet stroomt, dan wel via een lek  in de verbuizing 
op diepte van het Haliet (rode spitse punten in laag H), 
waarna het weglekt naar het Carbonaat  

 
 

 
Een primaire barrière is het controleren van de druk waarmee het water in het reservoir gepompt 
wordt. Hiervoor is in de Waterinjectievergunning voor iedere injectieput een maximale pomp druk 
tijdens injectie afgesproken waarbij wordt voorkomen dat de kans op mogelijke scheurvorming in de 
onder en bovenliggende afdichtende anhydrietlagen sterk gereduceerd wordt. Bovendien wordt ervoor 
gezorgd dat de gemiddelde druk in het reservoir niet boven de oorspronkelijke reservoirdruk uitkomt. 
Aanvullende beschermende maatregelen zijn een goede en regelmatige inspectie van de 
injectieputten zelf. Deze inspectie is gericht op zowel de kwaliteit van de stalen verbuizingen in de put, 
als ook de kwaliteit van de cementlaag waarmee de verbuizing is vastgezet in het gesteente. 
Dergelijke inspecties (calliper, temperatuur en CBL logs) zijn een integraal onderdeel van het 
Waterinjectie Management Plan voor de injectievelden (Ref 5). De resultaten van de 
inspectieprogramma’s moeten op jaarlijkse basis gedeeld worden met het bevoegd gezag en de 
toezichthouder (Staatstoezicht van de Mijnen). 
 
Mocht er onverhoopt toch injectiewater onder druk langs de verbuizing naar boven komen, dan zal dit 
niet direct in contact komen met grondwater. Tussen het injectiereservoir en het grondwaterniveau zit 
een gesteentepakket van 800-1600 meter dik waarin zich meerdere goed afdichtende kleisteenlagen 
bevinden die elk op zich het omhoog stromen zullen tegengaan.  
 
2. Op afstand van de put (‘far-field’) (risico’s linksonder in de bow-tie van Appendix 1 en Figuur 3) 
Op basis van vele boorputgegevens kan worden aangetoond dat de lege carbonaat gasreservoirs in 
Twente overal zowel aan de boven- als onderzijde gescheiden worden van het steenzout door een 
onoplosbare anhydrietlaag (Ref 2). Deze anhydrietlaag vormt een perfecte afsluiting (barrière) die er 
ook gedurende vele miljoenen jaren voor gezorgd heeft dat het gas in deze reservoirs opgesloten is 
gebleven. Als er in het gesteente geen breuken aanwezig zijn, dan kan op afstand van de put door de 
aanwezigheid van onoplosbare anhydrietlagen tussen het carbonaat en het steenzout geen contact 
ontstaan tussen het injectiewater en het steenzout. Alleen in de buurt van breuken is een situatie 
denkbaar waarbij het injectiewater in contact zou kunnen komen met het steenzout (zie F iguur 3) 
doordat de verschillende lagen aan weerszijde van en langs de breuk in diepte zijn verschoven. Om 
stroming van injectiewater langs breuken te beperken dient er voldoende afstand te zijn tussen 
injectieputten en breuken. Gedetailleerde simulatie modellen (Ref 1) laten zien dat met een, niet 
realistische, injectiesnelheid van 2500 m3/d gedurende 20 jaar (cumulatief geïnjecteerd volume van 
15 mln m3) een afstand van 140 meter tussen put en breuk voldoende is om het risico van zout 
oplossing langs breuken te beperken. De waterinjectieputten in Twente voldoen aan dit criterium. 

 
 

 

 
 
Figuur 3: Als de carbonaat laag (C) op afstand van de put 

door verschuiving langs de breuk in diepte overlapt met 
het haliet (H) zou injectiewater in direct contact met het 
Haliet kunnen komen 
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Na verloop van tijd is het injectie reservoir vol. Dit kan enkele jaren tot enkele tientallen jaren duren. 
Daarna worden de putten opgeruimd en stopt de stroming in het reservoir. De primaire barrière tussen 
het opgeslagen injectiewater en het haliet is de tussenliggende onoplosbare anhydriet laag. Indien er 
toch ergens contact is tussen het stilstaande injectiewater en het haliet (bijvoorbeeld bij een breuk), 
dan kan dit haliet in eerste instantie alleen oplossen door diffusie, wat een zeer traag proces is. Model 
berekeningen laten zien dat het tienduizenden jaren duurt voordat er voldoende haliet opgelost kan 
zijn om een convectie stroom op gang te brengen (Ref 1). De eigenschappen van het reservoir zijn 
zodanig dat water makkelijk horizontaal door de lagen kan stromen, maar slechts heel moeilijk en 
langzaam verticaal kan stromen. Dit komt primair door de aanwezigheid van afdichtende horizontale 
anhydriet laagjes in het kalksteen reservoir zelf. De beperkte verticale stroming maakt dat verdere 
oplossing door convectie, als het al op zou kunnen treden, ook zeer langzaam verloopt (Ref 1). Mede 
om deze redenen is in de Twente MER en het Waterinjectie Management Plan (Ref 5) geconcludeerd 
dat de kans op zoutoplossing verwaarloosbaar is en derhalve ook geen bodemdaling op zal gaan 
treden door dit proces. 
 
Mocht er, ondanks alle preventieve omstandigheden en maatregelen, toch zoutoplossing 
plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een put of bij een breuk, dan is het praktisch onmogelijk dat er een holte 
or “caverne” kan ontstaan. Op de diepte van de injectiereservoirs in Twente is het steenzout plastisch. 
De druk in het plastische zout is altijd hoger dan de druk in het injectiewater. Indien er een holte zou 
ontstaan zou deze snel gevuld worden door zout kruip. Door het plastische gedrag kan zout 
toestromen uit een uitgestrekt gebied, waardoor er geen lokale verzakkingen verwacht worden en de 
afdekkende werking van het zout intact blijft.  Om de mogelijke gevolgen in het geval van extreme 
zoutoplossing te testen zijn model berekeningen verricht aan een van de Twente reservoirs 
(Tubbergen) waarbij aangenomen is dat overal het Carbonaat reservoir direct in contact staat met het 
steenzout zodat een maximale (niet realistische) zoutoplossings situatie nagebootst wordt (Ref 3). Die 
studies laten zien dat in het meest extreme geval op een termijn van duizenden jaren zoutoplossing 
zou kunnen optreden. Hierbij wordt minder dan 1% van het totale volume van de zoutlaag boven het 
reservoir opgelost, wat inhoudt dat zelfs in dit extreme scenario de integriteit van de afdekkende 
zoutlaag gegarandeerd blijft. De studie laat ook zien dat deze bodemdaling zich zal manifesteren aan 
het oppervlak als een geleidelijke komvormige verzakking met een diameter van ongeveer 5 kilometer 
die op zijn diepste punt een diepte heeft van ca. 12-14 cm. Dit toont ook aan dat er als gevolg van 
waterinjectie in Twente geen sprake zal zijn van zeer lokale, dicht aan het oppervlakte veroorzaakte, 
verzakkingen.   
 
De NAM rapporten over zout oplossing risico (Ref 1-3) zijn door SodM onderworpen aan 
onafhankelijke reviews door de universiteiten van Clausthal en Parijs (ParisTech) (Ref 10): 
 

Conclusie review prof. Hou, Clausthal m.b.t. de zoutrapporten: 
“Based on my review of all three reports, it can be concluded that the study assumptions are 

conservative or even too conservative; modelling approaches and conclusions are logic, 
realistic and acceptable; the long term stability of the halite seal (e.g. cavern development, 
breach of confinement) due to the halite dissolution in the low salt -saturated injection water 

is confirmed; and the reported large scale volumes of fresh water injection in the Zechstein 
carbonate reservoirs (ZEZ2C & ZEZ3C) can be a sustainable safe operation in the long-term 
(more than 1,000 years).” 

 
Conclusies review team Dr Bruel, Parijs m.b.t. de zoutrapporten:  

“Our feeling is that the safety of the long-term storage is not questioned” 

“A common survey consisting in (of) water wells monitoring combined with time series of 
satellite-based measurements of the surface deformation will be sufficient in the early phase 
to ensure that the storage behaves as expected.” 

 
Als beschermende maatregel wordt het gebied boven de injectievelden regelmatig op 
bodembeweging gecontroleerd. Als er door waterinjectie al bodemdaling zou optreden zijn dit 
bewegingen die gelijkmatig en zeer geleidelijk plaatsvinden en geen aanleiding geven tot schade aan 
infrastructuur of bebouwing. Direct bij de waterinjectieputten zullen de regelmatige metingen een 
vroegtijdige  indicatie geven van mogelijke onregelmatigheden. Onverwachte drukken, veranderingen 
in de wanddikte van de ondergrondse verbuizing, temperatuur variaties in de putten zijn allemaal 
signalen die aangeven dat er mogelijk iets aan de hand is. In dat geval zal in eerste instantie de 
waterinjectie in de put terug genomen of zelfs helemaal gestopt worden. Vervolgens wordt een 
uitgebreide inspectie uitgevoerd die mogelijk zou kunnen leiden tot reparatie of, in een extreem geval, 
het permanent insluiten en abandonneren van de put. 
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In een recente brief naar de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken (Ref 6, 
Appendix 3) bevestigd dat zowel op het vlak van injectiewaterlekkage als ook bodemdaling er een 
uitgebreid en afdoende monitoring programma is geïmplementeerd dat door toezicht van SodM 
binnen het vergunningskader voldoende waarborgen geeft voor Veiligheid en Milieu. 
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Aardbevingen of trillingen kunnen ontstaan door spanningsveranderingen door productie of injectie in 
de diepe ondergrond. Vooral nabij bestaande breukzones kunnen er toe leiden, dat gesteentelagen 
ten opzichte van elkaar bewegen, wat wordt aangeduid als re-activatie van de breukzone. De 
bewegende gesteentelagen kunnen trillingen of aardbevingen veroorzaken. 
 
Appendix 2 laat een bow-tie analyse zien van de mogelijke oorzaken en gevolgen die ten grondslag 
liggen aan een onverwachte beving als gevolg van waterinjectie. De meest extreme uitkomst zou 
kunnen zijn dat er schade aan gebouwen en infrastructuur op zou kunnen treden.  
 
In de MER is aandacht besteed aan de effecten van bodembewegingen (dal ing en trillingen) indien 
water geïnjecteerd wordt. De MER concludeert dat de beoogde injectiereservoirs in Twente niet 
eerder seismisch actief zijn geweest en dat, zolang de gemiddelde reservoir druk beneden de 
oorspronkelijke reservoirdruk blijft, er dan ook geen trillingen als gevolg van waterinjectie worden 
verwacht. Het feit dat 4 jaar waterinjectie in Twente niet tot bodembewegingen heeft geleid is in 
overeenstemming met de conclusies uit de MER. 
 
De risicoanalyse die is uitgevoerd (Ref 4) gaat in op de belangrijkste factoren in de ondergrond die 
mogelijkerwijs zouden kunnen leiden tot het optreden van bodemtrillingen (aardbevingen) als gevolg 
van waterinjectie. Daarna wordt de relevantie van deze factoren getoetst aan de ondergrondse 
condities zoals bekend in Twente. 
 
Op basis van een systematische kwalitatieve inschatting van factoren die het optreden van 
aardbevingen zouden kunnen beïnvloeden en de conditie van de ondergrond in Twente, bevestigt 
deze nadere analyse de conclusie van de MER dat het zeer onwaarschijnlijk is dat aardbevingen zich 
in Twente in de toekomst zullen voordoen. In het huidige rapport wordt deze conclusie onderbouwd 
aan de hand van de volgende inzichten: 
 
Wereldwijd is gebleken dat waterinjectie slechts in incidentele gevallen aardbevingen veroorzaakt. Uit 
een door TNO uitgevoerde vergelijking van velden waar door waterinjectie wel bodemtrillingen zijn 
voorgekomen, blijkt dat in nagenoeg al deze gevallen de druk in het reservoir gedurende de injectie 
was toegenomen tot niveaus die boven de oorspronkelijke druk van het veld liggen (Ref 8). Bij de 
waterinjectie in Nederland (en dus ook Twente) schrijven de verleende vergunningen voor dat de 
gemiddelde reservoirdruk onder de oorspronkelijke reservoirdruk dient te blijven. Deze 
vergunningsvoorwaarde en de monitoring die op basis hiervan plaatsvindt (Ref 5) zijn belangrijke 
voorzorgsmaatregelen om dit risico te beperken en te monitoren. 
 
Om een aardbeving te genereren moet een breukvlak in de diepe ondergrond in een kritieke 
spanningstoestand komen. Echter gedurende de 55 jaar van gasproductie en de eerste 4 jaar van 
waterinjectie zijn geen trillingen geregistreerd in de regio Twente. Daaruit wordt geconcludeerd dat er 
geen breuken zijn in de ondergrond die zich in een kritische spanningsstaat bevinden. Een andere 
factor is dat bovenstaand risico mogelijk hoger wordt als direct in of in de directe nabijheid van grote 
en tektonisch actieve breuken geïnjecteerd wordt. Uit een geologische studie van de diepe 
ondergrond in Twente (Ref 2) wordt geconcludeerd dat tektonisch actieve breuken niet aanwezig zijn. 
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 waterinjectieput bevindt zich op 
ruime afstand (ongeveer 2000m) van deze inactieve breuk. 
 
Een derde factor die mogelijk van belang is, is het temperatuurverschil tussen het injectiewater en de 
reservoir temperatuur. Als dit temperatuurverschil groot is, zou het koude water mogelijk tot 
spanningssituaties in het reservoir kunnen leiden, wat breuken instabiel zou kunnen maken. Analyse 
van deze factor heeft echter aangetoond dat het te verwachten temperatuurverschil in het geval van 
de Twente velden (20 °C injectie water in 55°C reservoir), te klein is om een grote invloed te hebben 
op spanningsveranderingen op de breukvlakken en derhalve geen risico oplevert. 
 
De analyse die door NAM verricht is (Ref 4) heeft ook aangetoond dat, hoewel de kans op bevingen 
als zeer klein beschouw wordt, het bestaande KNMI monitoringsnetwerk van geofoons in Twente 
onvoldoende was om met afdoende accuratesse zowel locatie (eventueel ook door activiteiten vlak 
over de grens in Duitsland) als sterkte van mogelijke bevingen vast te stellen, vooral als het gaat om 
zwakkere bevingen. Deze accuratesse is belangrijk om NAM’s seismisch risico management plan 
effectief uit te kunnen voeren.  

3. Geïnduceerde bevingen als gevolg van waterinjectie 
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Het NAM rapport over aardbeving risico (Ref 4) is door SodM onderworpen aan een onafhankelijke 
review van de US Geological survey (Ref 10).  
 

Conclusie review Dr William L. Ellsworth, U. S. Geological Survey m.b.t. het aardbevingsrapport:  
“It should be possible to safely dispose of wastewater in the depleted gas fields of the 

Twente, but this must be done with monitoring and safeguards in place” 
 
Inmiddels heeft NAM in samenwerking met KNMI het aantal geofoonstations in de regio met 7 stations 
uitgebreid van de 2 (nabij Venebrugge (Hardenberg) en Winterswijk) naar in totaal 9 stations, en deze 
additionele geofoonstations ook uitgerust met accelerometers (grondversnellingsmeters).  
 
Eventuele metingen met dit geofoonnetwerk zijn gekoppeld aan het seismisch risico management 
systeem dat als addendum in het Waterinjectie Management Plan voor de waterinjectie in Twente is 
toegevoegd (Ref 9). Dit risico management plan koppelt mogelijke observaties (lees: geregistreerde 
bevingen) aan beschermende maatregelen (Fig. 4). 
 
Het op voorhand vaststellen wat, in het geval van een beving, mogelijke waarneembaar is aan de 
oppervlakte is zeer moeilijk omdat er voor dit gebied geen seimische waarnemingen zijn. Pas op het 
moment dat een beving optreedt zou die vergeleken kunnen worden met op dat moment beschikbare 
‘Ground Motion Prediction Equations (GMPE)’ om op basis daarvan een betere risicoanalyse te doen 
met betrekking tot schade en veiligheid.  
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Figuur 4. Seisimisch risico en respons protocol voor Twente Waterinjectie 
 
 
In een recente brief naar de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken (Ref 6, 
Appendix 3) bevestigd dat op het vlak van bevingen er een uitgebreid en afdoende monitoring 
programma is geïmplementeerd dat door toezicht van SodM binnen het vergunningskader voldoende 
waarborgen geeft voor Veiligheid en Milieu. 
 

Code Groen M ≤ 1,5 Injectie wordt voortgezet volgens plan 

Code Geel 1,5 < M ≤ 2,5 Injectie wordt voortgezet volgens plan. De door de geofoons en accelerometers 

gemeten seismiciteit wordt geanalyseerd en vergeleken met de op dat moment 

beschikbare ‘Ground Motion Prediction Equations (GMPE)’.  

Indien nodig wordt de GMPE aangepast, waarna met SodM wordt besproken of 

de magnitudes die de grenswaarden vormen voor deze categorie kunnen worden 

verhoogd. Mogelijk volgt hieruit dat ook de magnitudes  die de grenswaarde 

vormen van code oranje en code rood worden verhoogd. 

Code Oranje 2,5 < M ≤ 3.0 De put die het dichtst bij de locatie ligt waar de activiteit is waargenomen wordt 

ingesloten.De gegevens worden geanalyseerd en gedeeld met SodM. 

In overleg met SodM wordt besloten of de water injectie in de put die het dichtst 

bij de locatie ligt waar de activiteit is waargenomen moet worden verminderd. 

Code Rood M > 3.0 De put die het dichtst bij de locatie ligt waar de activiteit is waargenomen wordt 

ingesloten. 

Te nemen maatregelen, zoals bijv. het controleren van de put integriteit en de 

proces installatie, worden besproken met SodM. 
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4. Reservoir integriteit 
 

Reservoir integriteit gaat over de manier waarop en mate waarin water injectie kan leiden tot 
veranderingen in het reservoir gesteente en de mogelijke gevolgen van deze veranderingen. Hieronder 
word verstaan aantasting door: 
 

 Chemische reacties  
 Mechanische veranderingen 
 Temperatuur  

 
Deze risico analyse heeft betrekking op de integriteit van het Zechstein kalksteen reservoir. De risico 
analyse omrend de integriteit van de afdekkende zoutlagen staat omschreven in hoofdstuk 1.  
 
Chemische reacties  
Wanneer het injectiewater of de mijnbouwhulpstoffen daarin chemisch niet compatibel zijn met het 
reservoir gesteente of het daarin aanwezige formatiewater, dan kunnen er ongewenste chemische 
reacties optreden. Dit kan leiden tot het verstopt raken van het reservoir waardoor injectie bemoeilijkt 
word, of –in theorie– tot het oplossen van mineralen waaruit het reservoir gesteente is opgebouwd. In dit 
hoofdstuk worden de oorzaken en gevolgen van mogelijke geochemische incompatibiliteit weergegeven. 
Verder wordt er ingegaan op preventieve maatregelen om de kans op incompatibiliteit te verkleinen, 
alsmede reactieve maatregelen om de mogelijke gevolgen te beperken.  
 
NAM heeft een lange ervaring met het injecteren van water in zowel zandsteen als kalksteenformaties 
en eventuele daarmee geassocieerde geochemische reacties. Tot dusver is het bij de NAM (en de olie-
industrie wereldwijd) nog niet voorgekomen dat een reservoir "oplost". De mineralen waaruit de 
reservoirs bestaan, zijn niet of nauwelijks oplosbaar in het te injecteren water. Aanslagvorming wat kan 
leiden tot verstopping komt wel voor, en daar richt de risico analyse zich dan ook meestal op (Ref 11).  
 
Het productiewater uit het Schoonebeek olie veld dat word geïnjecteerd in de Zechstein reservoirs heeft 
een met het Zechstein formatiewater overeenkomstige samenstelling, waardoor er geen gevaar bestaat 
voor reacties met het Zechstein reservoir gesteente (Ref 11). Ook de pH van het injectiewater is zodanig 
hoog dat het Zechstein reservoir gesteente niet zal oplossen. 
 
Incompatibiliteit van productiewater met het Zechstein formatiewater zou kunnen leiden tot het neerslaan 
van onoplosbare zouten.  Dit verschijnsel kan plaatsvinden wanneer twee waterstromen worden 
gemengd en/of verandering van condities zoals bijvoorbeeld pH, druk en/of temperatuur optreedt. 
Mogelijk gevormde neerslag kan leiden tot verminderde injectiviteit doordat gesteente poriën verstopt 
kunnen raken. Doordat deze neerslagvorming gebaseerd is op fysische en chemische eigenschappen, 
kunnen deze door thermodynamische modellen worden voorspeld. Deze laten zien dat het risico van 
neerslagvorming in het Zechstein reservoir laag is (Ref 11). Mogelijkerwijs kunnen kleine hoeveelheden 
bariumsulfaat neergeslagen worden. Dit is te voorkomen door een antibarium-sulfaataanslagvloeistof toe 
te passen.  
 
Tevens zijn de in het injectiewater voorkomende mijnbouwhulpstoffen onderzocht met betrekking tot 
chemische interactie met het Zechstein reservoir gesteente en formatiewater (Ref 11). De 
mijnbouwhulpstoffen zijn bedrijfsmatig ontwikkeld, waarbij alleen de leverancier de precieze 
samenstelling kent. Hoewel NAM de precieze samenstelling niet kent moet het wel duidelijk zijn dat de 
stoffen niet gevaarlijk zijn voor het gebruik. Aan de hand van risico-kaarten beschrijft de leverancier de 
veiligheidsaspecten. Dit is volgens wettelijke voorschriften, waarbij SodM toezicht en controle houdt. 
Daarbij krijgt SodM inzage in additionele gegevens van de leverancier. Het is zodoende niet mogelijk 
voor de NAM om de precieze samenstelling van de mijnbouwhulpstoffen te benoemen, maar wel de 
mate waarin de stoffen gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn. 
 
De mijnbouwhulpstoffen zijn in de toegepaste concentraties compatibel met het Zechstein reservoir 
gesteente en formatie water. De meeste mijnbouwhulpstoffen zijn niet reactief. Ze hechten zich 
bijvoorbeeld aan materialen en zorgen zodoende voor een beschermende laag. De H2S binder is wel 
reactief met H2S, maar de reactie producten die in het injectiewater voorkomen zijn niet reactief. De 
zuurstof binder kan aanslag vormen met componenten in het formatie water, maar het hoeveelheden zijn 
dusdanig klein dat het verwachte effect verwaarloosbaar is. De mijnbouwhulpstoffen hebben geen 
impact op het Zechstein reservoir gesteente zoals oplossing of chemische reacties met mineralen. 
Degradatie van mijnbouwhulpstoffen word niet verwacht, want dat zou tevens de functionaliteit van de 
stoffen verminderen, wat aan het licht zou zijn gekomen in het chemicaliën selectie proces.  
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Mochten er toch onverwachte reacties plaatsvinden, dan zal dat merkbaar zijn door veranderingen in de 
injectiviteit. Het verstopt raken van poriën zal gepaard gaan met toenemende injectiedruk. Conform het 
waterinjectie management plan (Ref 5) worden injectiedrukken regelmatig geëvalueerd. Op basis 
daarvan kan de dosering van aanslagremmer aangepast worden. Indien de injectie druk onverwacht zo 
hoog oploopt dat de mechanische integriteit van de afdekkende lagen in het geding komt, dan zal vanuit 
te controle kamer de injectie stop gezet worden. In het onwaarschijnlijke geval dat er niet ingegrepen 
word, zal een beveiliging in het pompsysteem ervoor zorgen dat de pomp automatisch afslaat mocht de 
maximale injectiedruk overschreden worden (zie ook hoofdstuk 4).  
 
De analyse van het risico van geochemische incompatibiliteit bevestigt dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden met de preventieve en reactieve beheersmaatregelen geïmplementeerd in 
het water injectie management plan. 
 
Mechanische veranderingen 

Bij waterinjectie kan de injectiviteit van een reservoir worden verbeterd door een hogere injectiedruk toe 
te passen, waarmee scheuren in het reservoir ontstaan. Dankzij de scheuren kan het water beter het 
reservoir instromen. Deze manier van werken wordt aangeduid als injectie onder “frackture conditions”. 

In de Twente waterinjectie vergunningen is voorzien in de mogelijkheid om met deze methode water te 
injecteren. Echter, de ervaring leert dat het reservoir snel water kan opnemen door de scheuren die van 
nature al aanwezig zijn in het Zechstein kalksteen reservoir (Ref 7). Het is de verwachting dat injectie 
onder fracture condities in de Twente en Drenthe Zechstein velden niet nodig zal zijn.  
 
Mocht injectie onder fracture conditions toch plaatsvinden, dan moet de scheurvorming beperkt blij ven 
tot de kalksteen. De onder en bovenliggende anhydriet en zout lagen hebben een hogere minimale 
horizontale spanning, waardoor scheurvorming daar alleen kan optreden bij een nog hogere druk. Om 
de integriteit van de afsluitende lagen te garanderen is daarom een druk limit gesteld op de injectie 
pompen (zie hoofdstuk 1). Tevens word niet geïnjecteerd in of dichtbij breuken om het risico op 
aardbevingen te minimaliseren (zie hoofdstuk 2). 
 
Temperatuur  
Het is een bekend gegeven in de literatuur, dat injecteren van koud water in warme reservoirs kan leiden 
tot thermische scheuren van het reservoir gesteente. Injectie onder “fracture condities” zoals hierboven 

beschreven vind dan plaats op een lagere injectiedruk dan normaal verwacht zou worden. In het geval 
van de waterinjectie in de Zechstein kalksteen velden kan dit effect optreden op momenten van hoge 
injectiesnelheid. Zoals boven beschreven is het niet de verwachting dat injectie onder “fracture 

conditions” plaats zal vinden. Desalniettemin zijn de relevante beheersmaatregelen in Twente 
geïmplementeerd. 
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5. Conclusies 
 
 

In dit rapport wordt een analyse gepresenteerd van de belangrijkste ondergrondse risico’s die 
geassocieerd zijn met waterinjectie in oude (leeggeproduceerde) gasvelden in Twente. 
 
Voor aanvang van dit project is een uitgebreide risicoanalyse als onderdeel van de Milieu Effect 
Rapportage (MER) uitgevoerd. In de MER is aandacht besteed aan de twee hoofdrisico ’s: 
[1] het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen 
met het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van injectie water en/of bodemdaling.  
[2] effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt.  
 
De MER concludeert dat deze zoutlagen niet of nauwelijks zullen oplossen in het injectiewater en dat, 
zolang de gemiddelde reservoir druk beneden de oorspronkelijke reservoirdruk blijft, er dan ook geen 
bodemdaling of trillingen als gevolg van waterinjectie worden verwacht. 
 
Het risico management voor dit project is vastgelegd in een Waterinjectie Management Plan, dat 
onderdeel uitmaakt van de verleende vergunning. Hierin is een uitgebreid inspectie- en 
controleprogramma vastgelegd. De resultaten van de inspectieprogramma’s moeten op jaarlijkse 
basis gedeeld worden met het bevoegd gezag en de toezichthouder (Staatstoezicht van de Mijnen).  
  
Om hierover aanvullend inzicht te verkrijgen is op verzoek van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
besloten een uitgebreidere set onderzoeken te doen. SodM heeft vervolgens de onderzoeksrapporten 
laten beoordelen door internationale experts van de US Geological Survey en de universiteiten van 
Clausthal en Parijs (ParisTech). Deze hebben de conclusies van NAM bevestigd dat de waterinjectie 
in de ondergrond van Twente veilig en verantwoord kan gebeuren, mits aan een aantal monitoring en 
inspectie voorwaarden wordt voldaan. 
 
De risicoanalyse rond het mogelijk oplossen van de afdekkende zoutlagen bevestigt dat de in de 
vergunning en het Waterinjectie Management Plan vastgelegde beheersmaatregelen goed werken en 
dat alle waarborgen voor een veilig en verantwoord opereren van de waterinjectieputten aanwezig 
zijn. Dit houdt in dat preventie van grondwatervervuiling door het in de ondergrond ongecontroleerd 
vrijkomen van injectiewater alsmede lokale/regionale bodemdaling als gevolg van zoutoplossing op 
een goede manier preventief geborgd worden. Eveneens zijn er verschillende beheersmaatregelen 
geïmplementeerd die vroegtijdige detectie van eventuele problemen ten doel hebben en de 
mogelijkheid van verdere escalatie beogen te minimaliseren 
 
Ook de risicoanalyse rond de effecten van een door waterinjectie geïnduceerde aardbeving bevestigt 
dat de waarborgen voor een veilig en verantwoord opereren van de waterinjectie putten aanwezig zijn. 
Een uitgebreide analyse van de belangrijkste parameters die zouden kunnen leiden tot een verhoogd 
bevingsrisico hebben aangetoond dat dit risico als zeer klein ingeschat wordt, hetgeen in lijn is met de 
observatie dat gedurende de 55 jaar van gasproductie en gedurende de eerste 4 jaar van 
waterinjectie geen enkele beving is geregistreerd. Desondanks heeft NAM in overleg met SodM 
preventief een aantal extra beheersmaatregelen geïmplementeerd. Dit betreft een uitbreiding van het 
bestaande KNMI geofoonnetwerk met 7 extra meetpunten en daaraan geassocieerd de installatie van 
een accelerometernetwerk. Deze twee netwerken leiden tot een verbeterde locatiebepaling van 
eventuele bevingen in Twente en meten eveneens de daaraan geassocieerde grondversnellingen. 
Beide meetnetwerken liggen ook ten grondslag aan het seismisch risico- en responsplan dat de acties 
beschrijft die genomen zullen worden indien zich onverhoopt toch een beving voordoet. Dit 
responsprotocol is als addendum toegevoegd aan het vigerende Water Injectie Management Plan. 
 
De analyse van het risico van geochemische incompatibiliteit bevestigt dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden met de preventieve en reactieve beheersmaatregelen geïmplementeerd 
in het water injectie management plan. 
 
In een recente brief aan de Tweede Kamer (Ref 6, Appendix 3) heeft de Minister van Economische 
Zaken bevestigd dat zowel op het vlak van injectiewaterlekkage, bevingen en bodem-daling er een 
uitgebreid en afdoende monitoringsprogramma is geïmplementeerd dat door toezicht van SodM 
binnen het vergunningskader voldoende waarborgen geeft voor Veiligheid en Milieu. 
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waterinjectie-twente.html 
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http://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/waterinjectie-in-twente/downloads-waterinjectie-twente.html
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7. Appendices 
Appendix 1 Bow-tie analyse voor zoutoplossing 
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Appendix 2. Bow-tie voor geïnduceerde seismiek  
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Appendix 3. Kamerbrief Minister van Economische Zaken “Injectie van productiewater bij olie- en 
gaswinning”, , DGETM-EM / 15020314, Maart 27 2015 
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In dit rapport wordt een analyse gepresenteerd van de belangrijkste risico’s die geassocieerd zijn met 
mogelijke waterinjectie in oude (leeggeproduceerde) gasvelden Coevorden, Schoonebeek gas en 
Oosterhesselen in Drenthe.  
 
Het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek wordt geïnjecteerd in de diepe 
ondergrond in een drietal leeggeproduceerde gasvelden in Twente (Tubbergen-Mander, Tubbergen 
en Rossum-Weerselo). De injectie is begonnen in januari 2011. Injectie in de Zechstein carbonaat 
reservoirs verloopt conform verwachting, maar het Carboon zandsteen reservoir blijkt niet geschikt 
voor injectie. Daardoor is de opslag capaciteit van de Twente injectie velden ontoereikend om de 
verwachte Schoonebeek water productie te kunnen accommoderen. Een studie naar 
uitbreidingsmogelijkheden van de waterinjectie capaciteit wees uit dat de Zechstein Carbonaat velden 
in Drenthe hiervoor in aanmerking komen. Daarbij zijn de Coevorden, Schoonebeek gas en 
Oosterhesselen velden het meest geschikt. 
 
Voor Twente water injectie zijn ondergrondse risico’s onderzocht en is een ondergrondse risico 
analyse opgesteld. Daarin word aandacht besteed aan de twee hoofdrisico’s die betrekking hebben op 
de diepe ondergrond: 
[1] het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen 
met het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van injectie water en/of bodemdaling.  
[2] effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt.  
 
In deze risico analyse van de Drenthe velden worden de zelfde risico’s behandeld. Daarbij worden de 
overeenkomsten en verschillen met de Twente velden aangegeven. Om een integraal overzicht te 
verkrijgen van alle risico’s van verspreiding van stoffen, zijn in dit rapport voor de Drenthe velden 
tevens de risico’s van put lekkage en transportleiding lekkage meegenomen. Om op een 
overzichtelijke wijze de ris ico analyse te presenteren is gebruik gemaakt van de “bow-tie” methodiek. 
 
De risicoanalyse rond het mogelijk oplossen van de afdekkende zoutlagen bevestigt dat water injectie 
veilig en verantwoord kan plaatsvinden mits de juiste beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. 
De geologische opbouw van de Drenthe velden verschilt licht van die van Twente, maar leidt tot een 
zelfde risico bepaling. Dit houdt in dat preventie van grondwatervervuiling door het in de ondergrond 
ongecontroleerd vrijkomen van injectiewater alsmede lokale/regionale bodemdaling als gevolg van 
zoutoplossing op een goede manier preventief geborgd kunnen worden. Eveneens kunnen er 
verschillende beheersmaatregelen geïmplementeerd worden die vroegtijdige detectie van eventuele 
problemen ten doel hebben en de mogelijkheid van verdere escalatie beogen te minimaliseren. 
 
Ook de risicoanalyse rond de effecten van een door waterinjectie geïnduceerde aardbeving bevestigt 
dat water injectie veilig en verantwoord kan plaatsvinden mits de juiste beheersmaatregelen worden 
geïmplementeerd. In Drenthe is het seismisch risico iets hoger dan in Twente omdat er voelbare 
aardbevingen geweest zijn tijdens gas productie (Emmen en Dalen). Op basis van historische 
aardbevingsgegevens zijn de Coevorden, Schoonebeek Gas en Oosterhesselen velden het meest 
geschikt voor water injectie. In deze velden zijn geen of slechts kleine, niet voelbare bevingen 
gedurende gas productie geregistreerd. In de velden Coevorden en Schoonebeek Gas heeft 
gedurende meer dan 10 jaar ook al waterinjectie plaatsgevonden waarbij geen aardbevingen 
geregistreerd zijn. 
 
De analyse van het risico van geochemische incompatibiliteit bevestigt dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden, mits de relevante preventieve en reactieve beheersmaatregelen 
geïmplementeerd worden in een water injectie management plan.  
 
De analyse van het risico van put lekkage bevestigt dat water injectie veilig en verantwoord kan 
plaatsvinden mits de juiste preventieve en reactieve beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. 
Het feit dat alle putten moeten voldoen aan het dubbele barrière concept maakt dat het uiterst 
onwaarschijnlijk is dat injectiewater uit een put kan lekken.  
 
Ook de analyse van het risico van transportleiding lekkage bevestigd dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden. Er is een spectrum aan prevent ieve maatregelen geïdentificeerd. In het 
geval dat er toch een lekkage optreedt, zal er direct gereageerd worden om de lekkage zo veel 
mogelijk te beperken. Ook wordt de verontreinigde bodem dan onverwijld gesaneerd, zodat de 

Samenvatting 
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verontreiniging opgeruimd wordt. Het effect van een lekkage is hiermee tijdelijk van aard en 
herstelbaar. 
 
In een recente brief aan de Tweede Kamer (Injectie van productiewater bij olie- en gaswinning, 
Kamerbrief Minister van Economische Zaken, DGETM-EM / 15020314) heeft de Minister van 
Economische Zaken bevestigd dat zowel op het vlak van injectiewaterlekkage, bevingen en bodem-
daling er een uitgebreid en afdoende monitoringsprogramma is geïmplementeerd dat door toezicht 
van SodM binnen het vergunningskader voldoende waarborgen geeft voor Veiligheid en Milieu. 
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Het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek wordt geïnjecteerd in de diepe 
ondergrond in een drietal leeggeproduceerde gasvelden in Twente (Tubbergen-Mander, Tubbergen 
en Rossum-Weerselo). De injectie is begonnen in januari 2011. Injectie in de Zechstein carbonaat 
reservoirs verloopt conform verwachting, maar het Carboon zandsteen reservoir blijkt niet geschikt 
voor injectie (Ref 11). Daardoor is de opslag capaciteit van de Twente injectie velden ontoereikend om 
de verwachte Schoonebeek water productie te kunnen accommoderen.  Een studie naar 
uitbreidingsmogelijkheden van de waterinjectie capaciteit wees uit dat de Zechstein Carbonaat velden 
in Drenthe hiervoor in aanmerking komen. Daarbij zijn de Coevorden, Schoonebeek gas en 
Oosterhesselen velden het meest geschikt (Ref 11). 
 
Voor Twente water injectie zijn ondergrondse risico’s onderzocht (Ref 1-4) en is een ondergrondse 
risico analyse opgesteld (Ref 17). Daarin word aandacht besteed aan de twee hoofdrisico’s die 
betrekking hebben op de diepe ondergrond: 
[1] het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen 
met het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van injectie water en/of bodemdaling.  
[2] effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt.  
 
In deze risico analyse van de Drenthe velden worden de zelfde risico’s behandeld. Daarbij worden de 
overeenkomsten en verschillen met de Twente velden aangegeven. Om een integraal overzicht te 
verkrijgen van de risico’s van verspreiding van stoffen, zijn in dit rapport voor de Drenthe velden 
tevens de risico’s van put lekkage en transportleiding lekkage meegenomen.  
 
Om op een overzichtelijke wijze de risico analyse te presenteren is gebruik gemaakt van de “bow-tie” 
methodiek (Figuur 1). Hierbij is een ongewenste gebeurtenis geïdentificeerd (midden), met de 
mogelijke bedreigingen die de gebeurtenissen kunnen veroorzaken (links) en de mogelijke 
consequenties van de gebeurtenissen (rechts). De barrières moeten voorkomen dat een bedreiging 
echt plaatsvindt door middel van preventieve maatregelen (links), en dat de gevolgen van een 
gebeurtenis zoveel mogelijk beperkt worden door middel van reactieve maatregelen (rechts). 
 

 
Figuur 1: Bow tie methodiek voor risico analyse 

 
 
 
 
 

1. Introductie 



EP Document.Nummer: EP201611205806 Page 6 of 31 
 

 
Het reservoir van de injectie velden bestaat uit kalksteen. Daar overheen ligt een laag 
ondoordringbaar anhydriet, gevolgd door een dik pakket ondoordringbaar steenzout. Daarna volgen 
nog zo’n 1000 meter (Twente) tot 3000 meter (Drenthe) aan klei en zandsteen pakketten. De 
anhydriet laag en het steenzout vormen de afdichtende laag die gedurende miljoenen jaren het gas 
tegengehouden hebben. Deze afdichtende lagen zorgen er ook voor dat het injectiewater goed 
opgeborgen blijft en niet naar boven kan komen. 
 
Het injectiewater is zout, maar niet verzadigd met zout. Het oplossen van de afdichtende steenzout 
laag is een risico dat zou kunnen leiden tot de verspreiding van het injectiewater. Appendix 1 laat een 
bow-tie analyse zien van de mogelijke oorzaken en gevolgen die op zouden kunnen treden mocht 
oplossing van steenzout plaatsvinden. Daarnaast zijn de barrières en beschermende maatregelen 
genoemd die zowel in het voortraject (voor aanvang van waterinjectie) als ook naderhand genomen 
zijn dan wel uitgevoerd zouden kunnen worden mocht lekkage geconstateerd worden. De bow-tie 
analyse is primair ontwikkeld voor Tubbergen-Mander, Tubbergen en Rossum-Weerselo, maar is ook 
toepasbaar op Zechstein carbonaat velden in Drenthe. Daar waar er verschillen zijn tussen de situatie 
in Twente en Drenthe is dat aangegeven. Om te beginnen is in Twente sprake van operationele 
installaties, leidingen en putten met gedetailleerde monitoring activiteiten verankerd in verleende 
vergunningen. In Drenthe is dat niet het geval, maar zou een soortgelijk systeem geïmplementeerd 
worden indien water injectie daadwerkelijk plaats zou gaan vinden.  
 
De mogelijke risico’s linksboven in de bow-tie analyse (appendix 1) zijn geassocieerd met mogelijke 
oplossing van zout ter hoogte van het reservoir, direct bij de injectieputten. De mogelijke risico’s 
linksonder zijn geassocieerd met mogelijke oplossing van zout in het reservoir verder van de 
injectieput vandaan. 
 
Op basis van uitgebreide modelleringen is aangetoond dat  zoutoplossing alleen waarschijnlijk is als 
tegelijkertijd aan twee zeer specifieke condities voldaan wordt (Ref 1): 
[1] het (niet zout verzadigde) injectiewater moet in direct contact kunnen komen met het steenzout 
[2] het injectiewater moet in voldoende mate langs het steenzout kunnen doorstromen om steeds weer 
“vers” (niet zout verzadigd) water aan te voeren. 
 
Volledig met zout verzadigd water heeft een zoutgehalte van ongeveer 300 g/l. Het zoutgehalte van 
het injectiewater is veel lager. Het injectiewater is afkomstig uit Schoonebeek waar het als 
productiewater vrijkomt bij de oliewinning. In Schoonebeek wordt stoom geïnjecteerd om de stroperige 
olie te verwarmen en zo de winning te bevorderen. De stoom condenseert in het olie reservoir waar 
het zich mengt met het aanwezige zoute formatiewater. Dit watermengsel komt mee naar boven met 
de oliewinning als productiewater. Doordat er steeds meer gecondenseerd stoom bij komt, neemt het 
zoutgehalte in het productiewater in de loop der tijd af. Het zoutgehalte was bij aanvang ongeveer 90 
g/l. In 2015 was het water ongeveer even zout als zeewater (ongeveer 34 g/l). De verwachting is dat 
het zoutgehalte verder zal afnemen naar ongeveer 10 g/l. Het Schoonebeek productiewater gaat in 
Twente de diepe ondergrond in als injectiewater. Het zoutgehalte van het injectiewater is bepalend 
voor het vermogen van het water om zout op te lossen. In de modelleringen (Ref 1) is de 
conservatieve aanname gedaan dat het injectiewater altijd een zoutgehalte heeft van 1 g/l. Derhalve is 
de afname van het zoutgehalte en de toenemende capaciteit van het injectiewater om zout op te 
lossen al meegenomen in de analyse. 
 
Uit een beschouwing van de putten, waarin het water wordt geïnjecteerd, in samenhang met de 
geologie van de injectiereservoirs (carbonaatlagen) en afdichtende lagen (anhydriet en steenzout 
lagen) in de diepe ondergrond (Ref 1, 2), zijn slechts een paar scenarios geïdentificeerd, waarbij in 
theorie injectiewater langs het zout zou kunnen stromen: 
 
1. Dichtbij de put (‘near-wellbore’) (risico’s linksboven in de bow-tie van Appendix 1 en Figuur 2 
Direkt rondom een put zou injectiewater dat op diepte van de carbonaatlaag (C) wordt geïnjecteerd via 
mogelijke scheurtjes in het cement (als deze van een slechte kwaliteit is) rondom de verbuizing naar 
de onder- of bovenliggende steenzoutlaag (H) kunnen stromen. Daarnaast kan het injectiewater ook in 
contact komen met het zout als er een lek in de ondergrondse verbuizing is ontstaan. (zie figuur 2). 
Elk afzonderlijk kunnen deze situaties niet tot duidelijke zoutoplossing leiden, omdat het niet 
verzadigde injectiewater niet rond kan stromen. Het water raakt daardoor snel verzadigd en kan niet 

2. Vrijkomen van injectiewater als gevolg van 
zoutoplossing 
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nog meer zout oplossen. Slechts een combinatie van deze twee situaties kan een continu 
stromingspad opleveren wat mogelijk wel tot aantasting van de zoutlaag zou kunnen leiden. 
 
 

 
 

 
Figuur 2: Schematische weergave van een 
theoretisch scenario waarbij dichtbij de put injectie 

water in contact zou kunnen komen met het 
Steenzout of Haliet (H): via injectie in het Carbonaat 
(C), waarna het via mogelijke scheurtjes (blauwe 

lijntjes) in slechte kwaliteit cement rondom de 
verbuizing langs de Anhydrietlaag (A) en het Haliet 
stroomt, dan wel via een lek  in de verbuizing op 

diepte van het Haliet (rode spitse punten in laag H), 
waarna het weglekt naar het Carbonaat  
 

 
 
Een primaire barrière is het controleren van de druk waarmee het water in het reservoir gepompt 
wordt. Hiervoor is in de Waterinjectievergunning voor iedere injectieput een maximale pompdruk 
tijdens injectie afgesproken waarbij wordt voorkomen dat de kans op mogelijke scheurvorming in de 
onder en bovenliggende afdichtende anhydrietlagen sterk gereduceerd wordt. Bovendien wordt ervoor 
gezorgd dat de gemiddelde druk in het reservoir niet boven de oorspronkelijke reservoirdruk uitkomt. 
Aanvullende beschermende maatregelen zijn een goede en regelmatige inspectie van de 
injectieputten zelf. Deze inspectie is gericht op zowel de kwaliteit van de stalen verbuizingen in de put, 
als ook de kwaliteit van de cementlaag waarmee de verbuizing is vastgezet in het gesteente. 
Dergelijke inspecties (calliper, temperatuur en CBL logs) zijn een integraal onderdeel van het 
Waterinjectie Management Plan voor de injectievelden (Ref 5). De resultaten van de 
inspectieprogramma’s moeten op jaarlijkse basis gedeeld worden met het bevoegd gezag en de 
toezichthouder (Staatstoezicht van de Mijnen). 
 
Mocht er onverhoopt toch injectiewater onder druk langs de verbuizing naar boven komen, dan zal dit 
niet direct in contact komen met grondwater. Tussen het injectiereservoir en het grondwaterniveau zit 
een gesteentepakket van 800-3000 meter dik waarin zich meerdere goed afdichtende kleisteenlagen 
bevinden die elk op zich het omhoog stromen zullen tegengaan.  
 
2. Op afstand van de put (‘far-field’) (risico’s linksonder in de bow-tie van Appendix 1 en Figuur 3) 
Op basis van vele boorputgegevens kan worden aangetoond dat de lege carbonaat gasreservoirs in 
Twente overal zowel aan de boven- als onderzijde gescheiden worden van het steenzout door een 
onoplosbare anhydrietlaag (Ref 2). In de Drenthe velden zijn deze anhydrietlagen ook overal 
aanwezig, maar er bevindt zich geen steenzout onder het reservoir. De bovenste anhydrietlaag vormt 
een perfecte afsluiting (barrière) die er ook gedurende vele miljoenen jaren voor gezorgd heeft dat het 
gas in deze reservoirs opgesloten is gebleven. Als er in het gesteente geen breuken aanwezig zijn, 
dan kan op afstand van de put door de aanwezigheid van onoplosbare anhydrietlagen tussen het 
carbonaat en het steenzout geen contact ontstaan tussen het injectiewater en het steenzout. Alleen in 
de buurt van breuken is een situatie denkbaar waarbij het injectiewater in contact zou kunnen komen 
met het steenzout (zie Figuur 3) doordat de verschillende lagen aan weerszijde van en langs de breuk 
in diepte zijn verschoven. Om stroming van injectiewater langs breuken te beperken dient er 
voldoende afstand te zijn tussen injectieputten en breuken. Putten die te dicht bij breuken staan 
worden daarom niet gebruikt voor water injectie. Gedetailleerde simulatie modellen (Ref 1) laten zien 
dat met een, niet realistische, injectiesnelheid van 2500 m3/d gedurende 20 jaar (cumulatief 
geïnjecteerd volume van 15 mln m3) een afstand van 140 meter tussen put en breuk voldoende is om 
het risico van zout oplossing langs breuken te beperken. Omdat de verwachte injectiesnelheden en 
volumes gemiddeld een factor 2 tot 3 lager liggen wordt de conservatieve afstand van 100 meter 
aangenomen.  
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Figuur 3: Als de carbonaat laag (C) op afstand van de 
put door verschuiving langs de breuk in diepte overlapt 

met het haliet (H) zou injectiewater in direct contact met 
het Haliet kunnen komen.  
NB: in Drenthe bevindt er zich geen haliet onder het 

reservoir 
 
 
 
 
 
 

 
Na verloop van tijd is het injectie reservoir vol. Dit kan enkele jaren tot enkele tientallen jaren duren. 
Daarna worden de putten opgeruimd en stopt de stroming in het reservoir. De primaire barriere tussen 
het opgeslagen injectiewater en het haliet is de tussenliggende onoplosbare anhydriet laag. Indien er 
toch ergens contact is tussen het stilstaande injectiewater en het haliet (bijvoorbeeld bij een breuk), 
dan kan dit haliet in eerste instantie alleen oplossen door diffusie, wat een zeer traag proces is. Model 
berekeningen laten zien dat het tienduizenden jaren duurt voordat er voldoende haliet opgelost kan 
zijn om een convectie stroom op gang te brengen (Ref 1).  
 
Mocht er, ondanks alle preventieve omstandigheden en maatregelen, toch zoutoplossing 
plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een put of bij een breuk, dan is het praktisch onmogelijk dat er een holte 
or “caverne” kan ontstaan. Op de diepte van de injectiereservoirs is het steenzout plastisch. De druk in 
het plastische zout is altijd hoger dan de druk in het injectiewater. Indien er een holte zou ontstaan zou 
deze snel gevuld worden door zout kruip. Dit effect is het sterkst in de Drenthe velden omdat de 
snelheid van zout kruip hoger is op grotere diepte. Door het plastische gedrag kan zout toestromen uit 
een uitgestrekt gebied, waardoor er geen lokale verzakkingen verwacht worden en de afdekkende 
werking van het zout intact blijft. Om de mogelijke gevolgen in het geval van extreme zoutoplossing te 
testen zijn model berekeningen verricht aan een van de Twente reservoirs (Tubbergen) waarbij een 
maximale (niet realistische) zoutoplossings situatie nagebootst wordt (Ref 3). Die studies laten zien 
dat in het meest extreme geval op een termijn van duizenden jaren zoutoplossing zou kunnen 
optreden. Hierbij wordt minder dan 1% van het totale volume van de zoutlaag boven het reservoir 
opgelost, wat inhoudt dat zelfs in dit extreme scenario de integriteit van de afdekkende zoutlaag 
gegarandeerd blijft. De studie laat ook zien dat deze bodemdaling zich zal manifesteren aan het 
oppervlak als een geleidelijke komvormige verzakking met een diameter van ongeveer 5 kilometer die 
op zijn diepste punt een diepte heeft van ca. 12-14 cm. Dit toont ook aan dat er als gevolg van 
waterinjectie in Twente en Drenthe geen sprake zal zijn van zeer lokale, dicht aan het oppervlakte 
veroorzaakte, verzakkingen.   
 
De NAM rapporten over zout oplossing risico in Twente (Ref 1-3) zijn door SodM onderworpen aan 
onafhankelijke reviews door de universiteiten van Clausthal en Parijs (ParisTech) (Ref 10): 
 

Conclusie review prof. Hou, Clausthal m.b.t. de zoutrapporten: 
“Based on my review of all three reports, it can be concluded that the study assumptions are 
conservative or even too conservative; modelling approaches and conclusions are logic, 
realistic and acceptable; the long term stability of the halite seal (e.g. cavern development, 

breach of confinement) due to the halite dissolution in the low salt -saturated injection water 
is confirmed; and the reported large scale volumes of fresh water injection in the Zechstein 
carbonate reservoirs (ZEZ2C & ZEZ3C) can be a sustainable safe operation in the long-term 

(more than 1,000 years).” 
 

Conclusies review team Dr Bruel, Parijs m.b.t. de zoutrapporten: 
“Our feeling is that the safety of the long-term storage is not questioned” 
“A common survey consisting in (of) water wells monitoring combined with time series of 
satellite-based measurements of the surface deformation will be sufficient in the early phase 

to ensure that the storage behaves as expected.” 
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Als beschermende maatregel wordt het gebied boven de injectievelden regelmatig op 
bodembeweging gecontroleerd. Als er door waterinjectie al bodemdaling zou optreden zijn dit 
bewegingen die gelijkmatig en zeer geleidelijk plaatsvinden en geen aanleiding geven tot schade aan 
infrastructuur of bebouwing. Direct bij de waterinjectieputten zullen de regelmatige metingen een 
vroegtijdige  indicatie geven van mogelijke onregelmatiigheden. Onverwachte drukken, veranderingen 
in de wanddikte van de ondergrondse verbuizing, temperatuur variaties in de putten zijn allemaal 
signalen die aangeven dat er mogelijk iets aan de hand is. In dat geval zal in eerste instantie de 
waterinjectie in de put terug genomen of zelfs helemaal gestopt worden. Vervolgens wordt een 
uitgebreide inspectie uitgevoerd die mogelijk zou kunnen leiden tot reparatie of, in een extreem geval, 
het permanent insluiten en abandoneren van de put. 
 
In een recente brief naar de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken (Ref 6, 
Appendix 5) bevestigd dat er in Twente, zowel op het vlak van injectiewaterlekkage als ook 
bodemdaling, een uitgebreid en afdoende monitoring programma is geimplementeerd dat door 
toezicht van SodM binnen het vergunningskader voldoende waarborgen geeft voor Veiligheid en 
Milieu. Een gelijkwaardige monitoring zou voor Drenthe gelijke waarborgen voor Veiligheid en Milieu 
geven. 
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Aardbevingen of trillingen kunnen ontstaan door spanningsveranderingen door productie of injectie in 
de diepe ondergrond. Vooral nabij bestaande breukzones kunnen er toe leiden, dat gesteentelagen 
ten opzichte van elkaar bewegen, wat wordt aangeduid als re-activatie van de breukzone. De 
bewegende gesteentelagen kunnen trillingen of aardbevingen veroorzaken.  
 
Appendix 2 laat een bow-tie analyse zien van de mogelijke oorzaken en gevolgen die ten grondslag 
liggen aan een onverwachte beving als gevolg van waterinjectie. De meest extreme uitkomst zou 
kunnen zijn dat er schade aan gebouwen en infrastructuur op zou kunnen treden.  
 
Wereldwijd is gebleken dat waterinjectie slechts in incidentele gevallen aardbevingen veroorzaakt. Uit 
een door TNO uitgevoerde vergelijking van velden waar door waterinjectie wel bodemtrillingen zijn 
voorgekomen, blijkt dat in nagenoeg al deze gevallen de druk in het reservoir gedurende de injectie 
was toegenomen tot niveaus die boven de oorspronkelijke druk van het veld liggen (Ref 8). Bij de 
waterinjectie in Nederland schrijven de verleende vergunningen voor dat de gemiddelde reservoirdruk 
onder de oorspronkelijke reservoirdruk dient te blijven. Deze vergunningsvoorwaarde en de monitoring 
die op basis hiervan bijvoorbeeld in Twente plaatsvindt (Ref 5 en 7) zijn belangrijke 
voorzorgsmaatregelen om dit risico te beperken en te monitoren.  
 
Een andere factor die bijdraagt aan het risico voor aardbevingen is als direct in of in de directe 
nabijheid van grote en tektonisch actieve breuken geïnjecteerd wordt. In de weide omgeving van 
Zuidoost Drenthe is nog nooit een natuurlijke aardbeving geregistreerd. Breuken in de diepe 
ondergrond zijn niet herkenbeer in de topografie aan het maaiveld. Omgekeerd zijn duidelijke 
langgerekte hoogteverschillen zoals de Hondsrug niet gerelateerd aan breuken (Ref 18) 

 
Als onderdeel van het Tussenrapport (Ref 11) is een kwalitatieve analyse gemaakt van de seismische 
dreiging (Ref 14). In Drenthe is de seismische dreiging iets hoger dan in Twente omdat er voelbare 
aardbevingen geweest zijn tijdens gas productie (Emmen en Dalen), het temperatuurverschil tussen 
het reservoir gesteente en het injectiewater hoger is en de breuken in de Drenthe velden groter zijn. 
Echter, de impact van mogelijke bevingen op de bovengrond zal voor de Drenthe velden minder zijn 
vanwege de diepere ligging van de velden. In het rapport wordt onderscheid gemaakt tussen velden 
met voelbare bevingen gedurende de gas productie fase (Emmen en Dalen) en velden met geen of 
kleine, niet voelbare bevingen gedurende gas productie (Coevorden, Schoonebeek gas, 
Oosterhesselen). In de velden Coevorden en Schoonebeek Gas heeft ook al gedurende meer dan 10 
jaar waterinjectie plaatsgevonden. Hierbij zijn geen aardbevingen geregistreerd. Op basis van deze 
historische aardbevingsgegevens zijn de Coevorden, Schoonebeek Gas en Oosterhesselen velden 
het meest geschikt voor water injectie. 
 
Deltares (Ref 12) heeft de aanbeveling gemaakt om op deze velden een seismische risico analyse uit 
te voeren volgens de leidraad van SodM (Ref 15). Deze aanbeveling is opgevolgd en beschreven in 
Ref 16. De analyse wijst uit dat Schoonebeek ZE en Oosterhesselen ZE in de laagste risico categorie 
zitten (cat. I) en dat Coevorden ZE net in een hogere categorie (cat. II) valt. Voor Coeverden ZE 
betekent dit dat een beving met de maximaal mogelijke magnitude schade zou kunnen veroorzaken. 
Echter, een beving met de maximaal mogelijke magnitude heeft niet het vermogen om dusdanige 
schade aan te richten aan industrie en speciale gebouwen om daarmee andere risico’s te escaleren, 

zoals het doorbreken van dijken of buisleidingen. Dit betekent dat het veiligheidsrisico 
verwaarloosbaar is. 
 
Voor de bovengenoemde velden geldt dat tot nu toe geen enkele beving gevoeld is door personen. 
Ook op basis van alle observaties bij water- en gasinjectie in Nederland lijkt het risico op schade door 
aardbevingen zeer beperkt. Aangezien dat nog niet wil zeggen dat het seismisch risico geheel kan 
worden uitgesloten en ook vanwege de schaal van de waterinjectie zullen voor alle velden de 
maatregelen geïmplementeerd worden die gegeven zijn in de leidraad voor categorie II velden. Het 
huidige KNMI geofoon netwerk voldoet al aan de minimale cataloguscompleetheid in de omgeving van 
het veld van magnitude 1,5. Wel zal aanvullend monitoring door middel van accelerometers uitgebreid 
worden. In de regio rond Emmen is het bestaande geofoon netwerk al aangevuld met accelerometers 
in publieke gebouwen. NAM zal in overleg met KNMI bepalen of het realiseren van een accelerometer 
netwerk het beste gerealiseerd kan worden door middel van het uitrusten van de bestaande 
geofoonstations met accelerometers (conform Twente) of, zoals bij Emmen, door middel van het 
plaatsen van accelerometers in publieke gebouwen. Bovenstaande monitoring vormt de 
onderbouwing voor het effectief implementeren vaneen risicomanagement protocol zoals ook 

3. Geïnduceerde bevingen als gevolg van waterinjectie 
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opgesteld voor de Twente velden (Ref. 5 en 9). Dit risico management plan koppelt mogelijke 
observaties (lees: geregistreerde bevingen) aan acties (Fig 5). 
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 Figuur 5: Seisimisch risico en respons protocol voor Twente Waterinjectie 
 
 
 
 

 

Code Groen M ≤ 1,5 Injectie wordt voortgezet volgens plan 

Code Geel 1,5 < M ≤ 2,5 Injectie wordt voortgezet volgens plan. De door de geofoons en accelerometers 

gemeten seismiciteit wordt geanalyseerd en vergeleken met de op dat moment 

beschikbare ‘Ground Motion Prediction Equations (GMPE)’.  

Indien nodig wordt de GMPE aangepast, waarna met SodM wordt besproken of 

de magnitudes die de grenswaarden vormen voor deze categorie kunnen worden 

verhoogd. Mogelijk volgt hieruit dat ook de magnitudes  die de grenswaarde 

vormen van code oranje en code rood worden verhoogd. 

Code Oranje 2,5 < M ≤ 3.0 De put die het dichtst bij de locatie ligt waar de activiteit is waargenomen wordt 

ingesloten.De gegevens worden geanalyseerd en gedeeld met SodM. 

In overleg met SodM wordt besloten of de water injectie in de put die het dichtst 

bij de locatie ligt waar de activiteit is waargenomen moet worden verminderd. 

Code Rood M > 3.0 De put die het dichtst bij de locatie ligt waar de activiteit is waargenomen wordt 

ingesloten. 

Te nemen maatregelen, zoals bijv. het controleren van de put integriteit en de 

proces installatie, worden besproken met SodM. 
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Reservoir integriteit gaat over de manier waarop en mate waarin water injectie kan leiden tot 
veranderingen in het reservoir gesteente en de mogelijke gevolgen van deze veranderingen. Hieronder 
word verstaan aantasting door: 
 

 Chemische reacties  
 Mechanische veranderingen 
 Temperatuur  

 
Deze risico analyse heeft betrekking op de integriteit van het Zechstein kalksteen reservoir. De risico 
analyse omrend de integriteit van de afdekkende zoutlagen staat omschreven in hoofdstuk 1.  
 
Chemische reacties  
Wanneer het injectiewater of de mijnbouwhulpstoffen daarin chemisch niet compatibel zijn met het 
reservoir gesteente of het daarin aanwezige formatiewater, dan kunnen er ongewenste chemische 
reacties optreden. Dit kan leiden tot het verstopt raken van het reservoir waardoor injectie bemoeilijkt 
word, of –in theorie– tot het oplossen van mineralen waaruit het reservoir gesteente is opgebouwd. In dit 
hoofdstuk worden de oorzaken en gevolgen van mogelijke geochemische incompatibiliteit weergegeven. 
Verder wordt er ingegaan op preventieve maatregelen om de kans op incompatibiliteit te verkleinen, 
alsmede reactieve maatregelen om de mogelijke gevolgen te beperken.  
 
NAM heeft een lange ervaring met het injecteren van water in zowel zandsteen als kalksteenformaties 
en eventuele daarmee geassocieerde geochemische reacties. Tot dusver is het bij de NAM (en de olie-
industrie wereldwijd) nog niet voorgekomen dat een reservoir "oplost". De mineralen waaruit de 
reservoirs bestaan, zijn niet of nauwelijks oplosbaar in het te injecteren water. Aanslagvorming wat kan 
leiden tot verstopping komt wel voor, en daar richt de risico analyse zich dan ook meestal op (Ref 19).  
 
Het productiewater uit het Schoonebeek olie veld dat word geïnjecteerd in de Zechstein reservoirs heeft 
een met het Zechstein formatiewater overeenkomstige samenstelling, waardoor er geen gevaar bestaat 
voor reacties met het Zechstein reservoir gesteente (Ref 19). Ook de pH van het injectiewater is zodanig 
hoog dat het Zechstein reservoir gesteente niet zal oplossen. 
 
Incompatibiliteit van productiewater met het Zechstein formatiewater zou kunnen leiden tot het neerslaan 
van onoplosbare zouten.  Dit verschijnsel kan plaatsvinden wanneer twee waterstromen worden 
gemengd en/of verandering van condities zoals bijvoorbeeld pH, druk en/of temperatuur optreedt. 
Mogelijk gevormde neerslag kan leiden tot verminderde injectiviteit doordat gesteente poriën verstopt 
kunnen raken. Doordat deze neerslagvorming gebaseerd is op fysische en chemische eigenschappen, 
kunnen deze door thermodynamische modellen worden voorspeld. Deze laten zien dat het risico van 
neerslagvorming in het Zechstein reservoir laag is (Ref 19). Mogelijkerwijs kunnen kleine hoeveelheden 
bariumsulfaat neergeslagen worden. Dit is te voorkomen door een antibarium-sulfaataanslagvloeistof toe 
te passen.  
 
Tevens zijn de in het injectiewater voorkomende mijnbouwhulpstoffen onderzocht met betrekking tot 
chemische interactie met het Zechstein reservoir gesteente en formatiewater (Ref 19). De 
mijnbouwhulpstoffen zijn bedrijfsmatig ontwikkeld, waarbij alleen de leverancier de precieze 
samenstelling kent. Hoewel NAM de precieze samenstelling niet kent moet het wel duidelijk zijn dat de 
stoffen niet gevaarlijk zijn voor het gebruik. Aan de hand van risico-kaarten beschrijft de leverancier de 
veiligheidsaspecten. Dit is volgens wettelijke voorschriften, waarbij SodM toezicht en controle houdt. 
Daarbij krijgt SodM inzage in additionele gegevens van de leverancier. Het is zodoende niet mogelijk 
voor de NAM om de precieze samenstelling van de mijnbouwhulpstoffen te benoemen, maar wel de 
mate waarin de stoffen gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn. 
 
De mijnbouwhulpstoffen zijn in de toegepaste concentraties compatibel met het Zechstein reservoir 
gesteente en formatie water. De meeste mijnbouwhulpstoffen zijn niet reactief. Ze hechten zich 
bijvoorbeeld aan materialen en zorgen zodoende voor een beschermende laag. De H2S binder is wel 
reactief met H2S, maar de reactie producten die in het injectiewater voorkomen zijn niet reactief. De 
zuurstof binder kan aanslag vormen met componenten in het formatie water, maar het hoeveelheden zijn 
dusdanig klein dat het verwachte effect verwaarloosbaar is. De mijnbouwhulpstoffen hebben geen 
impact op het Zechstein reservoir gesteente zoals oplossing of chemische reacties met mineralen. 
Degradatie van mijnbouwhulpstoffen word niet verwacht, want dat zou tevens de functionaliteit van de 
stoffen verminderen, wat aan het licht zou zijn gekomen in het chemicaliën selectie proces.  

4. Reservoir integriteit 
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Mochten er toch onverwachte reacties plaatsvinden, dan zal dat merkbaar zijn door veranderingen in de 
injectiviteit. Het verstopt raken van poriën zal gepaard gaan met toenemende injectiedruk. 
Injectiedrukken moeten regelmatig geëvalueerd worden, zoals dat en Twente gebeurt conform het 
waterinjectie management plan (Ref 5). Op basis daarvan kan de dosering van aanslagremmer 
aangepast worden. Indien de injectie druk onverwacht zo hoog oploopt dat de mechanische integriteit 
van de afdekkende lagen in het geding komt, dan zal vanuit te controle kamer de injectie stop gezet 
worden. In het onwaarschijnlijke geval dat er niet ingegrepen word, zal een beveiliging in het 
pompsysteem ervoor zorgen dat de pomp automatisch afslaat mocht de maximale injectiedruk 
overschreden worden (zie ook hoofdstuk 4). 
 
De analyse van het risico van geochemische incompatibiliteit bevestigt dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden, mits de relevante preventieve en reactieve beheersmaatregelen 
geïmplementeerd worden in een water injectie management plan. 
 
Mechanische veranderingen 
Bij waterinjectie kan de injectiviteit van een reservoir worden verbeterd door een hogere injectiedruk toe 
te passen, waarmee scheuren in het reservoir ontstaan. Dankzij de scheuren kan het water beter het 
reservoir instromen. Deze manier van werken wordt aangeduid als injectie onder “frackture conditions”. 
In de Twente waterinjectie vergunningen is voorzien in de mogelijkheid om met deze methode water te 
injecteren. Echter, de ervaring leert dat het reservoir snel water kan opnemen door de scheuren die van 
nature al aanwezig zijn in het Zechstein kalksteen reservoir (Ref 7). Het is de verwachting dat injectie 
onder fracture condities in de Twente en Drenthe Zechstein velden niet nodig zal zijn.  
 
Mocht injectie onder fracture conditions toch plaatsvinden, dan moet de scheurvorming beperkt blijven 
tot de kalksteen. De onder en bovenliggende anhydriet en zout lagen hebben een hogere minimale 
horizontale spanning, waardoor scheurvorming daar alleen kan optreden bij een nog hogere druk. Om 
de integriteit van de afsluitende lagen te garanderen is daarom een druk limit gesteld op de injectie 
pompen (zie hoofdstuk 1). Tevens word niet geïnjecteerd in of dichtbij breuken om het risico op 
aardbevingen te minimaliseren (zie hoofdstuk 2). 
 
Temperatuur  
Het is een bekend gegeven in de literatuur, dat injecteren van koud water in warme reservoirs kan leiden 
tot thermische scheuren van het reservoir gesteente. Injectie onder “fracture condities” zoals hierboven 
beschreven vind dan plaats op een lagere injectiedruk dan normaal verwacht zou worden. In het geval 
van de waterinjectie in de Zechstein kalksteen velden kan dit effect optreden op momenten van hoge 
injectiesnelheid. Zoals boven beschreven is het niet de verwachting dat injectie onder “fracture 
conditions” plaats zal vinden. Desalniettemin zijn de relevante beheersmaatregelen in Twente 
geïmplementeerd en zullen deze in Drenthe ook geïmplementeerd worden.  
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Bij waterinjectie van productiewater wordt veelal gebruik gemaakt van bestaande putten. Om het risico 
van putlekkage in kaart te brengen is er een bow-tie analyse gedaan. Appendix 3 laat de bow-tie 
analyse zien van de mogelijke oorzaken en gevolgen die van toepassing kunnen zijn bij een scenario 
met putlekkage tijdens waterinjectie. De oorzaken en gevolgen die specifiek betrekking hebben op het 
oplossen van steenzout ten gevolge van een putlekkage zijn in deze analyse buiten beschouwing 
gelaten omdat deze risico’s in een aparte analyse beschouwd zijn (Hoofdstuk 2 en Appendix 1). Naast 
de mogelijke oorzaken en gevolgen zijn de barrières en beschermende maatregelen beschreven 
waardoor de risico’s van putlekkage tijdens waterinjectie geminimaliseerd worden. De bow-tie analyse 
is primair ontwikkeld voor de Drenthe velden Coevorden, Schoonebeek gas en Oosterhesselen, maar 
is ook toepasbaar op de Twente Zechstein carbonaat velden. 

 
Putconstructie 
Waterinjectie geschiedt via putten die zijn opgebouwd uit meerdere metalen buizen die door cement 
op hun plaats worden gehouden. Binnen deze vaste putconstructie bevindt zich een vervangbare 
injectiebuis waardoor het water daadwerkelijk geïnjecteerd wordt. Aan de onderkant van de 
injectiebuis verzorgt de productiepacker een afdichting tussen de injectiebuis en de vaste 
putconstructie. De productiepacker bevindt zich vlak boven het injectiereservoir. Door het 
injectiereservoir zit typisch 1 metalen buis die eveneens door cement op zijn plaats word gehouden. In 
deze buis zijn gaten geschoten (perforaties) om verbinding met het injectiereservoir te krijgen. Door de 
putconstructie zoals hierboven beschreven wordt het grondwater in de ondiepe ondergrond door 3 of 
4 metalen buiswanden gescheiden van het injectiewater. Figuur 5 toont een schematische weergave 
van een typische putconfiguratie voor een kandidaat put voor waterinject ie.  
 
 

 
Figuur 5 - Schematische weergave van een typische putconstructie 

 
 
Risicoanalyse voor waterinjectie 
Het converteren van een gasproductieput naar een waterinjectieput heeft geen grote invloed op het 
soort risico’s en daaraan verbonden beheersmaatregelen. De beheersingsmaatregelen voor deze 
risico’s zijn daarom veelal hetzelfde als voor NAM’s bestaande productie- en injectieputten. Alle 
(waterinjectie)putten zijn geconstrueerd volgens interne standaarden en worden geopereerd zodat de 

5. Putlekkage bij waterinjectie 
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putintegriteit gewaarborgd wordt. De door NAM gehanteerde standaarden zijn consistent met en in 
vele gevallen zelfs strenger dan de geldende wettelijke voorschriften en richtlijnen.  
 
De conversie van gasproductieput naar waterinjectieput houdt in dat de materialen blootgesteld 
worden aan andere vloeistoffen en operationele condities.  Dit heeft met name consequenties voor 
risico’s die gerelateerd zijn aan corrosie. Om de kans op corrosie te minimaliseren zullen maatregelen 

getroffen moeten worden om het intreden van zuurstof zo veel mogelijk te voorkomen (zoals 
bijvoorbeeld het gebruik van injectiekleppen). Daarnaast is het monitoren van corrosie een belangrijke 
maatregel die helpt om de risico’s op putlekkage verder te beperken.  
 
Risico’s 
In de bow-tie analyse zijn de initiële risico’s gedefinieerd als een lekkage van een van de onderdelen 

in het primaire injectiedomein (rode stippellijn in Figuur 5.). Van boven tot onder wordt er onderscheid 
gemaakt in lekkages van afsluiters, de wellhead, de productiebuis, de productiepacker, de vaste 
putconstructie onder de productiepacker en de afsluitende laag van het injectiereservoir. Deze risico’s 

zijn beschreven in de meest linker column in het bow-tie diagram. 
 
Barrières  

Bovengrondse lekkages bij de put worden voorkomen door regelmatige inspecties en onderhoud aan 
de afsluiters en aan de wellhead. Daarbij het ontwerp zodanig dat er altijd meerdere barrières bestaan 
(bijvoorbeeld dubbele afdichtingen) zodat het falen van 1 afdichting niet kan leiden tot een externe 
lekkage. 
 
Ondergrondse putlekkage wordt voorkomen door het minimaliseren van de kans op corrosie 
(bijvoorbeeld door het beperken van het binnendringen van zuurstof). Ook door regelmatige inspecties 
van de injectiebuis en de productiecasing onder de productiepacker wordt de kans op een 
ondergrondse lekkage geminimaliseerd. Als er onverhoopt toch een lekkage van de injectiebuis 
optreedt, dan wordt een lekkage van productiewater naar de ondergrond voorkomen door de 
meerwandige constructie van de put. Pas als er meerdere barrières tegelijkertijd falen kan dit leiden 
tot  een externe putlekkage. 
 
Lekkage door scheurvorming in het afsluitende gesteente van het injectiereservoir wordt voorkomen 
door met een gecontroleerde dynamische injectiedruk rond de put in het reservoir te werken. De druk 
waarbij mogelijke scheurvorming in de afsluitende laag boven het reservoir kan optreden wordt 
berekend aan de hand van geomechanische eigenschappen van het gesteente. Op basis daarvan 
wordt de maximale dynamische injectiedruk berekend. Om veilige operaties te garanderen wordt een 
lagere maximaal toegestane druk bepaald door een ruime veiligheidsmarge aan te nemen. Deze 
maximale ondergrondse injectiedruk wordt vervolgens vertaald naar een maximale bovengrondse 
injectiedruk. Een beveiliging in het pompsysteem zal ervoor zorgen dat de pomp automatisch afslaat 
mocht deze maximale injectiedruk overschreden worden. 
 
Mitigerende maatregelen 

Als er een externe putlekkage optreedt, dat wil zeggen een lekkage door de buitenste barrière, kan er 
injectiewater in de ondergrond komen of op de injectielocatie. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt 
tussen verontreiniging van oppervlaktewater, verontreiniging van de biosfeer (<500 meter diep) en 
lekkage in de diepe ondergrond. 
Verontreiniging van oppervlaktewater kan optreden door een lekkage aan het oppervlak. Zoals eerder 
beschreven, wordt een bovengrondse lekkage bij de put door meerdere barrières voorkomen. Mocht 
er onverhoopt toch een lekkage ontstaan, dan word deze in eerste instantie opgevangen door de 
putkelder, en vervolgens in een gesloten systeem van afwateringsgoten die uitkomen op een 
verzamel reservoir (de hoekbak) op locatie. De locatie vloer is vloeistofkerend wat lekkage door de 
vloer heen voorkomt. Door frequente locatie bezoeken van operators kunnen bovengrondse lekkages 
tijdig worden opgemerkt , voordat verontreiniging van de omgeving buiten de locatie kan optreden. 
 
Voor ondergrondse lekkages geldt dat door de dubbelwandige constructie van de put, waarbij de druk 
tussen de verschillende verbuizingen (de annuli) gemonitord wordt, interne lekkages vroegtijdig 
opgemerkt kunnen worden. Alle annulaire drukken worden gemonitord. Als een interne lekkage 
opgemerkt wordt zal de waterinjectie van de betreffende put tijdelijk of permanent gestopt worden.  
 
Mogelijke lekkages beneden de productiepacker, kunnen niet opgemerkt worden door middel van 
veranderende annulaire drukken. Daarom worden voor alle putten inspectieprogramma’s vastgesteld 
die er in voorzien dat de conditie van de ondergrondse verbuizingen regelmatig gecontroleerd worden. 
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Hierdoor wordt de mogelijke afname van de kwaliteit en conditie van de diepe verbuizingen vroegtijdig 
vastgesteld en kunnen lekkage voorkomen worden..  
 
De maximale gemiddelde reservoirdruk zal beperkt worden tot de initiële reservoirdruk van het 
gasreservoir of tot de hydrostatische druk op reservoirdiepte als de oorspronkelijke reservoirdruk 
hoger is dan hydrostatisch. De statische reservoirdruk wordt frequent gemonitord, zodat injectie op tijd 
gestopt kan worden, voordat de maximale reservoirdruk bereikt wordt. Hierdoor wordt de kans op een 
lekkage van productiewater uit het reservoir naar ondiepere lagen (grondwater) geminimaliseerd. 
 
Monitoring 
De frequentie van het monitoring activiteiten zal in detail beschreven worden in een apart monitoring 
plan voor waterinjectie in Drenthe. Dit document zal in een later stadium geschreven worden als 
onderdeel van de milieu effect rapportage. 
 
Selectie van putten 

Bij de selectie van injectieputten zal putintegriteit meegenomen worden als criterium. Voor de start van 
waterinjectie zal de operating envelop van de put opnieuw bepaald worden voor de nieuwe 
injectiecondities. Als een put een (beheerst) integriteitsprobleem heeft, zal het risico onder de nieuwe 
omstandigheden (injectie) opnieuw in kaart gebracht moeten worden, voordat de waterinjectie gestart 
wordt. 
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6. Transportleiding lekkage bij waterinjectie 
 

In Nederland liggen veel verschillende buisleidingen. Informat ie over risicovolle buisleidingen is 
publiekelijk toegankelijk via www.risicokaart.nl. Door de overheid is bepaald welke informatie wel en 
welke niet op de risicokaart wordt getoond. Bij risicovolle buisleidingen kan gedacht worden aan 
(hogedruk) transport van aardgas, maar ook van olie, benzine, kerosine, chemische producten en 
industriële gassen. Deze stoffen kunnen giftig, licht ontvlambaar, of brandbaar zijn. De injectiewater 
transport leidingen komen niet voor op de Risicokaart. Het injectiewater dat door de leidingen 
getransporteerd word bestaat voor 99,97% uit zout water (Ref 11). De samenstelling moet aan 
vergunningseisen voldoen en word frequent gemonitord en jaarlijks gerapporteerd aan SodM. Op basis 
van toetsing aan de Europese Verordening voor de classificatie van stoffen, de CLP Verordening 
(1272/2008/EG) word het injectiewater classificeert als ‘niet gevaarlijk’ (Ref 11). Dat betekent dat NAM 
medewerkers met het water kunnen werken zonder beschermende maatregelen te hoeven nemen 
tegen het inademen van dampen. Indien men in aanraking komt met het water dan wordt aangeraden 
om te spoelen. Het water smaakt zout, waardoor inname via de mond door mens en dier niet 
waarschijnlijk is omdat men dit van nature uitspuugt. Mocht men zich desondanks onwel voelen, dan 
word aangeraden om een arts te raadplagen. Het water is niet gevaarlijk, echter, planten kunnen wel 
schade ondervinden door het hoge zout gehalte. 
 
Appendix 4 laat de bow-tie analyse zien van de mogelijke oorzaken en gevolgen die van toepassing 
kunnen zijn bij een scenario met buisleiding lekkage tijdens waterinjectie. De bow-tie analyse is primair 
ontwikkeld voor de Drenthe velden Coevorden, Schoonebeek gas en Oosterhesselen, maar is ook 
toepasbaar op de Twente Zechstein carbonaat velden. 
 
Er worden vijf oorzaken van water buisleidingen lekkage geïdentificeerd: 

 Onveilig Ontwerp en Aanleg, bijvoorbeeld verkeerde materialen of slecht laswerk. 
 Interne Corrosie en Erosie 
 Externe Corrosie 
 Inbreuk door Derden, bijvoorbeeld door landbouw of graafwerkzaamheden. 
 Onveilig Opereren, bijvoorbeeld op te hoge druk 

 
Statistieken van de industrie laten zien dat de twee hoofdredenen van het falen van buisleidingen in 
Europa zijn: inbreuk (externe schade veroorzaakt) door derden en interne en/of externe corrosie. 
 
De preventieve maatregelen (barrières) zijn ontworpen om lekkage te voorkomen. Mocht er onverhoopt 
toch een lekkage optreden, dan kan dit leiden tot een volume uitgestroomd water, lokale 
bodemverontreiniging en, in het uiterste geval, besmetting van drinkwater. Er zijn mitigerende 
maatregelen geïmplementeerd om de impact van een mogelijke lekkage te beperken. 
 
Preventieve maatregelen 

Om een onveilig ontwerp en aanleg risico zo laag mogelijk te houden, worden in het ontwerp 
standaarden van NAM, Shell en NEN gebruikt en een veilige tracé en diepteligging gekozen. 
Bijvoorbeeld kan nabij kwetsbare gebieden zoals natuur- en waterwingebieden voor een aangepaste 
route voor de transportleiding gekozen worden. Bij transport van injectiewater wordt veelal gebruik 
gemaakt van bestaande gastransportleidingen. Voor ingebruikname als injectiewater transportleiding 
worden volgens de standaarden ook tests en inspecties uitgevoerd en wordt het geheel door een 
onafhankelijke deskundige getoetst. 
 
Bescherming van de transportleiding tegen aantasting van binnenuit vindt plaats door de 
materiaalkeuze van de leiding en indien nodig de toevoeging van anti-corrosiemiddel en biocide 
alsmede het schoonhouden (pigging) van de leiding. Bescherming tegen aantasting van buiten vindt 
plaats door het gebruik van coatings, cathodische protectie, en inspecties of deze preventieve 
maatregelen goed functioneren. Het risico op buisdegradatie wordt frequent beoordeeld. Als 
buisdegradatie niet uitgesloten kan worden zullen inwendige en uitwendige buisinspecties uitgevoerd 
worden om de integriteit van de transportleiding in kaart te brengen. Indien nodig kunnen er 
maatregelen getroffen worden (drukverlaging of reparaties) of kan het transport van injectiewater tijdelijk 
of permanent gestopt worden. 
 
Om schade door graafwerkzaamheden door derden te voorkomen zijn er standaard regels voor 
graafwerkzaamheden nabij buisleidingen. Door management van de GEO-data (route en diepteligging) 
en opvolging van de WION wetgeving (KLIC) wordt de kans op ongecontroleerde graafwerkzaamheden 
en daaruit voortkomende schade door inbreuk door derden geminimaliseerd. Bovendien kan door 

http://www.risicokaart.nl/
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middel van markeringen de kans op schade door derden nog verder worden teruggebracht. Door het 
uitvoeren van loopinspecties worden risicoverhogende veranderingen in de leidingstrook geconstateerd 
(vb verminderde afdekkende bodemlaag), zodat maatregelen getroffen kunnen worden voordat er 
schade aangericht wordt. 
 
Door het hanteren van interne operationele procedures wordt de kans op buisschade door onveilig 
opereren geminimaliseerd. Door continue monitoring en automatische beveiliging worden onveilige 
situaties voorkomen (maximale druk, temperatuur). 

 
Impact reducerende maatregelen 
Het leidingtraject wordt, afhankelijk van risico, periodiek geïnspecteerd en lokaal zijn terreinbeheerders 
en landbouwers op de hoogte van de ligging van de leiding, zodat lekkages kunnen worden opgemerkt. 
Als er een lekkage geconstateerd wordt zal het transport van injectiewater gestopt worden. Door 
constante monitoring van de druk in de transportleiding kunnen (grotere) lekkages snel gedetecteerd 
worden. In geval van een lekkage zal er direct gereageerd worden om de lekkage zo veel mogelijk te 
beperken. (bijv. inblokken en druk vrij maken en het bepalen van de leklocatie). Ook wordt de 
verontreinigde bodem gesaneerd, zodat de verontreiniging opgeruimd wordt.  Het effect van een lekkage 
is hiermee tijdelijk van aard en herstelbaar.  
 
Er wordt nog opgemerkt dat NAM buisleidingen voldoen aan de eisen uit:  

 NEN3650: Deze norm geeft veiligheidseisen die met betrekking tot veiligheidsaspecten voor 
mens, milieu en goederen aan het ontwerp, de aanleg, de bedrijfsvoering en de 
bedrijfsbeëindiging van buisleidingsystemen worden gesteld. 

 NEN3651: Deze norm geeft in aanvulling op de NEN 3650-reeks veiligheidseisen voor 
buisleidingen te land en gelegen in of nabij belangrijke waterstaatswerken.  

 NEN3655: Veiligheidsbeheersysteem (VBS) voor buisleidingsystemen voor het transport van 
gevaarlijke stoffen, waarbinnen het Pipeline Integrity Management System (PIMS) toe ziet op 
de beheersing van de buisleidingintegriteit tijdens de bedrijfsvoering fase. Deze standaard is 
met name van toepassing, wanneer een transportleiding wordt gebruikt voor aardgas/aardolie.  

 
Op 16 april 2015 is bij Hardenberg in de injectiewater transportleiding een lekkage geconstateerd. Het 
gebied waar de lekkage plaats vond is afgegraven en weer aangevuld met nieuwe grond zodanig dat na 
afronding van de sanering het gebied weer volledig bruikbaar als landbouwgrond. Hiermee is het effect 
van de lekkage tijdelijk en herstelbaar is geweest. De locatie is 3 weken na de lekkage (op 8 mei 2015) 
weer overgedragen aan de eigenaar en door hem direct weer in gebruik genomen (Ref 11).  
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7. Conclusies 
 

In dit rapport wordt een analyse gepresenteerd van de belangrijkste risico’s die geassocieerd zijn met 
mogelijke waterinjectie in oude (leeggeproduceerde) gasvelden Coevorden, Schoonebeek gas en 
Oosterhesselen in Drenthe. 
 
De volgende risico’s worden behandeld: 
[1] het mogelijk oplossen van de afdekkende steenzoutlaag indien deze laag in aanraking zou komen 
met het injectiewater wat zou kunnen leiden tot het vrijkomen van injectie water en/of bodemdaling.  
[2] effecten van bodembewegingen (daling en trillingen) indien water geïnjecteerd wordt. 
[3] het risico van put lekkage bij water injectie 
[4] het risico van transportleiding lekkage bij water injectie 
 
Daarbij worden de overeenkomsten en verschillen met de Twente velden aangegeven. De gevolgde 
methode is hetzelfde als die voor de Twente ondergrondse risico analyse (Ref 17). Om op een 
overzichtelijke wijze de risico analyse te presenteren is gebruik gemaakt van de “bow-tie” methodiek. 
 
De risicoanalyse rond het mogelijk oplossen van de afdekkende zoutlagen bevest igt dat water injectie 
veilig en verantwoord kan plaatsvinden mits de juiste beheersmaatregelen worden geïmplementeerd.  
De geologische opbouw van de Drenthe velden verschilt licht van die van Twente, maar leidt tot een 
zelfde integrale risico bepaling. Dit houdt in dat preventie van grondwatervervuiling door het in de 
ondergrond ongecontroleerd vrijkomen van injectiewater alsmede lokale/regionale bodemdaling als 
gevolg van zoutoplossing op een goede manier preventief geborgd kunnen worden. Eveneens kunnen 
er verschillende beheersmaatregelen geïmplementeerd worden die vroegtijdige detectie van 
eventuele problemen ten doel hebben en de mogelijkheid van verdere escalatie beogen te 
minimaliseren. 
 
Ook de risicoanalyse rond de effecten van een door waterinjectie geïnduceerde aardbeving bevestigt 
dat water injectie veilig en verantwoord kan plaatsvinden mits de juiste beheersmaatregelen worden 
geïmplementeerd. In Drenthe is het seismisch risico iets hoger dan in Twente omdat er voelbare 
aardbevingen geweest zijn tijdens gas productie (Emmen en Dalen). Op basis van historische 
aardbevingsgegevens zijn de Coevorden, Schoonebeek Gas en Oosterhesselen velden het meest 
geschikt voor water injectie. In deze velden zijn geen of slechts kleine, niet voelbare bevingen 
geregistreerd ten tijde van de  gas productie. In de velden Coevorden en Schoonebeek Gas heeft ook 
meer dan 10 jaar al waterinjectie plaatsgevonden waarbij geen aardbevingen geregistreerd zijn. 
 
De analyse van het risico van geochemische incompatibiliteit bevestigt dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden, mits de relevante preventieve en reactieve beheersmaatregelen 
geïmplementeerd worden in een water injectie management plan. 
 
De analyse van het risico van put lekkage bevestigd dat water injectie veilig en verantwoord kan 
plaatsvinden mits de juiste beheersmaatregelen worden geïmplementeerd. Het feit dat alle putten 
moeten voldoen aan het dubbele barrière concept maakt dat het onwaarschijnlijk is dat injectiewater 
uit een put kan lekken. 
 
Ook de analyse van het risico van transportleiding lekkage bevestigd dat water injectie veilig en 
verantwoord kan plaatsvinden. Er is een spectrum aan preventieve maatregelen geïdentificeerd. In het 
geval dat er toch een lekkage optreedt zal er direct gereageerd worden om de lekkage zo veel 
mogelijk te beperken. Ook wordt de verontreinigde bodem gesaneerd, zodat de verontreiniging 
opgeruimd wordt. Het effect van een lekkage is hiermee tijdelijk van aard en herstelbaar. 
 
In een recente brief aan de Tweede Kamer (Ref 6, Appendix 5) heeft de Minister van Economische 
Zaken bevestigd dat zowel op het vlak van injectiewaterlekkage, bevingen en bodem-daling er een 
uitgebreid en afdoende monitoringsprogramma is geïmplementeerd dat door toezicht van SodM 
binnen het vergunningskader voldoende waarborgen geeft voor Veiligheid en Milieu. 
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9. Appendices 
Appendix 1 Bow-tie analyse voor zoutoplossing 
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Appendix 2. Bow-tie voor geïnduceerde seismiek  
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Appendix 3. Bow-tie voor voor putlekkage tijdens waterinjectie (exclusief zoutoplossingsrisico’s) 
 

 Le
kk

e
n

d
e

 a
fs

lu
it

e
r

B
ar

ri
è

re
: J

aa
rl

ij
ks

e
 in

sp
e

ct
ie

 e
n

 

o
n

d
e

rh
o

u
d

 (
W

IT
)

Le
kk

e
n

d
e

 w
e

ll
h

e
ad

B
ar

ri
è

re
: 2

 J
aa

rl
ij

ks
e

 in
sp

e
ct

ie
 e

n
 

o
n

d
e

rh
o

u
d

 (
SI

T)

B
ar

ri
è

re
: F

re
q

u
e

n
t 

m
o

n
it

o
re

n
 v

an
 c

o
rr

o
si

e
 

vo
o

rd
at

 e
e

n
 le

kk
ag

e
 

o
p

tr
e

e
d

 (
ca

ll
ip

e
r)

Le
kk

e
n

d
e

 

p
ro

d
u

ct
ie

p
ac

ke
r,

 S
P

M
 o

f 

SS
D

B
ar

ri
è

re
: L

e
kk

ag
e

 n
aa

r 

d
e

 o
n

d
e

rg
ro

n
d

 w
o

rd
t 

vo
o

rk
o

m
e

n
 d

o
o

r 
e

e
n

 o
f 

m
e

e
rd

e
re

 m
e

ta
le

n
 

b
u

is
w

an
d

e
n

 v
an

 d
e

 

va
st

e
 p

u
tc

o
n

st
ru

ct
ie

.

P
u

tl
e

kk
ag

e
Ti

jd
en

s 
w

at
er

 

in
je

ct
ie

M
it

ig
at

ie
: A

n
n

u
la

ir
e

 d
ru

kk
e

n
 w

o
rd

e
n

 a
ct

ie
f 

ge
m

o
n

it
o

rd
 z

o
d

at
 e

e
n

 e
ve

n
tu

e
le

 le
kk

ag
e

 

ge
ïd

e
n

ti
fi

ce
e

rd
. A

ls
 e

e
n

 o
n

ac
ce

p
ta

b
e

le
 

p
u

ti
n

te
gr

it
e

it
 w

o
rd

t 
ge

o
b

se
rv

e
e

rd
 w

o
rd

t 
d

e
 

p
u

t 
in

ge
sl

o
te

n
 e

n
 g

e
re

p
ar

e
e

rd
 o

f 
ze

lf
s 

vr
o

e
gt

ij
d

ig
 v

e
rl

at
e

n
. 

M
it

ig
at

ie
: f

re
q

u
e

n
te

 d
ru

km
e

ti
n

ge
n

 

vo
o

rk
o

m
e

n
 d

at
 d

e
 m

ax
im

al
e

 r
e

se
rv

o
ir

d
ru

k 

(s
u

b
-h

yd
ro

st
at

is
ch

) 
o

ve
rs

ch
re

d
e

n
 w

o
rd

t.
  

H
ie

rd
o

o
r 

h
e

e
ft

 h
e

t 
in

je
ct

ie
w

at
e

r 

o
n

vo
ld

o
e

n
d

e
 d

ru
k 

o
m

 v
ia

 e
e

n
 o

n
d

e
rg

ro
n

d
se

 

le
kk

ag
e

 n
aa

r 
h

e
t 

o
p

p
e

rv
la

k 
(g

ro
n

d
w

at
e

r)
 t

e
 

st
ro

m
e

n
.

C
o

n
se

q
u

e
n

ti
e

: 

V
e

ro
n

tr
e

in
ig

in
g 

va
n

 

b
io

sf
e

e
r 

(<
50

0m
)

Li
n

e
r/

ca
si

n
g 

le
kk

ag
e

 

o
n

d
e

r 
d

e
 p

ro
d

u
ct

ie
 

p
ac

ke
r 

d
o

o
r 

co
rr

o
si

e

B
ar

ri
è

re
: H

e
t 

b
in

n
e

n
tr

e
d

e
n

 v
an

 

zu
u

rs
to

f 
ka

n
 w

o
rd

e
n

 v
o

o
rk

o
m

e
n

 

d
o

o
r 

ge
b

ru
ik

 v
an

 b
ij

vo
o

rb
e

e
ld

 

in
je

ct
ie

kl
e

p
p

e
n

Li
n

e
r/

ca
si

n
g 

le
kk

ag
e

 

o
n

d
e

r 
d

e
 p

ro
d

u
ct

ie
 

p
ac

ke
r 

d
o

o
r 

sq
u

iz
in

g 
sa

lt
s

B
ar

ri
è

re
: D

o
o

r 
d

e
 m

ax
im

al
e

 

in
je

ct
ie

d
ru

k 
te

 b
e

p
e

rk
e

n
 

w
o

rd
t 

sc
h

e
u

rv
o

rm
in

g 
h

e
t 

af
sl

u
it

e
n

d
e

 g
e

st
e

e
n

te
 

vo
o

rk
o

m
e

n
. 

Le
kk

ag
e

 d
o

o
r 

sc
h

e
u

rv
o

rm
in

g 
in

 h
e

t 

af
sl

u
it

e
n

d
e

 g
e

st
e

e
n

te
 

va
n

 h
e

t 
in

je
ct

ie
re

se
rv

o
ir

.

M
it

ig
at

ie
: D

o
o

r 
fr

e
q

u
e

n
te

 in
sp

e
ct

ie
s 

va
n

 d
e

 

o
n

d
e

rg
ro

n
d

se
 v

e
rb

u
iz

in
g 

(o
n

d
e

r 

p
ro

d
u

ct
ie

p
ac

ke
r)

 z
u

ll
e

n
 le

kk
ag

e
s 

w
o

rd
e

n
 

o
p

ge
m

e
rk

t.
 A

ls
 e

e
n

 o
n

ac
ce

p
ta

b
e

le
 

p
u

ti
n

te
gr

it
e

it
 w

o
rd

t 
ge

o
b

se
rv

e
e

rd
 w

o
rd

t 
d

e
 

p
u

t 
in

ge
sl

o
te

n
 e

n
 g

e
re

p
ar

e
e

rd
 o

f 
ze

lf
s 

vr
o

e
gt

ij
d

ig
 v

e
rl

at
e

n
. 

M
it

ig
at

ie
: H

e
t 

Ze
ch

st
e

in
 C

ar
b

o
n

aa
t 

h
e

e
ft

 e
e

n
 

ve
e

l h
o

ge
re

 in
je

ct
iv

it
ie

t 
d

an
 d

e
 

b
o

ve
n

li
gg

e
n

d
e

 g
e

st
e

e
n

te
s.

A
ls

 e
r 

e
e

n
 le

k 

o
n

ts
ta

at
, z

al
 h

e
t 

o
ve

rg
o

te
 d

e
e

l v
an

 h
e

t 

in
je

ct
ie

w
at

e
r 

in
 d

e
 Z

e
ch

st
e

in
 C

ar
b

o
n

aa
t 

ge
in

je
ct

e
e

rd
 w

o
rd

e
n

 o
m

d
at

 d
e

 in
je

ct
iv

it
e

it
 

ve
e

l b
e

te
r 

is
.

C
o

n
se

q
u

e
n

ti
e

: 

Le
kk

ag
e

 in
 d

e
 d

ie
p

e
 

o
n

d
e

rg
ro

n
d

D
ie

p
e 

o
n

d
er

gr
o

n
d

D
ie

p
e 

o
n

d
er

gr
o

n
d

C
o

n
se

q
u

e
n

ti
e

: 

V
e

ro
n

tr
e

in
ig

in
g 

va
n

 

o
p

p
e

rv
la

kt
e

 w
at

e
r

O
p

p
er

vl
ak

O
p

p
er

vl
ak

B
ar

ri
è

re
: I

n
 d

e
 X

-m
as

tr
e

e
 e

n
 

w
e

ll
h

e
ad

 w
o

rd
e

n
 m

e
e

rd
e

re
 

b
ar

ri
è

re
s 

ge
h

an
te

e
rd

, 

w
aa

rd
o

o
r 

h
e

t 
fa

le
n

 v
an

 e
e

n
 

b
ar

ie
re

 n
ie

t 
le

id
t 

to
t 

e
e

n
 

e
xt

e
rn

e
 le

kk
ag

e

M
it

ig
at

ie
: K

le
in

e
 le

kk
ag

e
s 

w
o

rd
e

n
 

o
p

ge
va

n
ge

n
 o

p
 lo

ca
ti

e
 (

p
u

tk
e

ld
e

r 
e

n
 

h
o

e
kb

ak
) 

zo
d

at
 o

p
p

e
rv

la
kt

e
 w

at
e

r 
n

ie
t 

d
ir

e
ct

 

w
o

rd
t 

ve
ro

n
tr

e
in

ig
d

. D
o

o
r 

lo
ca

ti
e

 b
e

zo
e

ke
n

 

va
n

 o
p

e
ra

to
rs

 k
u

n
n

e
n

 le
kk

ag
e

s 
ti

jd
ig

 w
o

rd
e

n
 

o
p

ge
m

e
rk

t.

Le
kk

e
n

d
e

 in
je

ct
ie

b
u

is
 

d
o

o
r 

co
rr

o
si

e

B
ar

ri
è

re
: H

e
t 

b
in

n
e

n
tr

e
d

e
n

 v
an

 

zu
u

rs
to

f 
ka

n
 w

o
rd

e
n

 v
o

o
rk

o
m

e
n

 

d
o

o
r 

ge
b

ru
ik

 v
an

 b
ij

vo
o

rb
e

e
ld

 

in
je

ct
ie

kl
e

p
p

e
n

B
ar

ri
è

re
: G

e
b

ru
ik

 v
an

 c
o

rr
o

si
e

 

in
h

ib
it

ie



EP Document.Nummer: EP201611205806 Page 24 of 31 
 

Appendix 4. Bow-tie voor voor leidinglekkage tijdens waterinjectie 
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Appendix 5. Kamerbrief Minister van Economische Zaken “Injectie van productiewater bij olie- en 
gaswinning”, , DGETM-EM / 15020314, Maart 27 2015 
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NEDERLANDSE AARDOLIE MAATSCHAPPIJ B.V.   

 
NOTE  
    
To: Schoonebeek Development 

Manager 
Location: Asset Land (Assen) 

  Date: 7-12-2016 
From: Production Chemestry EP Document Number: EP201611206698 
  File No:  2 
Copy: Legal Doc. Centre:  - 
    
Subject: Invulling minimalisatie van mijnbouwhulpstoffen binnen onshore NAM 

 
Het NAM Chemicaliën Management Systeem geeft invulling aan de 
geldende wet- en regelgeving, waaronder de Arbowet, REACH1 en 
geldende vergunningen. Conform het Landelijke Afval Beheerplan zal 
NAM moeten aantonen op welke wijze getracht is om de gehaltes aan 
aanwezige hulpstoffen in de te injecteren stroom redelijkerwijs te 
minimaliseren. Alleen mijnbouwhulpstoffen (chemicaliën) die volgens 
deze wet- en regelgeving toegestaan zijn, worden door NAM in 
overweging genomen voor mogelijke toepassing. Op basis van deze 
regelgeving is het chemicaliën-selectieproces opgesteld om 
redelijkerwijs te streven naar zo laag mogelijke risico’s voor mens, 

installaties en milieu.  
 
Naast het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving is NAM 
ISO14001 gecertificeerd, wat inhoudt dat er beleidsmaatregelen in 
plaats zijn die erop gericht zijn om voortdurend te streven naar zo min 
mogelijk gebruik van mijnbouwhulpstoffen en daar waar mogelijk 
mijnbouwhulpstoffen te gebruiken met zo min mogelijk impact op 
veiligheid, gezondheid, milieu en welzijn.  
 
De minimalisatie van mijnbouwhulpstoffen is binnen NAM vastgelegd 
in het beleid en onderliggende procedures, waaronder het 
chemicaliën-selectieproces. Ook in sommige milieuvergunningen  is 
een minimalisatieplicht van mijnbouwhulpstoffen opgenomen zoals bij 
de waterinjectievergunningen van Twente. Uitgangspunt is dat alleen 
mijnbouwhulpstoffen worden toegepast indien er redelijkerwijs 
technisch gezien geen alternatieven zijn. Worden 
mijnbouwhulpstoffen toegepast, dan dienen de risico’s en de 
toegepaste hoeveelheden zoveel mogelijk beperkt te worden. 
Daarnaast wordt tijdens het toepassen van mijnbouwhulpstoffen 
gestuurd op de technisch minimaal benodigde dosering om 
overdoseringen zoveel mogelijk te vermijden.  
 
Deze aspecten worden in de volgende secties in meer detail 
uitgelegd. In de laatste sectie worden praktijkvoorbeelden weer van 
de minimalisatie van mijnbouwhulpstoffen voor het Schoonebeek-
olieveld. 
 

                                                 
1 REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische 
stoffen en geldt voor alle landen van de Europese Unie. 

Inleiding 
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Het doel van het chemicaliën-selectie-proces is onder andere om 
redelijkerwijs te streven naar zo laag mogelijke risico’s voor mens, 
installaties en milieu. In eerste instantie zal aangetoond moeten 
worden dat er een noodzaak is voor een mijnbouwhulpstof, waarbij 
niet-chemische oplossingen de voorkeur verdienen. Is er desondanks 
een noodzaak voor een mijnbouwhulpstof, dan moet er een product 
gekozen worden met een zo laag als redelijkerwijs mogelijk risico.  
 
Het selectieproces voor mijnbouwhulpstoffen verloopt via een formeel 
vastgelegde selectieprocedure, waarbij de technische werking en de 
impact op Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu worden 
meegenomen (de zogenaamde milieuhygiënische beoordeling).  
Onderdeel van deze milieuhygiënische beoordeling is het toekennen 
van een risicoscore op basis van een gestandaardiseerde risicoscore-
matrix voor de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu. Deze score 
wordt gebaseerd op onder andere informatie uit het door de 
leverancier aangeleverde REACH conform veiligheidsinformatieblad, 
beoogde toepassing, gebruikshoeveelheden en gebruiksomstandig-
heden. 
 
Indien de score aangeeft dat het risico niet acceptabel is, dient het 
risico tot een aanvaardbaar niveau te worden teruggebracht. Is een 
aanvaardbaar risico niveau niet haalbaar, dan wordt het product niet 
goedgekeurd voor gebruik. Kernpunt hierbij is de volgende 
hiërarchische aanpak: 

1. Vind een niet-chemische oplossing. 
2. Vervang de mijnbouwhulpstof door een product met een lager 

risico. 
3. Stel zeker dat nog mogelijk aanwezige risico’s beheerst 

worden. 
 

Binnen NAM wordt op diverse manieren de toegepaste hoeveelheden 
mijnbouwhulpstoffen beperkt: 

 Voor het injecteren van mijnbouwhulpstoffen is in het ontwerp 
gestreefd naar een minimaal aantal vaste injectiepunten, welke 
zodanig ontworpen zijn 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. 

 Het verbruik en de doelmatigheid van mijnbouwhulpstoffen wordt 
bijgehouden om indien nodig de dosering bij te stellen. 
Mijnbouwhulpstoffen worden alleen geïnjecteerd indien het 
productieproces dit vereist. Als er geen noodzaak is, staat de 
injectie uit. Indien een product ook in de toekomst niet meer 
nodig is, wordt het verwijderd van de desbetreffende locatie.  

 Jaarlijks wordt een rapportage naar Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) gestuurd, waarin onder andere de hoeveelheid gebruikte 
mijnbouwhulpstoffen wordt vermeld die (deels) in het 
injectiewater terecht komen. 

 

Het chemicaliën selectie 
proces 

Minimalisatie van 
toegepaste hoeveelheden 

mijnbouwhulpstoffen 
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 Doseringen zo laag als technisch mogelijk: corrosie inhibitor-

dosering is significant teruggeschroefd nadat aanvullend testwerk 
specifiek voor de huidige Schoonebeek-situatie heeft aangetoond 
dat er minder corrosie inhibitor nodig is. 

 H2S binder dosering wordt aangepast afhankelijk van H2S 
concentratie, temperatuur, en zout gehalte. Daarnaast heeft 
metallurgisch onderzoek uitgewezen dat minder H2S binder 
toegediend hoeft te worden, en dat sommige putten helemaal 
zonder H2S binder kunnen functioneren. 

 Dosering wordt frequent aangepast op de productie omstandig-
heden; demulsifier dosering wordt gebaseerd op de daadwerkelijke 
olieproductie om overdosering te voorkomen. 

 Mijnbouwhulpstoffen worden alleen toegepast indien noodzakelijk 
om het productieproces goed te laten verlopen. Zo wordt anti-
bariumsulfaat aanslagvloeistof niet meer toegepast op dit moment, 
omdat deze niet noodzakelijk is. Dit zelfde geldt voor de 
waterreiniger, een zuurstofbinder en het anti-schuimmiddel. 

 

Voorbeelden binnen het 
Schoonebeek-olieveld 
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Nederlandse Publiekssamenvatting 
 

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van de studie naar de geochemische compatibiliteit van het 

productiewater uit het Schoonebeek olieveld met de in het  Zechstein-reservoirs voorkomende 

reservoirwater (ook wel formatiewater genoemd) en  reservoirgesteente (ook wel mineralen genoemd). 

 

Het productiewater bestaat voornamelijk uit ionen afkomstig uit het Schoonebeek-olieveld-reservoir, welke 

verdund zijn vanwege de aldaar toegepaste stoominjectie. Daarnaast bevat het productiewater kleine 

hoeveelheden mijnbouwhulpstoffen.  

 

Om na te gaan of er een negatieve impact is te verwachten van het productiewater uit het Schoonebeek 

olieveld op het Zechstein-formatiewater en -gesteente is gekeken naar de volgende aspecten: 

 Incompatibiliteit van de mijnbouwhulpstoffen met het Zechstein-formatiewater; 

 Mogelijke reactie van mijnbouwhulpstoffen met het Zechstein-reservoirgesteente;  

 Incompatibiliteit tussen het  productiewater uit het Schoonebeek olie veld en Zechstein formatie water; 

 Incompatibiliteit tussen het  productiewater uit het Schoonebeek olie veld en  Zechstein-reservoir 

gesteente. 

 

De volgende, in het productiewater uit het Schoonebeek olie veld voorkomende, mijnbouwhulpstoffen zijn 

onderzocht met betrekking tot impact op het  Zechstein-reservoirgesteente en formatiewater: 

 Anti-corrosievloeistof 

 Biocide 

 Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof 

 Zuurstofbinder 

 Zwavelwaterstofbinder 

 Waterreiniger 

 Emulsiebreker 

 Anti-schuimmiddel 

 Mono-ethyleen glycol 

 Di-ethyleen glycol 

 Tri-ethyleen glycol 

Conclusie van het onderzoek is dat de mijnbouwhulpstoffen in de toegepaste concentraties in het 

Schoonebeek olie veld geen negatieve impact hebben op het Zechstein formatie water en gesteente. 

 

Naast het onderzoek naar de impact van mijnbouwhulpstoffen is ook onderzocht of er mogelijk een 

negatieve impact is te verwachten van het productiewater uit het Schoonebeek olie veld op het formatiewater 

en gesteente van een  Zechstein-reservoir. Het formatie water uit het Schoonebeek olie veld reservoir heeft 

een met het  Zechstein-reservoir overeenkomstige samenstelling (zie appendix 1), waardoor er geen gevaar 

bestaat voor reacties met het  Zechstein-reservoir gesteente. Ook de pH van het productiewater uit het 

Schoonebeek olie veld is zodanig hoog dat het  Zechstein-reservoirgesteente niet zal oplossen. 

 

Incompatibiliteit van productiewater met het Zechstein-formatiewater zou kunnen leiden tot het neerslaan 

van onoplosbare zouten, wat vergelijkbaar is met bijvoorbeeld de vorming van ketelsteen in een theeketel.  

Neerslag van onoplosbare zouten kan ontstaan wanneer de oplosbaarheidsgrens van bepaalde ionen wordt 

overschreden. Dit verschijnsel kan plaatsvinden wanneer twee waterstromen worden gemengd en/of 

verandering van condities zoals bijvoorbeeld pH, druk en/of temperatuur optreedt. Mogelijke gevormd 

neerslag heeft geen negatieve impact op het Zechstein-formatiewater en reservoirgesteente; wel kan het 

leiden tot verminderde injectiviteit doordat gesteenteporiën verstopt kunnen raken. 

 

Doordat deze neerslagvorming gebaseerd is op fysische en chemische eigenschappen, kunnen deze door 

thermodynamische modellen worden voorspeld. De hiervoor gebruikte software wordt overal in de olie- en 

gasindustrie toegepast om op basis van watersamenstellingen en reservoircondities (pH, temperatuur, druk) 

de neerslagvorming in het reservoir bij verschillende condities te voorspellen. De uitkomsten van de 

modellering worden door experts gebruikt om de waarschijnlijkheid en impact van de neerslagvorming te 

beoordelen. Deze beoordeling is gebaseerd op wereldwijde ervaring in de industrie en specifieke kennis 

binnen NAM/Shell. 
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Op basis van het onderzoek naar mogelijke neerslagvorming kan geconcludeerd worden dat het risico van 

neerslagvorming in het Twente en Drenthe  Zechstein-reservoir laag is. Mogelijkerwijs kunnen kleine 

hoeveelheden bariumsulfaat neergeslagen worden. Dit is te voorkomen door een antibarium-

sulfaataanslagvloeistof toe te passen. Daarnaast kunnen kleine hoeveelheden calciumcarbonaat neerslaan 

omdat de oplosbaarheidsgrens wordt overschreden doordat de reservoir temperatuur hoger is dan die van 

het productiewater in het Schoonebeek olie veld. Het mogelijkerwijs gevormde calciumcarbonaat zal van 

nature weer oplossen doordat het Zechstein formatiewater enigszins zuur is vanwege het daarin opgeloste 

kooldioxide, welke van nature in het reservoir voorkomt. 
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1 Introduction 
A study has been performed to review the geochemical compatibility of produced water from the 

Schoonebeek oil field with formation water and minerals in a  Zechstein-reservoir where the produced water 

will be injected. Production water consists in majority of ions originating from the Schoonebeek oil field 

reservoir, which are diluted due to steam injection. Additionally the production water also contains small 

amounts of mining additives (mijnbouwhulpstoffen). 

 

To assess if there is a negative impact of the Schoonebeek oil field production water on  Zechstein-

reservoirs the following has been taken into account: 

 Incompatibility of mining additives with reservoir water; 

 Mining additives reacting with reservoir minerals;  

 Incompatibility between Schoonebeek production water and reservoir water; 

 Incompatibility between Schoonebeek production water and reservoir minerals. 

The following chapters describe these compatibility aspects.  

 

2 Impact of mining additives 
NAM has a chemical selection policy in place and is ISO 14001 certified showing that policies are working 

with the aim to constantly strive for the minimum use of chemicals and where possible use chemicals that 

have the least impact on health, safety and the environment. Furthermore the use of mining additives 

complies with Dutch (Arbowet) legislation, European Union legislation (REACH) and applicable permits, 

which all contain obligations to minimize  the usage of chemicals and limit their impact on health, safety and 

the environment. By the Dutch mining act (Mijnbouwwet) State Supervision of Mines (SodM) supervises the 

application of mining additives.  

 

Although the detailed composition of the mining additives is not given by the chemicals supplier to NAM 

(SodM has access to more detailed information from the chemical suppliers), they have the legal obligation 

by REACH to provide NAM with Safety Data Sheets (SDS) describing the health, safety and environmental 

aspects of the mining additive as delivered. This includes an overview of the dangerous components 

included in the mining additive. The information from the SDS has been used as a base for reviewing the 

impact of the mining additives. 

 

2.1 Impact assessment in the industry 
Assessing the impact of mining additives on produced water, reservoir minerals, installation materials and 

other mining additives is done industry wide every time new chemicals are introduced. In the past decades a 

lot of knowledge has been gained in the Oil and Gas industry (operators and chemical suppliers) based on 

chemical laboratory studies, core flow studies, practical knowledge, simulations etc. Examples are: 

 Reservoir souring due to bacteria when injecting seawater for reservoir pressure maintenance 

Not applicable for  Zechstein-reservoirs; no sea water injected and reservoir is already sour by origin. 

 Clay swelling when fresh water is injected into reservoirs containing minerals sensitive for this 

phenomenon. Leads to plugging of reservoir pores and hence injectivity. 

Not applicable for Schoonebeek oil field production water as it contains enough ions to prevent clay 

swelling. 

 

2.2 Impact assessment within NAM 
First off all NAM will only consider chemicals for use in its operations after they have been approved against 

European standards (REACH) to be suited and allowed for use in the mining industry. On top of that NAM 

will only approve a new chemical after it has been subjected to a chemical selection process in which it is 

tested for technical and Health, Safety & Environment (HSE) aspects. Apart from technical & performance 

aspects this process includes screening of:  

 HSE impact , including compliance with permits such as water injection permits; 

 Compatibility with existing mining chemicals, to prevent unwanted reactions, solids forming or 

performance issues; 

 Compatibility with reservoir minerals to prevent negative impact on rock stability; 

 Compatibility with produced waters, to prevent scaling leading to plugging of equipment/reservoir; 

 Compatibility with installation materials, to prevent negative impact on installation integrity; 

 Operating conditions encountered, such as pH, pressure and temperature in the facilities and 

reservoirs, versus operating window of the chemical itself. This to prevent solids being formed due to 

chemical degradation reduced chemical performance, etc. 
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The mining additives currently used in the Schoonebeek oil field, which are also foreseen to be used in the 

future, have followed this process and are as such REACH compliant and approved for use in the 

Schoonebeek oil field system. 

 

The table below lists the impact assessment of each Schoonebeek oil field mining additive on the reservoir 

rock and reservoir water (formation water). As explained earlier this assessment is based on common 

knowledge within the oil and gas industry and chemical suppliers combined with experience over decades 

within NAM itself.  

 

Functionality Background 
Compatibility with 

reservoir water 

Impact on reservoir 

rock stability 

Corrosion Inhibitor 

 Corrosion inhibitor used is organic with intention to form a very 
thin molecular film layer on metals to protect against corrosion. 
This happens also on solids etc. This thin film layer does not impact 
reservoir rock composition/strength. 

 Similar corrosion inhibitors have been injected for decades in gas 
fields downhole without impacting the reservoir rock. 

 No incompatibility with Twente reservoir water (outcome of 
chemical selection process).  

Good None 

Biocide 

 Quaternary amines (organic substance) is used in Schoonebeek. 
 Surface-acting biocides (like quaternary amines) can be absorbed 

on high-surface area solids, like some proppants and silt layers of 
the formation. 

 Neat product has pH of 6.5 – 7.5, but is used in such a low 
concentrations that it has no impact on the pH of the Twente 
injection water (around pH 6). 

 Biocide does not change the reservoir rock properties. 
 No incompatibility at applied dose rate with Twente reservoir 

water (outcome of chemical selection process). 

Good None 

BaSO4 scale Inhibitor 

 Scale inhibitor prevents crystal growth of barium sulphate and 
hence scaling. 

 Neat product has pH of 3.2, but is used in such a low 
concentrations that it has no impact on the pH of the Twente 
injection water (around pH 6). 

 Product has been selected to work in Schoonebeek injection water 
/ Twente reservoir water composition. 

Good None 

Oxygen Scavenger 

 Oxygen scavenger applied is commonly used in the oil and gas 
industry; ammonium bisulphite. 

 Ammonium bisulphite is inorganic salt. 
 Does not change reservoir rock properties. 
 Bisulphite ion reacts with oxygen forming a sulphate ion. 
 Both bisulphite and sulphate anions can react with cations which 

could form scale. This can be seen as incompatibility with injection 
water/reservoir water but dosage levels applied are low and do 
not lead to increased scaling risk.  

Good if dosage is kept 
under control 

None 

H2S Scavenger 

 Assessment based on new developed H2S scavenger to be used in 
future. 

 H2S scavenger reacts with H2S to neutralize the impact of H2S on 
installation materials. 

 Laboratory tests combined with the molecular structure of the 
neat product and its reaction products do indicate there is very 
good compatibility with injection water/reservoir water and no 
impact on reservoir rock properties. 

 No neat product will end up in the injection water as the purpose 
of the H2S scavenger injection is to stay below operating limit of 
H2S gas for the materials and not to aim for zero H2S levels. So all 
H2S scavenger will react. 

Good None 

Water clarifier 

 Water clarifier (surface active) goes with the oil phase. We use in 
water injection reporting a partitioning of 0.1% to water phase 
(worst case) as we cannot be 100% sure all goes to oil export as 
some tiny amounts of mineral oil ends up in the injection water 
(13 mg/l mineral oil for example in 2015). This mineral oil would 
then have tiny amounts of water clarifier included. 

 High concentrations of water clarifier in the water phase could 
lead to emulsions. Emulsions have no impact on the reservoir rock 
neither reacts with the reservoir water. 

 In 2015 0.005 mg/l water clarifier was reported to end up in 
injection water to Twente. 

 Amounts are so low that there is no impact on reservoir rock 
neither an incompatibility with the Twente reservoir water. 

Good None 

Continued on next page 
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Functionality Background 
Compatibility with 

reservoir water 

Impact on reservoir 

rock stability 

Demulsifier 

 Demulsifier goes with the oil phase. We use in water injection 
reporting a partitioning of 0.1% to water phase (worst case) as we 
cannot be 100% sure all goes to oil export as some tiny amounts of 
mineral oil ends up in the injection water (13 mg/l mineral oil for 
example in 2015). This mineral oil would then have tiny amounts 
of demulsifier included. 

 High concentrations of demulsifier in the water phase could lead 
to emulsions. Emulsions have no impact on the reservoir rock 
neither reacts with the reservoir water. 

 In 2015 0.05 mg/l demulsifier was reported to end up in injection 
water to Twente. 

 Amounts are so low that there is no impact on reservoir rock 
neither an incompatibility with the Twente reservoir water. 

Good None 

Antifoam 

 Antifoam goes with the oil phase. We use in water injection 
reporting a partitioning of 0.1% to water phase (worst case) as we 
cannot be 100% sure all goes to oil export as some tiny amounts of 
mineral oil ends up in the injection water (13 mg/l mineral oil for 
example in 2015). This mineral oil would then have tiny amounts 
of antifoam included. 

 High concentrations of antifoam in the water phase could lead to 
emulsions. Emulsions have no impact on the reservoir rock neither 
reacts with the reservoir water. 

 In 2014 0.001 mg/l (not used in 2015) antifoam was reported to 
end up in injection water to Twente. 

 Amounts are so low that there is no impact on reservoir rock 
neither an incompatibility with the Twente reservoir water. 

Good None 

Mono ethylene glycol, 
Diethylene glycol, 

Tri ethylene glycol * 

 Glycols are used as solvent for some chemicals 
 In gas production fields glycol is used as hydrate inhibitor in the 

LTS train / flowlines and end up partly in production water which is 
injected for decades on several injection wells within NAM without 
an impact on the reservoir rock. 

 Glycols are sometimes used to remove hydrate plugs inside wells 
without impact on reservoir rocks 

 Glycols are compatible with reservoir waters. Only if very large 
amounts end up they can impact the scaling of salts due to impact 
on solubility. But in practice this will never be the case. 

Good None 

* Glycols are not separately injected, but could be part of the solvent package of the mining additives injected. 

Table 1 Impact of mining additives in injection water on reservoir rock & reservoir water 

 

2.3 Conclusion 
The Schoonebeek oil field mining additives: 

1. are compatible in the applied concentrations with the  Zechstein-reservoir water. The ammonium-

bisulphite based oxygen scavenger can form scale with components in the reservoir water, but the 

amount is very low (traces) and in practice negligible. 
 

2. have no negative impact on the reservoir rock properties by for example dissolution or reaction with 

reservoir minerals. 
 

3. are not expected to undergo degradation in the reservoir as this will directly have impact on their 

performance and as such has been evaluated as part of the chemical selection process. 

 

3 Impact of Schoonebeek production water 
The Schoonebeek production water originates from the Schoonebeek oil field reservoir and contains similar 

ions as the  Zechstein-reservoir in which it is injected. Due to steam injection in the oil field these ions 

become diluted. No dissolution of the Zechstein carbonate reservoir minerals is expected as the composition 

of the Schoonebeek reservoir water is roughly similar to the  Zechstein-reservoir water and the pH of the 

Schoonebeek production water shows it is not acidic. 
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Incompatibility between Schoonebeek production water and  Zechstein-reservoir water could lead to 

formation of insoluble salts, which is called scaling (similar phenomena as scale formed in a teakettle). 

Scaling in a reservoir might occur if the injected water has a different composition than the water already 

present in the reservoir. If the composition difference is such that the concentration of salts is above the 

solubility limit, precipitation (scaling) of these mineral scales will occur. These salts might block pores in the 

reservoir and/or clog the tubing of the well. Scaling by itself does not affect the reservoir rock properties, but 

might impact the reservoir injectivity if pores get blocked by scale. As scaling is based on chemical/physical 

phenomena it can be modelled with thermodynamic modelling tools.  

 

Thermodynamic modelling tools are widely applied in the Oil and Gas industry and allow to simulate scale 

formation based on reservoir conditions and injection water composition. The models calculate the 

thermodynamic driving forces for precipitation of scale minerals either due to pH, temperature and/or 

pressure changes or as a result of mixing incompatible waters. 

The model results are used to assess the likelihood and severity of any significant scale formation. However, 

scaling mechanisms are complex and hence the model results are reviewed by experts. The expert 

judgement combines worldwide experience in the industry & NAM/Shell experience with the modelling 

results to arrive at an overall scaling risk assessment. 

 

The scaling risk has been assessed for the currently used Twente reservoir (Zechstein) and for  Zechstein-

reservoirs in Drenthe which may be used in the future. The Zechstein formation water composition for 

Twente and Drenthe, which are similar, in comparison with the Twente injection water composition is shown 

in figure 1 in Appendix 1.  

 

The expected injection water composition is expected to change over time given the mixing of the formation 

water with condensed steam in the Schoonebeek field. Therefore in addition to the current injection water 

composition the expected injection water composition in 2022 is also predicted (see appendix 2). These 

different injection water compositions are analyzed and tested for potential scaling. 

 

3.1 Twente reservoir 
The scaling risk of Schoonebeek oil field production water with the Twente reservoir water can be split into 

three periods: 

a. Schoonebeek field restarted in 2011 and the production water was injected for the first time in the 

Twente reservoir; 

b. Current situation where the reservoir around the injection wells contains already Schoonebeek 

production water injected since 2011; 

c. Future injection from 2022 onwards with either a more by steam diluted production water stream or a 

more concentrated production water stream (depending on future concept chosen). 

The scaling risk for these 3 periods is described in the next sections. 

 

3.1.1 Restart of Schoonebeek oil field in 2011 
During the re-development of the Schoonebeek oil field scale assessments have been performed

1
. These 

scale assessments concluded a low scaling risk for the Rossum-Weerselo reservoir. The scale risk identified 

was linked to the formation of barium sulphate close to the injection well in the early phase of injection. Over 

time the injection and reservoir water will mix and the mixing front will move away from the well, thus 

reducing the risk for scaling on reservoir injectivity.  

 

To mitigate the possible barium sulphate risk a scale inhibitor was advised for the initial injection phase only. 

This barium sulphate scale inhibitor was applied from the start-up in 2011 till September 2014. Thereafter no 

negative impact on injectivity was seen, showing that either there was no significant scaling in the beginning 

or that the scaling region had moved sufficiently far away from the well into the reservoir to not negatively 

affect injectivity.  

 

3.1.2 Current situation 
The water in the Twente reservoir around the injection wells contains essentially only Schoonebeek injection 

water. Continuation of injecting Schoonebeek water will not lead to a scaling risk as the additional injected 

Schoonebeek water will not get into direct contact with the original Twente reservoir water.  

 

                                                      
1
 MER Herontwikkeling olieveld Schoonebeek, 31 maart 2006 
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3.1.3 Future injection  
From 2022 onwards two water injection options can be envisaged depending on the outcome of the 

Schoonebeek Long Term Water Disposal project, i.e. injection of Schoonebeek production water which: 

1. is more diluted than the current water composition due to increased mixing with condensed steam; 

2. is a concentrated version of Schoonebeek production water due to pre-treatment with the aim to 

reduce the overall injection water volume. 

 

For both scenarios no scaling is expected when injected in the Twente reservoir based on: 

a. Scale assessments done for the re-development of the Schoonebeek field (for restart in 2011)
1
; 

b. Scale assessments done for the pipeline Schoonebeek – Twente when concentrated injection water 

would be transported through the pipeline; 

c. The Twente reservoir contains already Schoonebeek water. If injection water is pre-treated the 

concentrated injection water in 2022 will only be 2 times more concentrated compared to the 2015 

composition. I.e. the water will not become over saturated which will prevent scaling to occur. 

 

Be aware that even after a treatment and concentration step, the injection water is expected to be 

significantly less salty than the original Twente reservoir water. This implies that the scaling risk remains low. 

For example seawater has an average of 21000 mg/l chloride and Dead Sea water 212000 mg/l chloride, 

while concentrated production water will contains 60000 mg/l chloride at maximum. The original Twente 

formation water has a salinity of about 172000 mg/l chloride 

 

3.2 Drenthe reservoir 
The scaling risk assessment for the Drenthe reservoirs (Zechstein) has been carried out using the 

thermodynamic modeling tool as earlier described using the predicted water composition from 2022 onwards 

for diluted and concentrated Schoonebeek production water (see also point 1 and 2 in §3.1.3 “Future 

injection”). 

 
A series of scaling scenarios were modelled incorporating a range of conditions for each of the target 

reservoirs. In each case Schoonebeek oilfield production water was mixed with reservoir water at reservoir 

conditions in ratios from 0 - 100%.  For each set of conditions, the type, likelihood and the potential mass of 

scale was calculated.  

 

The overall scaling risk was assessed by combining the outcome with experience within NAM/Shell leading 

to the conclusion that the overall scaling risk is low. The identified low overall risk is linked to a few target 

reservoirs, which could encounter some small amounts of Barium Sulphate and/or Calcium Carbonate scales 

due to their reservoir conditions. 

 

The calcium carbonate scales might form from the Schoonebeek produced water due to temperature 

increase in the hot reservoirs, however in gas reservoirs the tendency to form scale disappears due to the 

low pH caused by dissolved CO2 gas. Hence the risk of Calcium Carbonate scale would cease to exist. 

Barium Sulphate scale can be prevented by the injection of a Barium Sulphate scale inhibitor as has been 

successfully done in the Twente reservoir. 

With the natural available mitigation for Calcium Carbonate scale and the injection of the Barium Scale 
inhibitor the overall scaling risk is managed and low. 
 

4 Document versions 
 

Version Date Author Modifications 

1 07-Dec-2016 W.M.J. Kruse Initial version. 
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Appendix 1 Comparison Zechstein formation water composition Twente & Drenthe reservoir with Twente injection water 

 
Figure 1 Comparison Zechstein formation water composition of Twente (Rossum Weerselo) & Drenthe reservoirs with Twente injection water composition. The grey bars indicate that data is not available. 
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Appendix 2 Expected water composition in 2022 
The table below

1
 lists the expected water composition in 2022, which is diluted due to steam injection 

compared with the water composition from 2015. From 2022 onwards steam injection will even lead to more 

dilution of this Schoonebeek oil field production water.  
 

Parameter Eenheid Verwachte jaargemiddelde (2022) 

pH (eenheden) - 4 – 9 

Temperatuur °C 50 

Total Dissolved Solids mg/l 25.000 

Total Suspended Solids mg/l 46 

Natrium (Na+) mg/l 7.800 

Magnesium (Mg2+) mg/l 282 

Barium (Ba2+) mg/l 13 

Arseen (As) 
4
 mg/l <0,01 

Kwik (Hg) 
4
 mg/l <0,0001 

Zwavelwaterstof (H2S)
1
 mg/l 18 

IJzer (totaal Fe2+ en Fe3+) mg/l 6 

Kalium (K+) mg/l 78 

Strontium (Sr2+) mg/l 168 

Chloride (Cl-) mg/l 15.000 

Sulfaat (SO42-) 
4
 mg/l <14 

Bicarbonaat (HCO3-) mg/l 545 

Koolstofdioxide (CO2) mg/l 565 

Zuurstof (O2)
 4
 mg/l <0,01 

Olie en vetten mg/l 10 

Cadmium (Cd)
 4
 mg/l <0,001 

Koper (Cu)
 4
 mg/l <0,01 

Monoethylene Glycol (MEG)
 4
 mg/l <200 

Diethylene Glycol (DEG)
 4
 mg/l <200 

Triethylene Glycol (TEG)
 4
 mg/l <200 

Ethylbenzeen (C8H10) mg/l 0,25 

Tolueen (C6H5CH3) mg/l 1,5 

Waterreiniger
2
 mg/l 6,5 

Zuurstofbinder
2
 mg/l 9 

Anti-schuimmiddel
2
 mg/l 0,02 

Chroom (Cr)
 4
 mg/l <0,005 

Benzeen (C6H6) mg/l 2 

Lood (Pb)
 4
 mg/l <0,01 

Nikkel (Ni)
 4
 mg/l <0,01 

Zink (Zn) 
4
 mg/l <0,02 

pH- regelaar
2
 mg/l 0,06 

Biocide
2, 3

 mg/l 400 

Anti-aanslagvloeistof
2
 mg/l 0,05 

Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof
2
 mg/l 30 

Calcium (Ca2+) mg/l 1.320 

Xylenen (C6H4C2H6) mg/l 0,7 

Zuurstofbinder
2
 mg/l 9 

Anti-corrosievloeistof
2, 3

 mg/l 60 

Zwavelwaterstofbinder
2, 3

 mg/l 120 

Emulsiebreker
2
 mg/l 4 

 

1 Verwachte concentratie indien geen gebruik wordt gemaakt van H2S binder. De verwachte concentratie overschrijdt de maximaal verwachte 
waarde uit de vergunning. 
2 Concentraties van mijnbouwhulpstoffen (in blauwe rijen) zijn berekend op basis van verdelingscoëfficienten tussen olie en water  
3 De concentratie van Biocide/ Anti-corrosievloeistof/ Zwavelwaterstofstofbinder is afhankelijk van het alternatief en varianten binnen het 
alternatief, dit wordt geminimaliseerd voor bepaalde alternatieven/varianten (beschreven in detail in dit rapport). 
4 De verwachting is dat de concentratie van deze stoffen onder de bepalingslimiet blijft (deze is afhankelijk van de analysemethode) 

 

 

                                                      
1
 The table is in Dutch as it originates from the report “Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek - Tussenrapport 

alternatievenafweging” as published by Royal haskoning DHV on 28-Jun-‘16. 
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Nederlandse samenvatting 
Een analyse van de seismische dreiging ten gevolge van mogelijke injectie van Schoonebeek 

productiewater in de Drenthe-ZEZ-velden is beschreven in deze notitie. De analyse volgt de 

methodiek die gebruikt is voor de Twente-injectievelden. In het algemeen is de seismische dreiging 

voor de Drenthe-velden hoger dan voor de Twente–velden: de Drenthe-velden zijn echter te splitsen 

in twee groepen. De eerste groep bestaat uit velden waarbij voelbare bevingen zijn waargenomen 

gedurende de productiefase van het veld. De tweede groep omvat de velden waarbij geen of slechts 

niet-voelbare bevingen zijn geobserveerd. De aanbeveling is om in eerste instantie de 

laatstgenoemde groep velden te gebruiken als mogelijk kandidaat voor injectie van productiewater. 

Daarbij wordt tevens aanbevolen om het geofoon netwerk verder te optimaliseren en het seismisch 

risicoprotocol zoals ook geldig is voor de Twente-velden in werking te laten treden. 

Introduction 
The Zechstein carbonate fields (Figure 1) in the province of Drenthe are considered for the storage 

of produced water that originates from the Schoonebeek oil field. This note describes the seismic 

threat that possibly arises from the injection and storage process in those fields, following the 

methodology that was used for the assessment of the seismic threat in the Twente fields (NAM, 

2015).  

 

Figure 1 Location of the Drenthe storage candidates and an overview of the recorded earthquakes till 11-11-2016 



 

Induced seismicity during injection 
Injection of water may lead to reactivation of faults and related induced seismicity (e.g.  NAM, 2015a, 

TNO, 2014). In the global literature (e.g. National Research Council, 2012) several cases are 

described of seismicity related to the injection of fluids and gas. Whilst these seismically active fields 

only represent a very small fraction of the total number of injection wells (Zoback 2012), no 

guarantee can be given that injection in the Drenthe Zechstein fields may not lead to induced 

seismicity.  

The relevant mechanisms that can cause induced or triggered earthquakes are (TNO, 2014; NAM, 

2015a): 

1. Poro-elastic stress effects as a result of the production or injection of a substitute in the 

subsurface 

2. Pore pressure increase in a (sub) critically stressed fault 

3. Chemical reactions reducing the strength of a fault 

4. Thermal changes effecting stresses 

These mechanisms were studied for the Twente injection fields (NAM2015a) and are relevant as well 

for the assessment of the seismic threat for the Drenthe fields. The results of this assessment are 

listed in Table 1.  

Qualitatively, the level for the seismic threat in the Drenthe fields is higher when compared to the 

threat for the Twente fields. This difference with the Twente fields is founded by the following 

observations: 

 The recording of earthquakes above the Drenthe fields during the production phase (Figure 

1). This proves the presence of critically stressed faults in the depleted fields during the 

injection phase. 

 A higher expected temperature difference between the injected fluid and the reservoir 

rock. More cooling will lead to higher change in rock stress around the injection well.  

 A higher value for the estimated maximum magnitude. This is based on the methodologies 

provided in the guideline by the Dutch mining regulator, SodM (2016).  

On the positive side, the Drenthe fields are located deeper below the surface. This implies that for 

an earthquake with a given magnitude, the ground acceleration and velocity in the Drenthe context 

will be lower than in Twente. The magnitudes recorded so far above any of the Zechstein carbonate 

fields in the eastern part of the Netherlands are small  and have not exceeded Ml=2.3. None of the 

23 earthquakes recorded so far has resulted in damage. From the observed seismicity the Drenthe 

fields can be split in two groups: 

1. Fields with maximum seismicity above Ml = 2 like Emmen and Dalen. Especially the 

southwest part of the Emmen field showed a relative high number of small earthquakes. 

Following a M2.3 tremor in 2015, damage was claimed but after inspection (Witteveen en 

Bos, 2016), the conclusion was that none of the claimed damage was a result of 

earthquakes. Still the observed seismicity points to critically stressed faults that might 

reactivate during large scale injection of water. 



2. Fields with no or little seismic activity like Schoonebeek, Oosterhesselen and Coevorden. 

These fields show that fault reactivation only led to very small events during production, 

which makes these fields the preferred injection candidates from a seismic threat point of 

view. It is though recommended to do a more thorough seismic risk assessment (NAM, 

2016). 

It should be mentioned that the structural setting is similar for all Zechstein carbonate fields in SE 

Drenthe and whether potential earthquakes during injection will follow a similar trend as observed 

during production should be confirmed by additional monitoring combined with a seismic risk 

management plan comparable to the one that is in place for the Twente injection fields (NAM, 

2015b). In the SE Drenthe area the seismic network already has a detection limit of Ml=1.5 and a 

localisation threshold of Ml=2.0. In addition accelerometers have been installed in selected public 

buildings in the greater Emmen region. 
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Table 1 overview of the qualitative assessment for the proposed Drenthe injection fields (right) in comparison with the assessment for the Twente fields (left, NAM 2015) 

Twente Drenthe 

Mechanism or 
consequence 

Qualitative 
Assessment 

Reasoning Qualitative 
assessment 

Reasoning 

Poro-elastic 
stresses 

+  Low ambient shear stress 

 Limited pressure increase 

 No seismicity during depletion 

 DC reservoir more prone to fault 

reactivation 

+ -  Low ambient shear stress 

 Limited pressure increase 

 seismicity during depletion 

 

Pressure increase 
in faults 

+ -   Low ambient shear stress 

 Limited pressure increase 

 Zechstein carbonate reservoir are 

known to be fractured reservoirs  

+ -  Low ambient shear stress 

 Limited pressure increase 

 Zechstein carbonate reservoir are known to be fractured 

reservoirs 

Chemical 
reactions 

+ -  No seismicity observed during four 

years of injection 
 One small earthquake occurred in a 

Dutch Zechstein reservoir at low 
injection pressures. Chemical 

changes were proposed as the main 
driver in that case. 

+ -  No seismicity observed during four years of injection in 

analogue fields 
 One small earthquake occurred in a Dutch Zechstein reservoir 

at low injection pressures. Chemical changes were proposed as 
the main driver in that case. 

Thermal changes +  Temperatures differences are 

l imited 

+ - + -   Fields are deeper and therefore a higher temperature 
difference between rock and injected fluid 

Maximum 
magnitude 

+  Assessment of possible maximum 

magnitudes shows values up to a 
magnitude of 3.2. This a lower 
maximum than the general 

reported value of 3.9 by the KNMI 

+ -        + -    Assessment of possible maximum magnitudes shows values up 
               to a magnitude of 3.7. This a lower maximum than the general  
               reported value of 3.9 by the KNMI 

PGA -   Shallow depth of the fields could 

result in relative high PGA’s at the 
location of the epicenters  

+ - + -    Earthquakes in deeper fields result in relative lower values for    
         the PGA’s at the location of the epicenters  
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Samenvatting 

Dit rapport beschrijft het seismisch risico voor de voorkomens Schoonebeek ZE, Oosterhesselen ZE en 
Coevorden ZE volgens de “Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door 
gaswinning, tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 24.1.p, versie 1.2, SodM, 1 februari 2016”.  
 
Deze leidraad is ontwikkeld voor het inschatten van seismisch risico door gaswinning (en dus drukdaling) 
en niet voor het inschatten van het seismisch risico tgv waterinjectie (en dus drukstijging).  
In het rapport wordt aangegeven welke onderdelen van de leidraad van toepassing kunnen zijn voor 
waterinjectie. De uitwerking van de SRA-leidraad voor deze voorkomens toont aan dat het Coevorden-
voorkomen in een hogere categorie (cat. II) ligt dan de andere twee voorkomens (cat. I). Zes van de acht 
componenten in de leidraad kunnen worden gebruikt voor injectievoorkomens. Daarmee geeft de 
methode weliswaar geen volledig beeld van het risico, maar is wel bruikbaar voor een inschatting van met 
name de bovengrondse gevoeligheid van de gebieden boven de voorkomens. Voor alle voorkomens 
geldt dat tot nu toe geen enkele beving gevoeld is door personen. Ook op basis van alle observaties bij 
water- en gasinjectie in Nederland lijkt het risico op schade door aardbevingen zeer beperkt. Aangezien 
dat nog niet wil zeggen dat het seismisch risico geheel kan worden uitgesloten en ook vanwege de 
schaal van de waterinjectie wordt aanbevolen om voor alle voorkomens de maatregelen 2,3 en 4 te 
implementeren die gegeven zijn in de leidraad voor categorie II velden.  
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Introductie 
 
De “Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning, tijdelijke leidraad 
voor adressering mbb. 24.1.p, versie 1.2, SodM, 1 februari 2016” is gebruikt om het seismisch risico voor 
de voorkomens Schoonebeek ZE, Oosterhesselen ZE en Coevorden ZE in te schatten voor een fase 
waar ze mogelijk gebruikt gaan worden als opslagreservoir voor het Schoonebeek productiewater.  
Deze leidraad is echter ontwikkeld voor het inschatten van seismisch risico door gaswinning (drukdaling) 
en niet voor het inschatten van het seismisch risico tgv waterinjectie (drukstijging).  
Belangrijk is daarom dat bij de beschrijving en de beoordeling van de seismiciteit door waterinjectie 
duidelijk wordt aangegeven welke onderdelen van de leidraad van toepassing kunnen zijn voor 
waterinjectie.  
De risico leidraad gaat uit van het scoren van een aantal ondergrondse componenten (kans op beven) en 
een aantal bovengrondse componenten (mogelijk gevolg van bevingen). Van de in totaal 8 componenten 
zijn 2 componenten (kans op beven volgens de DHAIS methodiek en de ligging van het veld) afhankelijk 
van de statistiek van de reeds bevende velden, waarbij de bevingen zijn ontstaan door productie. Het is 
niet mogelijk om deze componenten te baseren op injectie gerelateerde bevingen omdat er te weinig 
statistiek voorhanden is. Er zijn te weinig injectievelden in Nederland en er is slechts één beving (de 
Hoeve, 26-11-2009) geobserveerd die mogelijk gerelateerd kan worden aan injectie van geproduceerd 
water. Dit betekent dat de analyse onvolledig is voor het inschatten van injectie gerelateerde seismiciteit 
en daarmee beperkt inzetbaar voor verdere risicobeoordelingen. 
Desondanks nemen we in dit rapport aan dat de overige zes componenten van de SRA en dan met name 
de bovengrondse componenten wel bruikbaar zijn en daarmee toch een beeld kunnen geven van het 
seismisch risico door waterinjectie. 
 
De voorkomens Schoonebeek ZE, Oosterhesselen ZE en Coevorden ZE 
Deze voorkomens hebben alle gas geproduceerd uit carbonaat gesteente dat behoort tot de Zechstein 
Groep. Voor de ligging van deze voorkomens en overzicht van historische bevingen wordt verwezen naar 
Figuur 1. 

 
Figuur 1 Overzicht van de velden in Zuidoost-Drenthe en Noordoost-Overijsel plus een overzicht van de historische 
bevingen (jan-1986 – nov 2016). 



 
Ook de Twente voorkomens hebben geproduceerd uit Zechstein carbonaten. Waterinjectie in deze 
carbonaten vindt al plaats gedurende 5 jaar en in die periode zijn er geen aardbevingen waargenomen. 
Voor de Twente injectie reservoirs is een inschatting gemaakt voor de seismische dreiging (NAM, 2015a), 
waarbij voor de Zechstein velden is geconcludeerd dat de natuurlijke schuifspanning laag is. Deze 
conclusie is voornamelijk gebaseerd op informatie van hydraulische stimulatietesten in het Coevorden 
veld. Daarom is de verwachting dat deze lage schuifspanningsconditie ook voor de voorkomens in dit 
rapport geldt. Figuur 2 toont deze conditie in een Mohr-Coulomb diagram met daarbij tevens een indicatie 
van het spanningsverloop vanuit de beginsituatie (rode punt) naar depletie (paarse cirkel) en injectie 
(grijze cirkel). 
 

 
Figuur 2 Schuifspanning en normaalspanning voor een willekeurig (breuk)vlak (Mohr-Coulomb diagram). De rode punt 
geeft de beginconditie aan, de paarse cirkel een mogelijke conditie na depletie en de grijze lijn de conditie wanneer er 
direct in een breuk wordt geïnjecteerd. In geen van de condities vindt er breukreactivatie plaats volgens dit eenvoudig 
concept. 

 
Algemeen kan gesteld worden dat de kans op bevingen kleiner is voor een veld waarbij de 
beginschuifspanning laag is dan voor een veld waarbij deze beginspanning hoger ligt zoals bv Groningen 
en Roswinkel. Echter dit vereenvoudigd model mag niet gebruikt worden voor kwantitatieve schattingen 
van het aardbevingsrisico omdat het model geen rekening houdt met onzekerheid over 
spanningsvariaties en breuksterkte variaties.  
De spanningstoestand is in de seismische risico analyse geen variabele omdat voor de meeste velden 
geen spanningsinformatie beschikbaar is. 
 
Overzicht van historische bevingen 
In Tabel 1 is voor deze voorkomens weergegeven of deze seismisch actief zijn geweest. Tevens is per 
voorkomen de beving met de grootste magnitude weergegeven die in dat veld is geregistreerd. Hieruit 
blijkt dat alleen boven en in de buurt van Schoonebeek en Coevorden kleine, niet gevoelde, bevingen zijn 
geregistreerd (de laatste in 2006). Daarbij wordt geconstateerd dat geen van de Coevorden bevingen 
boven het veld hebben plaatsgevonden maar alle ten oosten en ten noorden van het veld. Het is daarom 
niet zeker dat deze bevingen werden veroorzaakt door gaswinning uit dit voorkomen.  
Tabel 1 Overzicht van historische seismiciteit boven de producerende voorkomens Oosterhesselen, Coevorden en 
Schoonebeek. Per voorkomen is de beving met de grootste magnitude die ooit boven het betreffende voorkomen is 
geregistreerd weergegeven.  

 

Voorkomen Historische bevingen Maximale gemeten 
magnitude 

Locatie jaar 

Schoonebeek ZE ja 1,5 Coevorden 2002 

Coevorden ZE ja 1,6 Laar 2000 

Oosterhesselen ZE nee    

 



Onderstaande grafieken in Figuur 3 geven de observaties aan voor het aantal bevingen en de 
magnitudes van de bevingen per voorkomen. Geen van deze kleine bevingen zijn gevoeld of hebben 
geleid tot schade. 

 

 

 
Figuur 3 Historische bevingen voor voorkomens voor Coevorden en Schoonebeek. Vanaf 1996 is het seismische netwerk 
voldoende accuraat om ook kleine (niet voelbare bevingen) betrouwbaar te kunnen registreren  en lokaliseren.  
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Jaar 

Aardbevingen geregistreerd in velden Coevorden en 
Schoonebeek 

2,5 < M ≤ 3,0 

2,0 < M ≤ 2,5 

1,5 < M ≤ 2,0 

M ≤ 1,5 



Algemene kennis over geïnduceerde aardbevingen 
Sinds het begin van de jaren negentig houden verschillende instanties, waaronder de overheid, 
kennisinstituten en mijnbouwmaatschappijen, zich gezamenlijk met deze problematiek bezig. 1,2,3,4 Sinds 
2002 zijn bovengenoemde instanties verenigd in het Technisch Platform Aardbevingen (TPA). Hiermee 
is de aanwezige kennis op het gebied van aardtrillingen gebundeld en wordt deze kennis optimaal 
ingezet met gebruikmaking van de meest actuele stand der techniek. In respons op het Mijnbouwbesluit 
is onder begeleiding van het TPA een risicoanalyse omtrent bodemtrillingen als gevolg van winning van 
olie of gas uitgevoerd5,6,7. Tevens is in dit kader een samenvattend rapport uitgebracht waarin de 
resultaten van bovengenoemde studies zijn geïntegreerd8. Deze rapporten zijn gepubliceerd op: 
http://www.nlog.nl/geïnduceerde-seismiciteit. Recent heeft SodM een tijdelijke richtlijn voor Seismische 
Risico Analyse (SRA) gepubliceerd (methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door 
gaswinning tijdelijke leidraad voor adressering mbb. 24.1.p, versie 1.2, SodM, 1 februari 2016).   
 
Samenvatting SRA en gebruikte gegevens m.b.t. de SRA voor de 
voorkomens in dit rapport 
De SRA gaat uit van het schema zoals getoond in Figuur 4. Voor de volledigheid wordt de hele SRA 
doorlopen voor de velden Schoonebeek ZE, Oosterhesselen ZE en Coevorden ZE. Na deze analyse zal 
uitleg worden gegeven wat de uitkomst betekent voor mogelijke seismiciteit in de toekomst door 
waterinjectie. 
 

 
Figuur 4 Schematische weergave van de verschillende stappen en risico categorieën (I, II, III) in de seismische risico 
inventarisatie (conform SodM, 2016). 

 

                                                 
1 Eindrapport multidisciplinair onderzoek naar de relatie tussen Gaswinning en Aardbevingen in Noord -Nederland; 
Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, 1993 
2 De relatie tussen schade aan gebouwen en lichte ondiepe aardbevingen in Nederland; TNO Bouw, 1998  
3 Seismisch risico in Noord-Nederland; de Crook et al., KNMI, 1998 
4 Kalibratiestudie schade door aardbevingen” TNO-034-DTM-2009-04435 (2009) 
5 Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen; Wassing et al  
6 TNO-NITG rapporten 03-185-C (2003), 03-186-C (2004), 04-233-C (2004) 
7 Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit (DHAIS); TNO-rapport R10198, 2012 
8 Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen, integratie van deelstudies; TNO/KNMI, TNO 2012 R11139 

http://www.nlog.nl/ge%C3%AFnduceerde-seismiciteit


 
Stap 1:  

In stap 1 worden alle voorkomens bekeken. De voorkomens die direct in risicocategorie I (zeer laag 
seismisch risico) vallen worden gekarakteriseerd doordat ze:  

 Voorkomens zijn die niet seismisch actief zijn geweest.  
 Voorkomens zijn waarvoor de kans laag is dat ze in de toekomst seismisch actief kunnen 

worden (volgens de DHAIS “Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit” 
methodiek) en/of waarvoor op basis van reservoircompactie of mogelijke breukverplaatsing de 
waarde voor de mogelijke maximale bevingsmagnitude (Mmax) laag uitvalt (M < 2,5).  

 Voorkomens die niet meer produceren. 
 
Voorkomens die niet aan deze criteria voldoen schuiven door naar s tap 2. 
 
Stap 2:  
In deze stap worden alle voorkomens bekeken die  

 seismisch actief zijn geweest en 
 een hogere toekomstige kans op seismiciteit hebben (volgens de DHAIS methodiek) en 

waarvoor op basis van reservoircompactie of mogelijke breukverplaatsing de waarde voor 
Mmax (“maximale bevingsmagnitude”) hoger uitvalt dan M=2,5  

 
In stap 2 wordt op basis van een risico matrix benadering het risico van geïnduceerde aardbevingen 
verder gekwalificeerd. Figuur 5 geeft een schematische weergave van de verschillende factoren die 
bepalen of een geïnduceerde beving kan resulteren in een sterke grondbeweging (de “invloedfactoren 
ondergrond”) en de verschillende factoren die invloed hebben op de grootte van de mogelijke gevolgen 
(de “invloedfactoren bovengrond”). 
 
 

 
 
Figuur 5 Schematische weergave van de bedreigingen en gevolgen van geïnduceerde bevingen en de verschillende 
invloedfactoren die daarbij een rol spelen (SodM, 2016). 

 
In de risico matrix analyse worden de verschillende factoren zoveel mogelijk kwantitatief geanalyseerd 
en op basis van de uitkomst per factor gerankt. Over de scores van de individuele factoren wordt 
gesommeerd, zodat een totaalscore voor zowel de invloedfactoren ondergrond als de invloedfactoren 
bovengrond wordt bepaald. Deze worden genormaliseerd met het maximaal te behalen aantal punten 
voor ondergrond cq. bovengrond en in de risico matrix tegen elkaar uitgezet waarmee kwalitatief een 
risicocategorie wordt bepaald (zie Figuur 6).  



 
 
Figuur 6 De risicomatrix. De zwarte lijnen zijn lijnen van gelijk genormaliseerd risico. De verdeling in categorieën is 
gedaan op basis van 1/3 en 2/3 van het genormaliseerde risico. (SodM, 2016). 

 
 
De mogelijke seismische dreiging volgt uit een analyse en score van de volgende invloedfactoren voor 
de ondergrond:  

 Veld indicator DHAIS. Dit is een methode die beschrijft hoe – per voorkomen - de kans op het 
mogelijk optreden van een beving kan worden berekend aan de hand van ondergrondse 
kenmerken. 

 Realistisch sterkste beving (Mmax).Voor een realistische inschatting van de sterkste beving zijn 
twee verschillende benaderingen genomen:  
1. een bepaling van de compactie-energie die beschikbaar is in een producerend gasveld en 

kan leiden tot een beving en  
2. een maat voor de mogelijke bevingsmagnitude als de langste breuk in het producerende 

veld in zijn geheel in één keer in beweging zou komen.  
Methode [1] resulteert doorgaans in lagere waardes voor Mmax dan methode [2]. Dit kan er op 
duiden dat de totale hoeveelheid beschikbare energie die tot een beving kan leiden 
waarschijnlijk niet voldoende is om de grootste breuken in een veld in één keer in beweging te 
brengen.  

 Ligging van het voorkomen. In de SRA methodiek (SodM, 2016) wordt er een onderscheid 
gemaakt tussen velden ten noorden van de lijn Amsterdam-Arnhem en velden ten zuiden van 
deze lijn. Dit onderscheid is gemaakt op basis van observaties. Er is nog nooit een aardbeving 
waargenomen ten zuiden van de lijn Amsterdam-Arnhem. 

 Opslingering; de ondiepe ondergrond kan een opslingering veroorzaken van de seismische 
golven en wordt daarom boven het veld gekarakteriseerd. Voor relatief slappe ondergrond 
(veen, klei) is dit effect groter dan voor relatief stevige ondergrond (zand) 

 
Het mogelijke gevolg van een beving volgt uit een analyse en score van de invloedfactoren 
bovengrond: bevolkingsdichtheid, industrie, speciale gebouwen, vitale infrastructuur en de 
aanwezigheid van dijken.  



 Voor de bepaling van de bevolkingsdichtheid wordt de CBS Statline data gebruikt; hierbij krijgt 
de categorie flats/appartementencomplexen extra aandacht in de uiteindelijke score.  

 Industriële inrichtingen, speciale gebouwen en vitale infrastructuur en dijken worden in kaart 
gebracht m.b.v. de risicokaart. (http://www.risicokaart.nl) 

 
De laatst genoemde drie factoren (speciale gebouwen, vitale infrastructuur en de aanwezigheid van 
dijken) zijn van invloed op een mogelijk gevolgrisico voor schade en veiligheid. Het is echter zeer 
onwaarschijnlijk dat de geïnduceerde bevingen kunnen leiden tot een dergelijk gevolgrisico omdat de 
bevingen te zwak zullen zijn om een bedreiging te vormen voor deze objecten. Deze gevolgen zijn tot 
nu toe dan ook nooit waargenomen. 
 
Indien uit het voorgaande blijkt dat voorkomens in risico categorie III vallen gaan deze door naar Stap 3 
 
Stap 3:  
In deze stap worden alleen de voorkomens die in Categorie III vallen verder bestudeerd. Voor deze 
voorkomens dient een Kwantitatieve Risico Analyse uitgevoerd te worden. Van alle bekende voorkomens 
in Nederland valt alleen het Groningen gasveld in deze categorie.  
 

 

  

http://www.risicokaart.nl/


Uitwerking SRA voor de voorkomens Schoonebeek ZE, 
Oosterhesselen ZE en Coevorden ZE 
 
Stap 1: Inschatten risicopotentieel voor de verschillende voorkomens 

 
De kans op beven van een olie- of gasvoorkomen 
In de studie ‘Deterministische Hazard Analyse voor Geïnduceerde Seismiciteit (DHAIS)

9 is onderzocht 
welke eigenschappen (geologische, productietechnische en geomechanische eigenschappen) van de 
olie- en gasvoorkomens invloed hebben op het wel of niet optreden van aardbevingen. In 2012 is een 
update van deze studie uitgevoerd, waarin alle nieuwe data zijn meegenomen tot mei 201010. 
Aan de hand van de volgende parameters van een olie- of gasvoorkomen wordt de kans op beven van 
dat voorkomen bepaald:  
 

- DP/Pini: De ratio van drukval (DP) en initiële druk (Pini) in het reservoir;  
 

- E: de verhouding tussen de Young’s moduli (stijfheidsmoduli) van de ‘overburden’ en het  
reservoirgesteente;  

Waarbij :  
 

- B: een maat voor de breukdichtheid van het reservoir. 

 
Waarbij: lb = De totale breuklengte van de intra reservoir breuken en de randbreuken van het voorkomen in meters;  

h = De maximale dikte van de gaskolom van het voorkomen in meters; 
A = De oppervlakte van het voorkomen gemeten binnen de GWC dieptecontour (in vierkante meters);  

 

De combinatie van de parameterwaarden geven een kans op beven voor een bepaald voorkomen 
gedurende de productietijd. 
 

 
 
De waarden die zijn gebruikt in de bepaling van de DHAIS kans zijn gegeven in   

                                                 
9 TNO-rapport NITG 04-171-C. Van Eijs, 2004. Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit 
10 TNO-rapport 2012 R10198. Van Thienen, 2012. Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde seismiciteit in 
Nederland. 



Tabel 2. 
 
  



Tabel 2 Invoergegevens voor de bepaling van de DHAIS en de DHAIS kansen 

 

Voorkomen 

Reservoir 
dikte / 

gaskolom* 
(m) 

Initiële 

druk 
(bar) 

Verwachte 
totale 

drukdaling 
(bar) 

Totale 
breuk- 

lengte 
(km) 

Reservoir 
opper- 

vlakte 
(km

2
) 

Maximale 

waargenomen 
aardbeving 

Aantal 

aardbevingen 
per jaar 

DHAIS  

E 

DHAIS  

B 

DHAIS  

kans 

Coevorden ZE 45 333 249 139,7 71,7 1,6 < 5 per jaar 1,7 4,88 bevend veld 

Schoonebeek ZE 100 358 270 30,9 21,3 1,4 < 5 per jaar 1,7 2,56 bevend veld 

Oosterhesselen ZE 45 380 310 50,5 25,4 geen geen 1,7 3 42% 

* Voor de DHAIS berekening w ordt zowel de hoogte van de gaskolom als de totale reservoir dikte beschouwd. Het minimum van 
deze tw ee wordt gekozen voor de berekening van de “B” w aarde zoals voorgeschreven door de DHAIS methodiek.  
 
Betekenis van de DHAIS kans en de invloedfactor “analoge velden”  voor de injectievoorkomens 

De DHAIS kans is uniek voor producerende voorkomens en koppelt in feite aardbevingsdata aan 
ondergrondse kenmerken van deze voorkomens. Er is slechts één aardbeving geobserveerd die mogelijk 
gekoppeld kan worden aan injectie. Het is daarom onmogelijk om een soortgelijke DHAIS correlatie te 
maken voor de velden waar op dit moment geïnjecteerd wordt. Hetzelfde geldt voor de ondergrondse 
invloedfactor “analoge velden”. Deze is alleen gebaseerd op het feit dat in bepaalde gebieden in 
Nederland geen bevingen zijn geconstateerd. Dit statement valt wederom door het  gebrek aan data niet 
te maken voor de injectievelden. 
 
Realistisch sterkste beving  
Naast de kans op beven, wordt ook de waarde voor de realistisch sterkste beving (Mmax) bepaald om 
tot een oordeel te komen of een niveau 2 analyse noodzakelijk is. Er worden twee methoden gebruikt 
om de Mmax waarde te bepalen: op basis van breukgeometrie en op basis van energiebalans. In de 
leidraad worden beide methoden gebruikt. Voor de berekeningen van de Mmax is uitgegaan van de 
standaardwaarden voor de “stress drop” en “partitie coëfficiënt” die gegeven zijn in de leidraad 
(respectievelijk 5 MPa en 0,01). De veld specifieke waarden die benodigd zijn voor de berekeningen en 
de uitkomsten voor de Mmax staan vermeld in Tabel 3. Deze specifieke waarden zijn geldig voor de 
voorkomens gedurende de productie en met name de Mmax uit de energiebalans zal kleiner worden 
indien de poriedruk in het gesteente weer hoger zal worden door de waterinjectie. De Mmax in de tabel 
is dus in meerdere opzichten een bovengrens. 
 
Tabel 3 Invoergegevens voor de bepaling van de Mmax, en de Mmax waarden volgens de twee methoden 

 

Voorkomen 

Langste 
breuklengte 

(km) Poisson's ratio 
Breukhoogte 

(m) 
Mmax 

energiebalans 
Mmax 

breukslip 

Coevorden ZE 7,1 0,2 45 3,7 3,2 

Schoonebeek ZE 1,7 0,2 100 3,6 3,3 

Oosterhesselen ZE 5 0,2 45 3,4 3,1 

 
Stap 2: Risico matrix 

Voor alle voorkomens is het nodig gebleken om de risico matrix te gebruiken (“Stap 2” van de SRA). 
Voor elke factor die bepaald is voor de onder- en bovengrond wordt een score gegeven waarbij de som 
van de scores een positie geeft in de risico matrix. 
 
In dit deel van de bijlage worden de figuren en tabellen getoond die gebruikt zijn om tot een 
risicobeoordeling te komen. Figuur 7, Figuur 8 en Figuur 9 tonen de situaties voor respectievelijk 
“Bevolkingsdichtheid”, “Industriële inrichtingen”, “Speciale gebouwen en vitale infrastructuur” en ”Dijken”. 
Figuur 10 toont de kaart van de grondsoorten in de ondiepe ondergrond kaart om de mate van 
opslingering te bepalen. Tabel 4 (A en B) toont de evaluatie en scores voor de invloedfactoren. De risico 
matrix is afgebeeld in Figuur 11. 
 



 
Figuur 7 Overzicht van de bevolkingsdichtheid boven de in dit rapport genoemde voorkomens. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
   Coevorden     Oosterhesselen 
 

 
Schoonebeek Gas 

    
Figuur 8 Overzicht van de industriële inrichtingen (rode punt), ziekenhuizen (groene plus) onderwijsinstellingen (groene 
driehoek),  tehuizen (groene x) en publieksgebouwen  (groene ruit) boven de in dit rapport genoemde voorkomens. De 
rode cirkels geven de 5 km straal rond voorkomens aan die relevant is voor de SRA.  

 

 
 

 



 
 
Figuur 9 Overzicht van de dijken in donkergroen. De rode cirkels geven de 5 km straal rond voorkomens aan die relevant 
is voor de SRA.  

 



 
Figuur 10 Overzicht van de grondsoorten in de ondiepe ondergrond om de mate van opslingering te bepalen  

 
 

Uit de analyse op basis van bovenstaande figuren volgen de scores voor de verschillende factoren. Deze 
zijn per voorkomen inclusief onderbouwing en uitkomst, weergegeven in Tabel 4. 
  



Tabel 4 Kwantitatieve evaluaties (A) en daaruit voortkomende scores (B) voor de invloedfactoren onder- en bovengrond 

 
A 

Voorkomen Dhais Mmax 
Analoge 
velden Opslingering 

Bevolkings-
dichtheid 
(aantal 
inwoners 
per km2) 

Industriële 
inrichting 

Speciale gebouwen en 
vitale infrastructuur Dijken 

Coevorden ZE 

M >= 1,5 
minder dan 5 

bevingen per 
jaar 

1 methode 

3,6 - 4,0 

Boven de 
lijn 

Amsterdam 
- Arnhem 

< 10% slappe 

grond 

250 - 500 
en/of <250 

met flats/app. 

Meerdere 
direct boven 

het veld 

1 ziekenhuis en/of 
energievoorziening direct 

boven het veld of meerdere 
binnen 5 km rond het veld. 
Meerdere scholen, tehuizen 

en/of publieksgebouwen 
direct boven het veld  

Primaire 
dijken binnen 

5 km rond het 
veld en/of 
secundaire 

dijken boven 
het veld 

Schoonebeek ZE 

Bevend veld 
met M 

kleiner dan 
1,5 

Alle 
methodes 
3,1 - 3,5 

Boven de 
lijn 

Amsterdam 
- Arnhem 

< 10% slappe 

grond 

250 - 500 
en/of <250 

met flats/app. 

Meerdere 
direct boven 

het veld 

1 ziekenhuis en/of 
energievoorziening direct 

boven het veld of meerdere 
binnen 5 km rond het veld. 
Meerdere scholen, tehuizen 

en/of publieksgebouwen 
direct boven het veld  

Secundaire 
dijken binnen 

5 km rond het 
veld 

Oosterhesselen 

ZE 
P=42% 

Alle 
methodes 
3,1 - 3,5 

Boven de 
lijn 

Amsterdam 
- Arnhem 

< 10% slappe 

grond 
< 250 

Meerdere 
direct boven 

het veld 

1 ziekenhuis en/of 
energievoorziening direct 

boven het veld of meerdere 
binnen 5 km rond het veld. 
Meerdere scholen, tehuizen 

en/of publieksgebouwen 
direct boven het veld  

Geen dijken 
binnen 5 km 
rond het veld 

 
B 
 

 
score invloedfactoren ondergrond 

 
score invloedfactoren bovengrond 
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Coevorden ZE 3 2 2 0 0,5 1 4 3 3 0,69 II 

Schoonebeek (gas) 2 2 2 0 0,43 1 4 3 2 0,63 I 

Oosterhesselen ZE 2 2 2 0 0,43 0 4 3 0 0,44 I 

 
 
 
  



Positie van de voorkomens in de risicomatrix 
 
Tabel 4 B toont de scores voor zowel de “invloedfactoren ondergrond” als de “invloedfactoren 
bovengrond” waarbij: 

 De som van de scores voor “invloedfactoren ondergrond” (genormeerd voor de maximale 

score) geeft de positie op de x-as in Figuur 11.  
 De som van de scores voor “invloedfactoren bovengrond” (genormeerd voor de maximale 

score) geeft de positie op de y-as weer in Figuur 11. 
 
Uit de risico-inventarisatie blijkt dat alleen Coevorden ZE zich in risicocategorie II bevindt.

 
Figuur 11 Uitkomst van de Seismische Risico Analyse (SRA).  

 
 
 
 
 



Betekenis van de SRA uitkomst voor het seismisch risico gedurende 
waterinjectie; conclusies en aanbevelingen. 
De uitwerking van de SRA leidraad voor deze voorkomens toont aan dat Oosterhessele ZE en 
Schoonebeek als Categorie I velden geclassificeerd zijn terwijl het Coevorden voorkomen in Categorie II 
valt. In het rapport is aangegeven dat 6 van de 8 invloedfactoren (DHAIS kans en “analoge velden” zijn 
specifiek bepaald voor producerende voorkomens) in de leidraad gebruikt kunnen worden voor 
injectievoorkomens waarmee de methode weliswaar geen volledig beeld geeft van het risico maar wel 
bruikbaar is voor een inschatting van met name de bovengrondse gevoeligheid van de gebieden boven 
de voorkomens.  
 
Daarmee blijft de conclusie staan dat Coevorden zich in een hogere categorie bevindt dan de overige 
voorkomens. Volgens de leidraad wordt gesteld dat voor Categorie II velden als minimum  de volgende 
maatregelen moeten worden: 

1. Duiding van de uitkomst van de risicomatrix analyse (Mbw11 34.g en Mbb12. 24.1.q); 
2. Monitoring met een minimale cataloguscompleetheid in de omgeving van het veld van magnitude 

1,5; 
3. Monitoring in de omgeving van het veld aanvullen met accelerometers op de geofoonlocaties; 
4. Implementeren generiek seismisch-risicobeheersplan. 

Ad 1 

Het verhoogde seismische risico boven het Coevorden voorkomen wordt voornamelijk veroorzaakt door 
de bovengrondse kenmerken. Er bevinden zich meerdere industriële inrichtingen en speciale gebouwen 
boven het voorkomen waardoor de invloedfactor bovengrond hoger uitvalt dan voor de andere twee 
voorkomens. De maximale magnitude die wordt ingeschat op basis van de ondergrondkennis is Ml=3,7. 
Aardbevingen tot deze grootte hebben niet het vermogen om dusdanige schade aan te richten aan 
industrie en speciale gebouwen om daarmee andere risico’s te escaleren, zoals het doorbreken van 
dijken of buisleidingen. Deze nuance ontbreekt op dit moment in de tijdelijke leidraad maar betekent in 
feite dat het veiligheidsrisico verwaarloosbaar is. Bevingen tot deze magnitude kunnen wel schade 
veroorzaken. Bij schade aan bebouwing speelt zowel kwetsbaarheid van de bebouwing als de intensiteit 
van de beving een belangrijke rol. Al in 1998 is voor Noord-Nederland door het KNMI beschreven13 dat 
de maximaal te verwachten intensiteit bij het optreden van een dergelijke geïnduceerde aardbeving 
ongeveer VI-VII op de Europese Macroseismische Schaal is. Dat betekent (kwalitatief) dat in het 
ernstigste geval in de nabijheid van het voorkomen lichte, niet constructieve schade kan optreden aan 
meerdere gebouwen en matige schade (lees, scheuren in muren tot constructieve schade in het uiterste 
geval) aan enkele gebouwen.  De omvang van het gebied waar mogelijk schade kan optreden wordt 
bepaald door de magnitude, de diepte en de duur van de beving en de lokale grondsamenstelling en aard 
en conditie van de bebouwing. Bij een beving die krachtig genoeg is om schade te veroorzaken, is het 
aantal potentiële schadegevallen binnen dit gebied sterk afhankelijk van de dichtheid van bebouwing, 
terwijl de mate van schade (geen, lichte, matige) op een bepaalde afstand van het epicentrum in grote 
mate wordt bepaald door het type bebouwing, de staat van onderhoud en de lokale bodemgesteldheid. 
Deze afhankelijkheid wordt verder beschreven in het TNO rapport14.  
 

Bovenstaande generieke inschatting heeft echter betrekking op mogelijke bevingen die kunnen ontstaan 
als gevolg van gaswinning. De genoemde voorkomens in dit rapport hebben decennia lang gas 
geproduceerd waarbij enkele niet voelbare bevingen zijn geobserveerd door het KNMI netwerk. Hoewel 
het Coevorden voorkomen wordt gekenmerkt als een categorie II voorkomen, laat de data zien dat er 
geen enkele beving direct boven het voorkomen heeft plaatsgevonden. In zowel het Schoonebeek als 
                                                 
11 Mijnbouwwet 
12 Mijnbouwbesluit 
13 De relatie tussen schade aan gebouwen en lichte ondiepe aardbevingen in Nederland; TNO Bouw, 1998 
14 Kalibratiestudie schade door aardbevingen” TNO-034-DTM-2009-04435 (2009) 



Coevorden wordt al enige decennia water geïnjecteerd en bij dit proces is nog nooit een aardbeving 
waargenomen. Ook op basis van alle observaties bij andere water- en gasinjectie in Nederland (TNO, 
2015) lijkt het risico op schade door aardbevingen zeer beperkt. Omdat het seismisch risico toch niet 
geheel kan worden uitgesloten en ook vanwege de schaal van de waterinjectie wordt aanbevolen om 
voor alle voorkomens de maatregelen 2,3 en 4 te implementeren.  
Ad 2  
Met het huidige netwerk van het KNMI wordt al voldaan aan deze eis . 
Ad 3 
In de regio rond Emmen is het bestaande geofoon netwerk al aangevuld met accelerometers in publieke 
gebouwen. NAM zal in overleg met KNMI bepalen of het realiseren van een accelerometer netwerk  rond 
het beste gerealiseerd kan worden door middel van het uitrusten van de bestaande geofoonstations met 
accelerometers (conform Twente) of, zoals bij Emmen, door middel van het plaatsen van accelerometers 
in publieke gebouwen. 
Ad 4 
Aanbevolen wordt om voor alle voorkomens het protocol toe te passen zoals ook geldig voor de Twente 
voorkomens (NAM, 2015b). 
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Onderzoeksopzet herafweging 
verwerking productiewater 
Schoonebeek 

1. Achtergrond 
 
Waterinjectie als onderdeel van Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek 

Sinds begin 2011 wordt door de NAM productiewater vanaf de oliewinning Schoonebeek per 

transportleiding naar Twente gebracht en daar in lege gasvelden geïnjecteerd. Het productiewater is 

afkomstig uit oliehoudende lagen in de diepe ondergrond bij Schoonebeek. Bij de oliewinning wordt 

het water samen met de olie opgepompt. Het productiewater bevat onder meer een grote 

hoeveelheid zouten, waardoor het niet zo maar kan worden geloosd op het oppervlaktewater nabij 

Schoonebeek.  

 

Figuur 1: Overzicht onderdelen van de oliewinning Schoonebeek 

 

In 2006 zijn voor het productiewater, als onderdeel van een m.e.r.-procedure, verschillende 

verwerkingsmogelijkheden onderzocht, waaronder het terugbrengen in de diepe ondergrond. Voor 

de afweging van verschillende alternatieven is toen gebruik gemaakt van de zogenaamde CE-

methodiek, waarbij milieuaspecten, risico’s en kosten worden afgewogen. Uit de afweging kwam de 

opslag van productiewater in lege gasvelden van Twente als meest gunstig alternatief naar voren. Dit 
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alternatief is door de NAM uitgewerkt en toegepast. De toetsing met behulp van de CE-methodiek is 

in bijlage 1 nader toegelicht. 

Na beoordeling door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft destijds de provincie Overijssel als 

bevoegd gezag NAM de benodigde waterinjectievergunningen verleend, met daarin opgenomen de 

voorwaarde dat na een periode van 6 jaar getoetst dient te worden of waterinjectie nog steeds de 

meest geschikte verwijderingsmethode is. Aangezien de waterinjectie in Twente plaatsvindt vanaf 

begin 2011, dient deze nieuwe afweging begin 2017 gereed te zijn om aan SodM voor advies aan het 

Ministerie van Economische Zaken (onder de huidige wetgeving het bevoegd gezag voor de 

vergunning) voor te leggen. 

In de vergunning staat vermeld dat de vergunninghouder NAM moet rapporteren over: 

- Uitgebreide evaluatie van de waterinjectie activiteiten en de effecten daarvan op de boven 

het reservoir liggende afsluitende lagen  

- Onderzoek conform de CE methodiek of gelijkwaardig, of het injecteren van injectiewater dat 

vrij komt bij de productie van olie, nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is. 

- Een onderzoek naar de mogelijkheid om de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder te 

minimaliseren. 

In deze onderzoeksopzet worden de drie onderdelen gezamenlijk aangeduid als de herafweging van 

verwerking productiewater. Het eerste onderdeel is al gerapporteerd door de NAM aan EZ. De 

bevindingen worden nu meegenomen. Op suggestie van Minister Kamp en na vragen vanuit de 

provincie Overijssel heeft de NAM de herafweging van de waterinjectie in Twente naar voren 

gehaald, mede gezien de zorgen in de regio Twente met betrekking tot de waterinjectie.  

In deze notitie wordt beschreven hoe de herafweging wordt uitgevoerd. Daarbij wordt een 

vergelijkbare methodiek toegepast als in 2006, maar nu met gegevens, ervaringen en ontwikkelde 

inzichten uit de afgelopen jaren waarin de oliewinning en waterinjectie operationeel is geweest. In 

de herafweging wordt expliciet aandacht besteed aan de zorgen vanuit de regio. Deze worden 

verzameld en benoemd, en vervolgens worden in het onderzoek waar mogelijk antwoorden gegeven. 

Het onderzoek staat onder aansturing van de NAM en wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. 

In het onderzoek worden aanvullend externe partijen betrokken om te zorgen dat alle actuele kennis 

en informatie wordt meegenomen. Een bestuurlijke begeleidingscommissie en de commissie voor de 

m.e.r. toetsen de aanpak en bevindingen kritisch. Dit moet er uiteindelijk toe leiden dat een 

gemeenschappelijk beeld ontstaat van mogelijkheden, effecten en risico’s bij de verwerking van 

productiewater uit de oliewinning Schoonebeek. Verder beoogt dit proces het vertrouwen te geven 

dat de zorgpunten uit de samenleving op een transparante manier in het onderzoek zijn 

meegenomen. 

Deze onderzoeksopzet dient tevens als Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor de commissie voor de 

m.e.r. 

Leeswijzer 
In dit document wordt de opzet van het onderzoek voor de herafweging van de verwerking van het 

productiewater van de oliewinning in Schoonebeek beschreven. In hoofdstuk 1 is de achtergrond 

geschetst. Hoofdstuk 2 gaat in op de geconstateerde vragen en zorgen uit de regio. Hoofdstuk 3 
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beschrijft het doel van de herafweging, en hoofdstuk 4 schetst de aanpak en omvang van het 

onderzoek. Hoofdstuk 5 geeft aan wat in de rapportage wordt opgenomen. In hoofdstuk 6 zijn de 

betrokken partijen aangegeven. De planning van het onderzoek en de rapportage is in hoofdstuk 7 

geschetst. Bijlage 1 beschrijft de toe te passen 'CE-methodiek', bijlage 2 schetst de voorlopige long 

list met opties voor verwerking, in bijlage 3 is de brief van de Stuurgroep afvalwaterinjecties Twente 

van 11 mei 2015 opgenomen, en bijlage 4 geeft de (voorlopige) lijst van maatschappelijk betrokken 

organisaties. 

2. Zorgen uit de regio 

Zorgen om waterinjectie in de regio Twente 
De afgelopen jaren hebben bewoners en andere betrokkenen in Twente hun zorgen geuit over de 

mogelijke effecten van de waterinjectie. Lekkage vanuit de transportleiding heeft tot een 

verontreiniging geleid. Daarnaast maken bewoners zich zorgen om scheuren in hun huizen en 

vermoeden een verband met de waterinjectie. Ook oude bodemverontreinigingen op voormalige 

gaswinningslocaties hebben geleid tot vragen over de kwaliteit van het grondwater. Voor de langere 

termijn zijn er zorgen over mogelijke lekkage van het opgeslagen productiewater naar bovenliggende 

waterlagen en oplossing van zout wat tot bodemdaling zou kunnen leiden. Bovenstaande en andere 

zorgen hebben er toe geleid dat er begin 2015 een Stuurgroep Afvalwaterinjectie Twente is opgericht 

die namens bewoners en instanties in de regio een brief gestuurd heeft aan Minister Kamp, met het 

dringende verzoek de in die brief opgenomen vragen bij de herafweging te adresseren (Stuurgroep 

afvalwaterinjectie Twente brief d.d. 11 mei 2015). Tevens hebben de media aandacht besteed aan de 

zorgen in de regio.  

Compleet overzicht van zorgen in de regio 
De NAM heeft aangegeven deze zorgen serieus te nemen en heeft mede daarom besloten de 

herafweging eerder uit te voeren dan volgens de vergunning vereist is. Daarnaast heeft de NAM het 

initiatief genomen om een Begeleidingscommissie samen te stellen met daarin bestuurders van de 

provincies Overijssel en Drenthe, gemeenten en het waterschap. Deze begeleidingscommissie kijkt 

kritisch mee hoe de herafweging wordt uitgevoerd met speciale aandacht voor de zorgpunten uit de 

regio. Naast de opstellers van de brief aan Minister Kamp zijn er nog andere betrokkenen in de regio, 

en ook hun zorgen dienen meegenomen te worden. Hiervoor heeft de NAM aanvullende 

besprekingen met onder anderen waterleidingbedrijven, terreinbeheerders en milieuorganisaties. Dit 

leidt tot een uitbreiding van de lijst met zorgpunten en vragen. Het onderzoek heeft tot doel zo goed 

mogelijk antwoord te geven op al deze zorgen en vragen. 

Overzicht zorgpunten en vragen 
De zorgpunten en vragen zijn om praktische redenen geclusterd. Als startpunt is de volledige lijst van 

vragen en zorgen van de Stuurgroep in de brief aan minister Kamp genomen. Deze brief staat in 

bijlage 3 en wordt momenteel aangevuld met de opmerkingen van de andere belanghebbenden in 

de regio (bijlage 4).  
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Niet alle vragen en zorgpunten worden in dit onderzoek behandeld. De vraag of oliewinning in 

Nederland wenselijk is, vormt een afweging op Rijksniveau. Zo zal de discussie omtrent het nut van 

oliewinning geen onderdeel uitmaken van dit onderzoek. 

Onderstaand worden de belangrijkste categorieën benoemd die in dit onderzoek worden 

geadresseerd. 

Huidige stand van zaken 

Een beschrijving van de huidige stand van zaken wordt gevraagd, met daarbij aangegeven in 

hoeverre dit overeen komt met datgene wat is beschreven in het MER, of hier juist van afwijkt. 

Tevens is er de vraag een overzicht van leerpunten op te stellen en de vraag of deze bevindingen de 

keuze in 2006 nog steeds rechtvaardigen. 

Productiewater 

Specifieke vragen met betrekking tot de samenstelling van het productiewater, mogelijkheden om de 

hoeveelheid te beperken en minder mijnbouwhulpstoffen toe te passen. 

Transportleiding 

Hoe wordt er voor gezorgd dat de transportleiding in de toekomst lekvrij is? Welke controle en 

monitoring wordt hiervoor toegepast? In geval van een nieuwe lekkage, hoe wordt er voor gezorgd 

dat de effecten minimaal zijn? 

Ondergrond 

In hoeverre is het duidelijk dat het productiewater daadwerkelijk in de gasreservoirs blijft, en zich 

niet verspreidt naar bovenliggende lagen? Hoe wordt lekkage via de putrand van injectieputten of 

breukzones voorkomen? In welke mate wordt de ondergrond aangetast, zowel het 

reservoirgesteente als de bovenliggende lagen? Zouden er geen andere opties voor het gebruik van 

de ondergrond zijn? Hierbij wordt gedacht aan gebruik voor geothermie. Welke risico’s zijn er, mede 

gezien de ervaringen in het buitenland. 

Kunnen er trillingen optreden als gevolg van waterinjectie? Hoe kan dit voorkomen worden? Hoe 

wordt dit gemonitord? Hoe wordt bepaald of trillingen tot schade leiden? Kan er bodemverlaging (of 

verhoging) plaatsvinden? Hoe handelt NAM eventuele schade af? 

Alternatieven 

Zijn er nieuwe zuiveringstechnieken of andere omstandigheden waardoor het zuiveren van 

productiewater als alternatief een betere oplossing kan zijn? 

Methodiek 

Is de CE-methodiek de enige methode om tot een afweging te komen? Is deze methodiek niet teveel 

gericht op waterinjectie? Hoe verhoudt deze methodiek zich tot het Landelijk Afvalbeheer Plan 

(LAP)? Hoe kan er voor worden gezorgd dat het onderzoek onafhankelijk is en objectief? 
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Onderstaand is aangegeven hoe de integrale afweging zal plaatsvinden, waarbij elk van de 

alternatieven volgens de CE methodiek getoetst zal worden. Voor elk van de alternatieven wordt 

onderzocht wat de consequenties voor de zorgpunten zijn, wat wordt uitgedrukt in een score op 

draagvlak.  

 

3. Doel van de herafweging 
 

Hernieuwde afweging 
De vorige afweging dateert van de opstelling van het MER in 2006 en de vraag is gerechtvaardigd of 

er inmiddels geen effectievere zuiveringstechnieken zijn ontwikkeld, waardoor de afweging tussen 

waterzuivering en waterinjectie nu anders zou kunnen uitpakken dan 9 jaar geleden. 

In het onderzoek gaat Royal HaskoningDHV her-evalueren of waterinjectie in Twente nog steeds de 

best mogelijke techniek is om het productiewater uit Schoonebeek te verwerken. De centrale vragen 

hierin zijn: 

 Vindt het huidige proces van watertransport en -injectie plaats conform de oorspronkelijke verwachtingen? 

De huidige stand van zaken met betrekking tot de oliewinning Schoonebeek wordt beschreven. Hierbij 

wordt tevens aandacht besteed aan de effecten op de boven het reservoir gelegen afsluitende lagen. Hierin 

worden tevens de bevindingen meegenomen van het huidige onderzoek naar de woningen met 

scheurvorming aan de Tramweg in Rossum en de lekkage die 16 april 2015 plaatsvond in de transportleiding 

bij Holtheme.  

 Welke nieuwe technische inzichten en technieken zijn beschikbaar gekomen en welke nieuwe 

ontwikkelingen (bijvoorbeeld afname van de zoutconcentratie in het productiewater ten gevolge van 

doorbraak van zoetwater stoom, of anders dan verwachte injectiecapaciteit in sommige reservoirs, nieuwe 

olie/water productievoorspellingen) hebben zich voorgedaan, waardoor de manier van verwijdering van 

Schoonebeek productiewater heroverwogen of bijgesteld moet worden? Onafhankelijke experts worden 

hiertoe benaderd.  

 Worden er mogelijkheden voorzien om de hoeveelheid productiewater te verminderen? Daarnaast wordt 

nadrukkelijk bekeken in hoeverre het mogelijk is de hoeveelheid hulpstoffen in het productiewater te 

beperken.  



 6 Onderzoeksopzet Herafweging Waterinjectie Twente – november 2015 

 

 Zijn er inmiddels elders andere reservoirs beschikbaar gekomen, of komen deze op termijn beschikbaar, die 

geschikt zijn voor waterinjectie?  

 Welke overwegingen willen regionale en lokale belanghebbenden (provincies Drenthe en Overijssel, 

gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties) meegenomen zien worden in de afweging? 

 Hoe krijgen deze nieuwe inzichten, technieken en ontwikkelingen een plek in de herafweging? 

 Kan de afwegingsmethodiek verbeterd worden, zoals aangegeven door de commissie voor de m.e.r. en 

wellicht op basis van suggesties vanuit de begeleidingscommissie?  

 

In het onderzoek worden deze vragen nader uitgewerkt, waarbij Royal HaskoningDHV gebruik maakt 

van de kennis van NAM, van de expertise van externe kennisinstituten en een onafhankelijke 

toetsing (zie hoofdstuk 6).  

4. Plan van aanpak 
De herafweging wordt uitgevoerd in een aantal inhoudelijke stappen. Bij de uitvoering van deze 

stappen is het van belang dat belanghebbenden in de omgeving betrokken zijn en de afwegingen bij 

de uiteindelijke conclusies herkennen. Onderstaand wordt ingegaan op de inhoudelijke stappen.  

Inhoudelijke aanpak 
Uitvoering in vier inhoudelijke stappen: 

 De feiten. Inventarisatie van waterinjectie in afgelopen jaren, verzamelen van de cijfers met betrekking tot 

hoeveelheid water, waterkwaliteit, injectie in putten, integriteit van de putten, drukopbouw in en om de 

putten, de lekkage in de pijpleiding en andere mogelijke gebeurtenissen. Conclusie ten aanzien van de 

werkelijke versus verwachte impact. Hierin worden bevindingen uit al lopende onderzoeken meegenomen, 

waaronder het huidige onderzoek door Arcadis naar de oorzaak van scheuren in huizen nabij de locatie 

ROW-2. 

 De alternatieven. In 2006 zijn in het MER Schoonebeek vier alternatieven onderzocht. Nu wordt bekeken of 

dit nog steeds de realistische alternatieven zijn en in hoeverre nieuwe varianten aan deze alternatieven 

toegevoegd kunnen worden met behulp van NAM, externe experts en lokale belanghebbenden. Hierin 

dienen tevens de vragen en zorgen uit de regio meegenomen te worden. 

 In eerste instantie wordt een uitgebreide lijst met opties samengesteld (long list), waarin zo breed 

mogelijk alle mogelijkheden voor verwerking van productiewater, inclusief het beperken van de 

hoeveelheid productiewater en verminderen van mijnbouwhulpstoffen, is meegenomen. 

 Vanuit de uitgebreide lijst worden de meest kansrijke alternatieven beschreven (short list), waarbij 

gemotiveerd voor elk alternatief op de long list dat de short list niet haalt wordt aangegeven waarom dit 

alternatief afvalt. Waarschijnlijk zullen circa 4 verschillende alternatieven elk met een aantal varianten 

op de short list terechtkomen, die tot een groter detail worden uitgewerkt. Deze geselecteerde 

alternatieven worden in de CE-toetsing meegenomen. 

 De afweging. De CE-methodiek plaatst de verschillende aspecten voor het maken van een keuze naast 

elkaar, zoals belasting voor het milieu, kosten en risico’s. De afweging zal worden aangepast of uitgebreid in 

het kader van al eerder door de commissie voor de m.e.r. hierover gemaakte opmerkingen (zie bijlage 1). 

Vanuit het maatschappelijk veld zijn hier ook reacties op gekomen. Tevens wordt bekeken in hoeverre het 

te ontwikkelen LAP-3 tot aanpassing zal leiden. Op basis hiervan vindt een aanscherping plaats van het 

afwegingskader.  
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 Het beleid. Het huidige beleidskader wordt doorgenomen om vast te stellen of en onder welke 

voorwaarden waterbehandeling en waterinjectie kan worden toegestaan. 

 

De bovenstaande vier stappen leiden tot inzicht in de mogelijkheden en de te verwachten gevolgen 

van de verschillende keuzes met betrekking tot de verwerking van productiewater en daarmee 

tevens de mogelijke voortzetting van waterinjectie in Twente.  

Clusters van opties voor verwerking productiewater 
Op hoofdlijnen zal het onderzoek een uitspraak moeten doen over meerdere keuzemogelijkheden, 

waarbinnen zich meerdere varianten kunnen voordoen: 

 Voortzetting waterinjectie in Twente, eventueel met mitigerende maatregelen en wijziging injectieplan 

 Afvoer productiewater naar ondergrondse opslag elders, geheel of ten dele 

 Verwerking en zuivering productiewater, lozing op oppervlaktewater of hergebruik bij stoomproductie 

 Afvoer productiewater, eventueel na (gedeeltelijke) zuivering, naar elders 

 Een combinatie van deze mogelijkheden 

 

In de bijlage 2 is een uitgebreide lijst opgenomen met de te toetsen opties, zoals nu voorzien. Hierin 

kunnen nieuwe opties nog worden toegevoegd om meegewogen te worden in de uitgebreide lijst. 

 

Werkwijze opstellen opties en bepalen meest kansrijke alternatieven 
Royal HaskoningDHV stelt een overzicht van alternatieven en varianten op, in overleg met NAM en 

de begeleidingscommissie. De alternatieven hebben betrekking op de verwerking van 

productiewater zonder waterinjectie of middels ondergrondse opslag van productiewater elders. Ten 

aanzien van de huidige waterinjectie wordt een aantal aanpassingen onderzocht, waarmee effecten 

beperkt kunnen worden. 

Vooraf wordt een beschrijving gegeven van de te verwachten volumes van het productiewater en de 

samenstelling ervan, zoals nu voorzien door NAM voor de komende jaren. Daarbij wordt de duur van 

oliewinning aangegeven en de aangewezen mogelijke beschikbare reservoirs (en putten). 

Overzicht mogelijke te onderzoeken opties 
Waterinjectie Twente met mitigerende maatregelen 

 Aanpassing van de transportleiding, zodanig dat het productiewater  zo verantwoord mogelijk  

aangevoerd kan worden. 

 Beperking van de mijnbouwhulpstoffen in het productiewater 

 Aanpassing meetprogramma, monitoringsprotocol en beheersprotocol rondom de injectieputten 

en langs de leidingen 

 Afweging keuze van specifieke injectielocaties in Twente 

 

Ondergrondse opslag elders 

 Productiewater kan mogelijk in andere reservoirs worden geïnjecteerd, in de Drenthevelden of in 

Groningen bij Borgsweer. Dit betreft onder meer reservoirs waarin waterinjectie al langdurig 
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zonder problemen, maar in geringere hoeveelheden, heeft plaatsgevonden. Hiervoor zouden 

extra transportleidingen nodig zijn  

 Injecteren in watervoerende lagen in de diepe ondergrond, nabij Schoonebeek of op afstand. 

Hierbij moet rekening gehouden worden met de al aanwezige druk in de waterreservoirs die door 

aanvullende waterinjectie wordt verhoogd 

 Injectie in zoutcavernes of andere ondergrondse structuren, inclusief Duitsland 

 

Alternatieve verwerking en lokale lozing productiewater:  

 Toepassen van zuivering van het productiewater, waarna het water geloosd wordt of wordt 

hergebruikt bij de stoominjectie. Deze optie is indertijd in het MER onderzocht. In het huidige 

onderzoek wordt bekeken of er nieuwe technieken bestaan waardoor dit effectiever en 

duurzamer kan plaatsvinden 

 

Alternatieve verwerking en afvoer elders:  

 Gebruik maken van beperkte zuivering gevolgd door natuurlijke zuivering, zoals rietvelden, 

voordat water in zee wordt geloosd 

 

Vaststellen meest kansrijke alternatieven 

Alle opties worden getoetst op haalbaarheid, zowel technisch, beleidsmatig, financieel en ten 

aanzien van risico’s. Indien op één van deze onderdelen de optie niet haalbaar blijkt, valt deze, 

onderbouwd, af. Voor de resterende opties worden de meest kansrijke geselecteerd. Daarbij kan een 

alternatief inclusief meerdere varianten worden meegenomen om ruimte te bieden aan 

optimalisaties. De afweging om te komen tot de meest kansrijke alternatieven zal helder en 

transparant worden onderbouwd in de rapportage. 

Alle opties van de uitgebreide lijst worden getoetst aan de selectiecriteria. Dat leidt tot een 

verzameltabel waarin horizontaal alle selectiecriteria worden gepresenteerd en verticaal alle 

getoetste opties onder elkaar staan. In deze matrix wordt iedere optie gescoord op alle 

selectiecriteria. In de bijbehorende tekst staat aangegeven hoe de score tot stand is gekomen. 

Hiermee wordt op transparante wijze zichtbaar gemaakt welke opties getoetst zijn, hoe de score tot 

stand is gekomen en in het verlengde hiervan wordt duidelijk hoe vanuit de uitgebreide lijst de meest 

kansrijke alternatieven worden geselecteerd. 

 

Het onderzoek van de geselecteerde alternatieven 

Voor iedere optie en elk alternatief komt een technische beschrijving op hoofdlijnen, gevolgd door 

een inschatting van kosten, beschrijving van de te verwachten effecten op mens en milieu en een 

inschatting van de risico’s, zowel op de korte als langere termijn. Dit levert een compleet overzicht 

op van de keuzemogelijkheden en de gevolgen van de keuzes. Het geheel wordt in een rapportage 

samen gebracht. 
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De afweging volgens CE-methodiek 

De afweging tussen een bovengrondse verwerking van productiewater of waterinjectie in 

ondergrondse reservoirs heeft in 2006 in het MER Schoonebeek plaatsgevonden aan de hand van de 

CE-methodiek. Onderdeel van de CE-methodiek is de uitvoering van een LCA (Life Cycle Analysis). 

Met behulp van de CE-methodiek ontstaat een overzicht van de verschillende aspecten die een rol 

spelen, zowel de te verwachte effecten als de mogelijke risico’s met een indicatie van de 

waarschijnlijkheid en ernst. De toegepaste CE-methodiek wordt met de huidige kennis en inzichten 

opnieuw doorlopen, om na te gaan of de huidige inzichten tot nieuwe conclusies leiden. Het 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu is inmiddels bezig met een vernieuwd LAP, het LAP-3. Naar 

verwachting komt een eerste concept beschikbaar eind 2015. In het onderzoek zal daar waar 

mogelijk worden aangesloten bij de gedachten uit LAP-3.  

Als onderdeel hiervan wordt ook de vraag meegenomen ten aanzien van terugneembaarheid en de 

afweging met betrekking tot gebruik van de leeg geproduceerde reservoirs voor andere toepassingen 

in de toekomst, evenals de andere onderdelen uit het advies van de m.e.r. commissie (zie bijlage 1). 

De bevindingen van de verschillende opties worden samengebracht in vergelijkbare scores. Dit leidt 

tot een herkenbaar overzicht van de voor- en nadelen van de verschillende opties. De bevindingen 

worden voorgelegd aan en besproken met de begeleidingscommissie.  

Het beleid en wetgeving 

Inventarisatie huidig beleid en wetgeving 

Naast de vraag wat kan en wat haalbaar is, ligt de vraag wat toegestaan is. De wet- en regelgeving 

wordt bekeken op landelijk niveau, in relatie tot Europese wetgeving en met in achtneming van de 

regionale bevoegdheden. Tevens zal er een afweging plaatsvinden van het lokale en regionale beleid 

dat voor deze herafweging van belang is.  

Er wordt een overzicht gemaakt van alle relevante beleidskaders voor afvalverwerking en voor 

waterinjectie. Hierbij zal de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende partijen expliciet 

worden beschreven. Dit geeft de juridische randvoorwaarden waarbinnen de opties uitvoerbaar zijn. 

Toetsing alternatieven aan de zorgpunten uit de regio 

Er is een zo compleet mogelijke lijst met zorgpunten vanuit de regio opgesteld. De zorgpunten uit 

deze lijst worden als indicator voor het draagvlak van de verschillende alternatieven gezien. Per 

alternatief wordt nagegaan in hoeverre hiermee tegemoet kan worden gekomen aan de zorgpunten, 

of dat uitvoering van het alternatief het zorgpunt in stand houdt of verergert. Hiermee ontstaat een 

compleet overzicht per alternatief wat de gevolgen voor de zorgpunten zijn en kunnen alternatieven 

onderling worden vergeleken op dit punt. 
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5. Rapportage 
 

De verschillende onderdelen worden in een rapportage samengebracht, voorzien van een 

publiekssamenvatting. De rapportage geeft de bevindingen van de bovengenoemde stappen weer en 

laat de technische afwegingen zien op de verschillende aspecten uit de CE methodiek. 

Daarnaast zal in de rapportage expliciet worden ingegaan op de zorgpunten, zoals door de regio zijn 

aangedragen. In de rapportage wordt bij de getoetste alternatieven aangegeven in hoeverre deze 

tegemoet kunnen komen aan de genoemde zorgpunten. Daarnaast zal een index worden opgesteld 

zodat per zorgpunt terug vindbaar is waar het in de rapportage aan de orde komt. 

De rapportage gaat tevens in op de structurele communicatie met omwonenden en andere 

belanghebbenden en maatregelen om het onderling vertrouwen te herstellen.  

6. Afstemming regio / experts 
 

Inzet externe experts 
De herafweging heeft tot doel een breed overzicht van mogelijke verwerkingsopties voor het 

productiewater samen te stellen. Hiervoor wordt naast de expertise van RHDHV en NAM, tevens een 

beroep gedaan op marktpartijen met ervaring in het behandelen van grote hoeveelheden 

productiewater. De marktpartijen worden gevraagd met suggesties en ideeën te komen. Nadat de 

meest kansrijke alternatieven zijn uitgewerkt, zullen kennisinstituten en universiteiten benaderd 

worden om een reactie te geven op de uitwerking.  

Afstemming en overleg - richting publieke acceptatie 
NAM acht het van groot belang dat de afweging transparant plaatsvindt, waarbij de betrokkenen in 

het gebied de kans krijgen mee te denken en mee te praten. Het is de bedoeling dat in het gehele 

proces de wensen en verwachtingen vanuit de betrokkenen zo goed mogelijk kunnen worden 

meegenomen en misverstanden kunnen worden voorkomen. Dit heeft tot doel te komen tot een 

voor een ieder herkenbare afweging van alternatieven. Hiervoor is een begeleidingscommissie onder 

leiding van de provincie Overijssel samengesteld. 

Bestuurlijke begeleidingscommissie 
De begeleidingscommissie bestaat uit een bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit zowel de provincie 

Overijssel als de provincie Drenthe (2 gedeputeerden, 4 wethouders, 1 waterschapsbestuurder). 

Deze commissie vervult een onafhankelijke rol ten opzichte van het te verrichten onderzoek. De 

leden van de commissie hebben en behouden daarbij ook elk een eigen verantwoordelijkheid, en 

kunnen vanuit die verantwoordelijkheid ook een eigen positie ten opzichte van het onderzoek en de 

daaruit voortkomende resultaten bepalen.  

Stuurgroep Afvalwaterinjectie Twente wordt in de begeleidingscommissie vertegenwoordigd door 

vier leden. De overige leden uit de stuurgroep worden als agendaleden op de hoogte gehouden. 
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Betrokkenen en belanghebbenden 
Het onderzoeksplan en de uiteindelijke bevindingen worden voorgelegd aan de commissie voor de 

m.e.r. en, in afstemming met het Ministerie van Economische Zaken en de begeleidingscommissie, 

mogelijk ook aan andere onafhankelijke instanties zoals het RIVM.  

De zorgpunten van de belanghebbenden zijn geïnventariseerd middels de brief aan Minister Kamp 

van 11 mei 2015. De zorgpunten van maatschappelijke organisaties worden aansluitend 

geïnventariseerd. 

In overleg met de begeleidingscommissie zal worden bepaald hoe en wanneer de omwonenden en 

andere direct betrokkenen over de bevindingen geïnformeerd kunnen worden.  

7. Planning 
 

Afstemming met de begeleidingscommissie 
Het onderzoek zal plaatsvinden tweede helft 2015 en zal worden afgerond begin 2016. De 

begeleidingscommissie is eind augustus bijeen geweest voor een oprichtingsbijeenkomst. Het is de 

bedoeling dat deze commissie iedere maand bijeen komt en de opzet en voortgang bespreekt. De 

concept-eindrapportage wordt in maart 2016 verwacht. 

Planning begeleidingscommissie Okt Nov Dec Jan Feb Mrt April Mei Juni 

Onderzoeksopzet / Uitgebreide lijst X X        

Meest kansrijke alternatieven   X       

Conceptrapport      X    

Eindrapport       X   

Toetsing commissie voor de m.e.r. X      X   

Definitief eindrapport        X  

Bevindingen aanleveren aan EZ        X  

Toetsing EZ (RIVM enz)        X  

Terugkoppeling EZ-BC-NAM         X 

 

Na de bijeenkomsten van de begeleidingscommissie in augustus en september 2015, komt de 

commissie naar verwachting maandelijks samen. Bij vier bijeenkomsten (zie boven) worden 

bevindingen gepresenteerd, met het verzoek aan de commissie hierop binnen een week na de 

bijeenkomst te reageren. Formele documenten ten behoeve van deze bijeenkomsten worden een 

week voorafgaand aan de bijeenkomst verstuurd. Bij andere dan de vier genoemde bijeenkomsten 

worden tussenresultaten besproken.  

Toetsing externe experts 
In de periode augustus / september hebben de commerciële marktpartijen de kans om hun 

suggesties naar voren te brengen. De bevindingen worden verwerkt in de alternatieven, die daarna 

getoetst worden. Deze alternatieven worden voorgelegd aan kennisinstituten, in het voorjaar van 

2016. 
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Afstemming commissie voor de m.e.r. 
De commissie voor de m.e.r. zal begin oktober worden betrokken bij de opzet van het onderzoek, 

nadat de begeleidingscommissie haar commentaar heeft geleverd. De richtlijnen van de commissie 

voor de m.e.r. zullen een aanvulling vormen op dit onderzoeksplan. 

Na bespreking met de begeleidingscommissie zal ook het eindrapport worden voorgelegd voor 

advies aan de commissie voor de m.e.r.  

Oplevering resultaat aan het bevoegd gezag 
Op basis van de bevindingen kan NAM een onderbouwde afweging met betrekking tot de verwerking 

van het Schoonebeek productiewater doen toekomen aan het bevoegd gezag, het Ministerie van 

Economische Zaken, zoals vereist volgens de vigerende vergunningen. 

Indien de bevindingen uit de afweging er toe leiden dat de NAM haar plannen met betrekking tot de 

verwerking van productiewater uit Schoonebeek gaat wijzigen, dan zullen hiervoor aansluitend de 

gebruikelijke procedures doorlopen worden. 
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Bijlage 1: Nadere Toelichting toepassing 
CE methodiek 

Voor de Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek heeft NAM in 2006 met ondersteuning van Royal 

HaskoningDHV in 2006 een Milieu Effectrapportage (MER) opgesteld. In dit MER zijn alle onderdelen 

van de herontwikkeling beschreven, inclusief alternatieven en varianten. Deze alternatieven en 

varianten hadden mede betrekking op de verwerking van het productiewater dat samen met de olie 

uit het reservoir wordt opgepompt. Het productiewater is deels afkomstig uit het oliehoudende 

reservoir, en bestaat voor het grootste deel uit het als stoom geïnjecteerde water, waarmee de 

olieproductie wordt gestimuleerd. In het MER is aangegeven, dat tussen 6.000 en 12.000 m3 

productiewater per dag beschikbaar komt. Door de hoge temperatuur, het zoutgehalte en de in het 

water opgeloste stoffen kan het productiewater niet zo maar worden geloosd op het 

oppervlaktewater. In het MER zijn verschillende verwerkingsopties van het productiewater 

uitgewerkt en met elkaar vergeleken. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor het 

voorkeursalternatief: de opslag van het productiewater in de leeggeproduceerde gasvelden van 

Twente (via waterinjectie) als meest milieuvriendelijke optie. 

CE-methodiek om waterinjectie af te wegen 

Zowel in Groningen, Zuid-Holland als in Drenthe past NAM waterinjectie toe, in Groningen al vanaf 

1972. Echter, de hoeveelheid water die elders wordt geïnjecteerd is aanmerkelijk kleiner dan de 

hoeveelheid water die vrij komt bij de productie van het Schoonebeek olieveld. Om tot een 

overzichtelijke afweging te komen van opties om met dit Schoonebeek productiewater om te gaan, is 

door NAM in 2004 aan het bedrijf CE in Delft gevraagd een afwegingsmethodiek op te stellen. Dit 

heeft geleid tot de zogeheten CE-methodiek. Bij het opstellen van deze afwegingsmethodiek zijn 

vertegenwoordigers van de provincies Drenthe en Groningen betrokken geweest (Met water de 

diepte in. Afwegingsmethodiek voor vergunningen rond de diepe injectie van waterstromen van olie- 

en gaswinning, CE, 2004, Delft). In het MER Schoonebeek is deze CE-methodiek toegepast, om 

alternatieven te benoemen en af te wegen.  

Toepassing CE-methodiek – toetsing geschiktheid reservoirs 

De CE-methodiek vergelijkt mogelijkheden voor het verwerken van productiewater uit olie- en 

gaswinning. Daarbij worden oplossingen voor waterinjectie vergeleken met alternatieven zonder 

waterinjectie, zoals bijvoorbeeld waterzuivering. De eerste stap is een toets op de geschiktheid van 

mogelijk reservoirs voor de opslag van productiewater. Alleen indien de reservoirs aan de gestelde 

condities voldoen, kunnen ze in aanmerking komen voor de afweging. Bij de reservoirs wordt 

gekeken of andere gebruiksfuncties niet nuttiger kunnen zijn, of het een vergelijkbare formatie 

betreft met de formatie waar het productiewater uit afkomstig is en in hoeverre het productiewater 

compatibel is met het al aanwezige water in het reservoir. Als aanvulling zal ook bekeken worden of 

het productiewater uit het reservoir terugneembaar is (zie advies commissie voor de m.e.r. 

onderstaand). 

Toepassing CE-methodiek – overzicht consequenties van verschillende alternatieven 

De CE-methodiek vormt een kader waarbinnen verschillende factoren worden benoemd en 

inzichtelijk gemaakt. Dit gaat specifiek om de gevolgen voor de omgeving in de vorm van een LCA 
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(Life Cycle Analysis). Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan mogelijke risico’s, zowel op de 

korte termijn tijdens de waterinjectiefase, als de langere termijn na afronding van alle activiteiten. 

Het laatste onderdeel bestaat uit het inzichtelijk maken van de kosten voor de af te wegen 

alternatieven. Hiermee ontstaat een breed beeld van de consequenties van keuzes, waarna bedrijven 

en overheden keuzes kunnen maken en onderbouwen. De CE-methodiek als zodanig geeft geen 

voorkeur, alleen inzicht in gevolgen. 

Oordeel commissie voor de m.e.r. over toepassing CE-methodiek 

Het MER Schoonebeek is in 2006 getoetst door de commissie voor de m.e.r. die concludeerde dat: 

“De door CE ontwikkelde afwegingsmethodiek voor het injecteren van productiewater vindt de 

Commissie voor dit specifieke project goed bruikbaar en goed toegepast”. 

Vervolgens heeft provincie Drenthe de commissie voor de m.e.r. in 2007 gevraagd de algemene 

toepasbaarheid van de CE-methodiek te toetsen. Letterlijk werd gevraagd: 

“Is de afwegingsmethodiek ‘met water de diepte in’ bruikbaar voor het nemen van een besluit over 

diepe injectie op het Nederlandse vasteland van (alle) afvalwaterstromen uit de olie- en gaswinning, 

binnen de kaders van Europese en Nederlandse wet- en regelgeving?” 

Uit deze toetsing kwam het volgende naar voren: 

“De Commissie komt tot de conclusie dat de door CE ontwikkelde afwegingsmethodiek in algemene 

zin bruikbaar is als onderlegger voor afwegingen, (bijvoorbeeld in het kader van m.e.r.) over het in de 

diepe ondergrond brengen van afvalwaterstromen uit olie- en gaswinningsprojecten. Het verdient 

echter aanbeveling om een aantal verbeteringen in de inhoud en structuur van de methodiek aan te 

brengen.” 

De commissie m.e.r. kwam vervolgens met een aantal verbeterpunten, te weten: 

Hoewel de afwegingsmethodiek veel van de relevante aspecten belicht, zouden naar de mening van 

de Commissie de volgende aspecten in de methodiek als onderstaand gestructureerd en inhoudelijk 

meer concreet aan de orde kunnen komen. 

aard aspect Inhoud 

Milieutechnisch afwegingen maken met betrekking tot preventie 

Beleidsmatig vaststellen van het juiste juridisch kader 

Beleidsmatig strategische reservering andere toepassingen 

Milieutechnisch beoordeling van terugneembaarheid / eigenheid  reservoir 

Milieutechnisch beoordeling van risico’s conform de EU standaarden 

Milieutechnisch beoordeling van de milieueffecten door middel van LCA* 

beleidsmatig kostenafweging koppelen aan LCA* 

* LCA = Levens Cyclus Analyse 
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Besluitvorming waterinjectie Twente 

In 2005 en 2006 is zowel provincie Drenthe als provincie Overijssel via een daartoe in het leven 

geroepen begeleidingscommissie direct betrokken geweest bij het opstellen van het MER 

Schoonebeek. Deze begeleidingscommissie was geformeerd door NAM in samenspraak met 

provincie Drenthe, die de rol van coördinerend bevoegd gezag op zich had genomen. In deze 

begeleidingscommissie hadden, onder leiding van provincie Drenthe, de volgende partijen zitting: 

waterschap Velt en Vecht (inmiddels Vechtstromen), gemeenten Emmen en Coevorden, provincie 

Overijssel, DLG en Ministerie van Economische Zaken. De begeleidingscommissie is door NAM en 

Royal HaskoningDHV tussentijds geïnformeerd over de aanpak van het MER en de bevindingen. 

Daarnaast zijn er in de periode 2006 tot 2008 meerdere bijeenkomsten geweest in Twente, waar de 

bewoners in de omgeving van de waterinjectielocaties werden geïnformeerd over de mogelijke 

effecten en risico’s. Op basis van het MER, de beoordeling door de commissie voor de m.e.r. en de 

eigen beoordeling, heeft provincie Overijssel vervolgens, in 2010 vergunning verleend voor de 

waterinjectie in de Twentevelden. 
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Bijlage 2 : Overzicht voorlopige long list 
met opties 

In deze herafweging waterinjectie Twente vindt een brede afweging plaats van allerlei mogelijke 

verwerkingsopties voor het productiewater van de oliewinning Schoonebeek. De mogelijke opties 

worden geplaatst op een long list. Alle opties worden uitgewerkt om vast te stellen wat de meest 

kansrijke opties zijn, die op de short list komen. De opties op de short list worden aangeduid als 

alternatieven, en diepgaand afgewogen. 

 

In deze herafweging worden verschillende opties onderzocht voor de verwerking van productiewater 

gedurende de periode van oliewinning. Dit wordt aangeduid als lange termijn opties. Een eerste 

inschatting geeft aan dat voor het implementeren van een nieuwe verwerkingsmethodiek een 

periode van minimaal 2 tot 2,5 jaar gerekend moet worden. Een dergelijke periode is nodig voor het 

uitwerken van de optie, het verkrijgen van benodigde vergunningen en de realisatie.  

De oliewinning is momenteel stopgezet vanwege een lekkage in de afvoerleiding van het 

productiewater. Een eventuele reparatie van deze leiding dient niet sturend te zijn voor de keuze van 

een lange termijn oplossing. 

Selectiecriteria 
De CE criteria zijn bedoeld om een afweging te maken tussen kansrijke alternatieven. Om te komen 

tot kansrijke alternatieven zijn aanvullende operationele criteria nodig.  

 

Alle opties van de uitgebreide lijst worden getoetst aan de selectiecriteria. Dat leidt tot een 

verzameltabel waarin horizontaal alle selectiecriteria worden gepresenteerd en verticaal alle 

getoetste opties onder elkaar staan. In deze matrix wordt iedere optie gescoord op alle 

selectiecriteria. In de bijbehorende tekst staat aangegeven hoe de score tot stand is gekomen. 

Hiermee wordt op transparante wijze zichtbaar gemaakt welke opties getoetst zijn, hoe de score tot 

stand is gekomen en in het verlengde hiervan wordt duidelijk hoe vanuit de uitgebreide lijst de meest 

kansrijke alternatieven worden geselecteerd. 

 

De verschillende opties uit de uitgebreide lijst worden hiertoe getoetst aan de volgende criteria: 

 

Operationele criteria (de alternatieven dienen uitvoerbaar te zijn): 

 Technisch haalbaar en uitvoerbaar; 

 Geschikt als langdurige oplossing (volume, kwaliteit); 

 Korte en langere termijn oplossing; 

 Tijdig realiseerbaar; 

 Vergunbaar (wettelijk en beleidsmatig); 

 Gebruik van terrein en grond mogelijk; 

 Geschiktheid van reservoirs waar mogelijk. 

 

CE-criteria (de alternatieven dienen goed te scoren bij de CE-toetsing): 

 Milieueffecten (toetsing van beheersbaar, terugneembaar en omkeerbaar); 
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 Korte termijn risico’s; 

 Lange termijn risico’s; 

 Kosten. 

 

Zorgpunten vanuit de omgeving, uitgedrukt in maatschappelijk draagvlak, vormen voor de 

verschillende opties een belangrijk criterium. Wenselijkheid en onwenselijkheid van verschillende 

opties wordt in eerste instantie, bij de uitgebreide lijst, getoetst aan het beleid en de wet- en 

regelgeving (criterium beleid). Dit vormt in algemene zin een afspiegeling van datgene wat de 

maatschappij als acceptabel ziet. Bij de detailafweging van alternatieven worden de afzonderlijke 

zorgen afgewogen. 

Mogelijke oplossingen voor de verwerking van productiewater 
Op voorhand is duidelijk dat er geen mogelijkheden bekend zijn, waarbij oliewinning plaatsvindt 

zonder productiewater. Tevens is het duidelijk dat het productiewater na afscheiding van de olie nog 

teveel stoffen bevat om direct geloosd te worden op oppervlaktewater of zee. Het productiewater 

zal dus ofwel gezuiverd moeten worden, ofwel teruggebracht in de ondergrond. Een combinatie van 

beide is uiteraard eveneens mogelijk. 

 

Dit leidt tot de volgende indeling van opties voor verwerking van het productiewater: 

 

 Voortzetting van waterinjectie in de Twentevelden, eventueel met mitigerende maatregelen, 

waarbij in ieder geval de transportleiding voor het productiewater optimaal functioneert. 

 Afvoer productiewater naar ondergrondse opslag in andere velden buiten Twente. 

Belangrijke criteria voor de productiewateropslag opties zijn: 

o Beschikbaarheid van een betrouwbare transportleiding; 

o Voldoende capaciteit in het veld voor opslag van grote hoeveelheden water; 

o Beschikbaarheid, doordat er weinig of geen winbaar gas meer in zit; 

o Laag risico op seismiciteit. 

 Geen opslag maar verwerking van het productiewater middels een waterzuivering. Hierbij 

ontstaat een schone waterstroom en een reststroom van geconcentreerde stoffen. De 

verschillende opties hebben betrekking op de schone waterstroom, die geloosd kan worden 

op oppervlaktewater of zelfs weer gebruikt kan worden voor stoomproductie, en de 

reststroom die afgevoerd moet worden of wellicht herbruikbaar is. 

o Hierbij wordt specifiek aandacht besteed aan eventueel hergebruik door derden na 

gedeeltelijke en/of specifieke zuivering. 

 Afvoer productiewater, eventueel na (gedeeltelijke) zuivering, naar elders. 

 Bovenstaande typen oplossingen kunnen gecombineerd worden, bijvoorbeeld door een 

waterzuivering toe te passen waarbij een schone waterstroom ontstaat die geloosd kan 

worden op het oppervlaktewater en een geconcentreerde waterstroom, beperkter van 

omvang, die in een leeg gasveld wordt opgeslagen. 

Overzicht - een lijst met opties 

De lijst met opties kan nog worden aangevuld, maar vooralsnog wordt onderstaand overzicht 

gebruikt: 
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Thema 1 – Zuivering en lozing aan oppervlakte water, met injectie van reststroom 

Er wordt gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige vergunde niveau of tot het 

technisch laagst haalbare niveau. Alle opties kunnen of in Drenthe of Twente of allebei geïnjecteerd 

worden. 

 Retour Nieuwater.. Voorzuivering gevolgd door hergebruik ~2000m3/d en zoutwaterinjectie 

van ~6000m3/d,  

 Zuivering op OBI gevolgd door lozing ~6000m3/d en injectie van ~2000m3/d brijn met 

hulpstoffen.  

 Zuivering op OBI gevolgd door lozing ~6000m3/d en injectie van ~2000m3/d schone brijn 

met minimale hulpstoffen.  

 Injectie in SBKW (beste van de direkt hierbovengenoemde twee opties) 

 

Thema 2 – Zuivering met lozing op oppervlakte, zonder injectie 

Bij alle opties wordt ook gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige vergunde 

niveau of tot het technische haalbare niveau. 

 Voorzuivering op OBI, transport naar rietvelden en Eemshaven 

 Voorzuivering op OBI, transport naar Eemshaven, zonder Rietvelden  

 Voorzuivering op OBI, afvoer naar North Water (Delfzijl) 

 Zuivering van zout en hulpstoffen en lozing schoon water op oppervlaktewater. Hergebruik 

schoon zout  

 Zuivering en lozing schoon water op oppervlaktewater. Afvoer vervuild zout  

 Retour Nieuwater, voorzuivering gevolgd door hergebruik water en afvoer van vervuild zout. 

Thema 3 – injectie van het volledige water volume, eventueel met voorzuivering 

Bij alle opties wordt ook gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige vergunde 

niveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Het zout blijft in het water. 

 Alleen Twente (vervanging huidige pijpleiding op zelfde plek) 

 Alleen Twente (nieuwe pijpleiding naast huidige) 

 Alleen Twente (Pijp in Pijp) 

 Alleen Twente (Pijp in Pijp + nieuwe pijpleiding) 

 Eerst Twente (beste pijpleiding optie), later Zuidoost Drenthe  

 Gelijktijdig Twente (beperkt) en Zuidoost Drenthe  

 Alleen Zuidoost Drenthe  

 Terug in Olieveld Schoonebeek 

 Gasveld Schoonebeek Deep 

 Overige kleine velden Drenthe en Groningen  

 Groningenveld (Borgsweer) 

 Duitsland 

 Aquifers 

 Zoutcavernes  
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Bijlage 3 : Brief van de Stuurgroep 
afvalwaterinjectie Twente aan Minister 
Kamp 

Geachte heer Kamp, 

 

De injectie van afvalwater, afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek, in voormalige gasvelden in de 
Twentse ondergrond staat de afgelopen maanden volop in de belangstelling. Incidenten zoals bodemdaling bij 
woningen ter plaatse van een voormalige gaswinning in Rossum, en de ernstige vervuiling door lekkage van olie 
uit een ondergrondse olieopslag in het Amtsvenn, juist over de Duits-Nederlandse grens, geven voeding aan de 
zorgen die door de bevolking in Twente worden ervaren. De bevindingen van de Onderzoeksraad voor de 
veiligheid over de verhouding van de betrokken instanties en partijen tot de belangen van de bevolking bij de 
gaswinning in Groningen geven eveneens aanleiding tot bezorgdheid. 

De vertegenwoordigende organen, provinciale staten van Overijssel en raden van de gemeenten Dinkelland, 
Tubbergen, Oldenzaal en Losser hebben in vergelijkbare bewoordingen aangedrongen op spoedig, grondig en 
onafhankelijk onderzoek naar de afvalwaterinjecties

1
.  

 

In de vergunning die de NAM is verleend voor de afvalwaterinjectie in Twentse gasvelden is een voorschrift 
opgenomen over een zesjaarlijks uit te voeren evaluatie: 

Voorschrift 3.1.1 van de vergunningen vereist dat de vergunninghouder (NAM) elke 6 jaar aan het bevoegd 
gezag de resultaten rapporteert van  

(a) een uitgebreide evaluatie van de waterinjectieactiviteiten en de effecten daarvan op de boven het 
reservoir gelegen afsluitende lagen,  

(b) onderzoek conform de CE-afwegingsmethodiek of gelijkwaardig, of het injecteren van injectiewater 
dat vrijkomt bij de productie van olie, nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is, en  

(c) een onderzoek naar de mogelijkheden om de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder te 
minimaliseren.  

Wij hebben er in onze brief van 10 april 2015, ons kenmerk 2015/0098063, bij u op aangedrongen om dit 
onderzoek, gezien de onrust in het gebied en de technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, op korte 
termijn te laten uitvoeren. Zoals wij in die brief al aangaven hebben wij bij burgers, raads- en statenleden 
geïnventariseerd welke vragen bij een evaluerend onderzoek betrokken zouden moeten worden. 

 

De vragen waarvan wij vinden dat die beantwoord dienen te worden vallen in twee categorieën te 
onderscheiden. 

                                                           
1 Provinciale staten Overijssel, 10 december 2014  

Raad gemeente Oldenzaal, 15 december 2014 
Raad gemeente Losser, 16 december 2014 
Raad gemeente Tubbergen, 26 januari 2015  
Raad gemeente Dinkelland, 27 januari 2015 en 3 maart 2015 
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In de eerste plaats gaat het om vragen die u aan de NAM zou moeten meegeven als uitwerking van de reeds 
bestaande opdracht krachtens het geciteerde vergunningvoorschrift. 

 

De kernpunten zijn  

a. Welke nieuwe inzichten zijn sinds het MER ontstaan? 
b. Is de gekozen wijze van winning en afvalwaterverwerking naar de inzichten van nu nog steeds nuttig 

en nodig? 
c. Zijn de risico’s van incidenten voor mens en milieu goed in beeld? 
d. Hoe kan de communicatie met en betrokkenheid van de omwonenden structureel verbeterd worden, 

hoe kan het vertrouwen hersteld worden? 
In bijlage 1 zijn de vragen nader uitgewerkt. 

 

In de tweede plaats zijn indringende vragen aan de orde die niet zozeer aan de NAM gesteld moeten worden 
maar waarop wij van u als minister van Economische Zaken en als bevoegd gezag voor de vergunningverlening 
een antwoord verlangen. 

De kernpunten zijn  

Is oliewinning in Schoonebeek, met alle gevolgen ervan, op grond van een actuele maatschappelijke kosten-
baten-analyse, nog steeds van belang? 

Worden andere toekomstige mogelijkheden voor benutting van de (lege) gasvelden niet ten onrechte 
onmogelijk gemaakt of tezeer beperkt? 

Is de CE-afwegingsmethodiek nog wel goed toepasbaar? 

Hoe waarborgt u zo goed mogelijk dat – bij omwonenden, bij lokale en regionale bestuurders, bij betrokken 
organisaties – de overtuiging ontstaat dat een onafhankelijk onderzoek naar de risico’s en de gemaakte 
afwegingen is uitgevoerd? 

In bijlage 2 zijn de vragen nader uitgewerkt. 

 

Wij rekenen op een goed nader overleg over de uitwerking van deze vragen. 

 

 De stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente
2
, 

Namens deze, 

 

 

I.A. Bakker, 

                                                           
2 De stuurgroep is als volgt samengesteld:  
mevrouw I.A. Bakker, gedeputeerde provincie Overijssel,  
de heer E.J. Volmerink, wethouder gemeente Tubbergen,  

de heer A.B.J. Steggink, wethouder gemeente Dinkelland,  
de heer M. Wildschut, wethouder gemeente Losser,  
mevrouw M. Molema, wethouder gemeente Oldenzaal en  
mevrouw B.H.M. Aarnink, dagelijks bestuurslid waterschap Vechtstromen. 
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Voorzitter Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente 

 

Bijlage 1 – versie 11 mei 2015 

Vragen aan de NAM te stellen: 

1. Algemeen 
1.1. Het MER bij de aanvraag voor de vigerende vergunning dateert uit 2006. Geef aan op welke punten in 

de afgelopen 10 jaar nieuwe inzichten t.a.v. de in het MER besproken aspecten zijn ontstaan.  
1.2. Besteed daarbij aandacht aan ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan, en aan de relevantie 

daarvan voor de Nederlandse situatie. 
 

2. Winning van olie en productie van afvalwater 
2.1. Welke nieuwe technieken zijn beschikbaar gekomen om olie uit het Schoonebekerveld te winnen, en 

welke voor- en nadelen hebben deze ten opzichte van de vergunde techniek? Voldoen de gemaakte 
keuzes nog aan het criterium dat de ‘beste beschikbare technieken’ ingezet worden? 

2.2. Welke nieuwe technieken zijn beschikbaar gekomen voor de reductie van afvalwaterstromen en 
behandeling en verdere verwerking of nuttige toepassing van onvermijdelijke afvalwaterstromen, en 
welke voor- en nadelen hebben deze ten opzichte van de vergunde techniek, c.q. de voorkeursvariant 
in het MER van 2006? 

2.3. Heeft fracking plaatsgevonden bij de gaswinningen in Twente? Rossum ligt midden in het gasveld dat 
zich van Oldenzaal tot Ootmarsum uitstrekt; wat is de maximale diepte van dit veld, en wat is de 
maximale omvang van de mogelijke bodemverzakking? 

2.4. Wat is de actuele prognose met betrekking tot omvang en duur van afvalwaterproductie en 
afvalwaterinjectie, uitgaande van de actuele stand van zaken? 

2.5. Wat is de samenstelling van het te injecteren afvalwater, welke variaties doen zich in de samenstelling 
voor (ook vergeleken met de vergunde situatie), welke stoffen in het te injecteren afvalwater kunnen 
schadelijke effecten hebben voor milieu en volksgezondheid? Waar wijkt deze samenstelling af van 
wat in het MER is onderzocht? Kunnen onafhankelijk van de NAM  monsters van het afvalwater 
genomen en geanalyseerd worden? 

 

3. Transport van afvalwater 
3.1. Heeft de keuze om het water niet in Drenthe, waar het uit de bodem komt, te injecteren, maar naar 

Twente te transporteren en daar te injecteren, in het licht van de risico’s van dat transport en in het 
licht van nieuwe technieken, nog steeds de voorkeur? 

3.2. Hebben zich incidenten voorgedaan in het transport van Schoonebeek naar de injectieputten in 
Twente? Zo ja, welke zijn dat geweest, welke effecten hebben deze gehad op de bodem, het 
grondwater, emissies naar de lucht, en welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen? 

3.3. Zijn alle lekkages die zich in het leidingstelsel voordoen bekend? Welke technische voorzieningen zijn 
getroffen om een breuk of lek te detecteren, welke detectiegrenzen worden daarbij gehanteerd? 

3.4. De transportleidingen hebben inmiddels een aantal jaren lang gefunctioneerd, met mogelijke 
inwerking van het afvalwater en de daarin meegevoerde stoffen. Welke veiligheidsstudies zijn 
uitgevoerd om de (langdurige) inwerking te toetsen? In hoeverre zijn problemen met de integriteit van 
de leidingen te verwachten, op welke manier wordt het (groeiende) risico op breuk of lekkage 
gemonitord? Welke maatregelen zijn of worden genomen om dit risico tot een minimum te beperken? 
Geeft het incident bij Holtheme (april 2015) aanleiding tot nadere maatregelen? 

3.5. Is het pijpleidinginspectieprogramma regelmatig geëvalueerd, en tot welke verbeteringen heeft 
evaluatie geleid? Is er een calamiteitenplan, en hoe functioneert dat? 

 

 

4. Injectie van afvalwater 
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4.1. De afwegingsmethodiek voor diepe injectie is in 2004 door CE opgesteld. Is deze methodiek nog goed 
en ongewijzigd toepasbaar, gelet op mogelijk nieuwe inzichten? 

4.2. Welke economische, maatschappelijke, milieutechnische risico’s (zo veel mogelijk uitgedrukt in kans 
en effect) zijn aan de gekozen variant van afvalwaterinjectie verbonden, aan de hand van welke 
grootheden is de aanvaardbaarheid van deze risico’s bepaald, en hoe verhouden deze zich tot elkaar? 
Voor milieurisico’s moet in ieder geval aandacht worden besteed aan aardbevingen, 
grondverzakkingen, grondwaterverontreiniging (inclusief drinkwaterwinning), verontreiniging van 
diepe bodem- en waterlagen, oplossing van bodemmateriaal (steenzout) onder invloed van 
geïnjecteerd afvalwater, kwaliteit van de natuur in de Natura 2000-gebieden. En welke maatregelen 
zijn overwogen om de risico’s te reduceren en te beheersen? 

4.3. Wat is de verwachte levensduur, zonder defecten, van de gebruikte injectiepijpen; hoe wordt de 
integriteit van de injectiepijpen over de hele lengte gemonitord, en hoe is herstel of vervanging 
mogelijk? 

4.4. Welke omstandigheden bepalen de keuze voor het gebruik van bepaalde injectieputten? Vindt de 
injectie plaats in velden waaruit – aan Nederlandse of Duitse zijde – nog gas gewonnen wordt, en 
levert dat specifieke risico’s op? 

4.5. Is een ‘nulsituatie’ vastgesteld bij elk van de injectielocaties, met het oog op het kunnen vaststellen 
van veranderingen na de start van de injectie (m.b.t. aspecten als bodemhoogte, bodemkwaliteit, 
grondwaterstand en grondwaterkwaliteit)? 

4.6. Is een verhoogde concentratie bariumsulfaat aangetroffen nabij (voormalige) gasputten c.q. 
injectieputten, zoals bij de locaties Tramweg en Loweg, ten opzichte van de natuurlijke 
achtergrondwaarde? Is het juist dat de gemeente Dinkelland hier overschrijding van normen heeft 
geconstateerd? Welke maatregelen zijn daarbij genomen? 

4.7. Hoe wordt gemonitord hoe de ondergrond verandert als gevolg van de injectie, kan daarmee tijdig 
worden gezien of van bodemdaling sprake zal zijn? Is van bodemdaling in Oldenzaal (Essen, Gravenes) 
sprake? 

4.8. Hoe wordt gemonitord of injectiewater of water als gevolg van de injectie en bijkomende 
handelingen, in de bovenliggende zoutlagen terechtkomt? In welke mate is sprake van risico van het – 
op termijn – naar de oppervlakte komen van stoffen, anders dan water, die nu geïnjecteerd worden, al 
dan niet onder invloed van ondergrondse aardbewegingen? Betreft dit ook stoffen als benzeen, 
tolueen, zware metalen? Is sprake van een breukvlak bij Rossum waar injectiewater in kan komen met 
als gevolg dat het aardbevingsrisico toeneemt? Welke invloed heeft het feit dat met name in en bij de 
N 2000-gebieden de grondwaterstand moet worden verhoogd – worden risico’s hiermee voor 
bodembeweging of effecten op grondwater groter? 

4.9. Is bekend welke oude boorputten (zoals in WO II door de Duitsers geboord) aanwezig zijn en welke 
risico’s dergelijke putten met zich brengen? 

4.10. Welke procedures worden gevolgd indien op kortere of langere termijn vervuiling van bodem en 
grondwater optreedt, tot en met een adequate afhandeling van schades? Wat is de (rechts)positie van 
gedupeerden indien de NAM zou ophouden te bestaan? 

4.11. Welke alternatieve mogelijkheden voor (toekomstige) benutting van de leeggepompte gasvelden 
worden beperkt of onmogelijk gemaakt door afvalwaterinjectie? Levert de afvalwaterinjectie 
beperkingen op voor (toekomstige) benutting van het gebied voor toepassingen van bodemenergie 
(koude-warmte-opslag, geothermie)? 

4.12. Welke druk wordt voor het testen van de injectie en vervolgens voor de injectie toegepast, en hoe 
verhoudt die zich in elk van de gebruikte lege gasvelden tot de druk die van oorsprong in de gasvelden 
bestond? 

4.13. Heeft fracking plaatsgevonden bij het testen of toepassen van de afvalwaterinjecties? 
 

5. Maatschappelijke ervaring met beleving van de activiteit door de omgeving 
5.1. Is sprake geweest van gemelde schade, is schade vergoed (en in welke mate), in relatie met de 

(beëindigde) gaswinning resp. de afvalwaterinjectie? Is nagegaan hoe de betrokkenen de behandeling 
van meldingen en de afhandeling van schade hebben ervaren? Wat is gedaan in het geval betrokkenen 
niet tevreden waren? Waarborgt de NAM dat schades door gaswinning c.q. injectie voor onbepaalde 
tijd geclaimd kunnen en vergoed worden? 

5.2. Zijn de rapporten van inspecties m.b.t. transport en injectie van afvalwater beschikbaar voor de 
omgeving, onder meer m.b.t. bodembewegin? Waar zijn deze te vinden? Geldt dat ook voor de 
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beoordeling van de rapporten door het bevoegd gezag? Welke maatregelen zijn getroffen naar 
aanleiding van bevindingen bij de inspecties? Welke communicatie naar de omgeving heeft hierover 
plaatsgevonden? 

5.3. Welke informatie over de samenstelling van het getransporteerde en geïnjecteerde afvalwater is op 
een voor de bevolking begrijpelijke wijze beschikbaar gesteld en te stellen, met een redelijke 
frequentie, waarbij ook op de geldende normen ten aanzien van de samenstelling wordt ingegaan? 

5.4. Welke aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid in het rapport over de gaswinning in 
Groningen, en de reactie van kabinet en parlement daarop, neemt de NAM over? Wanneer en hoe zijn 
deze geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van de NAM? 

5.5. Geef in de rapportage aan welke afwijkende opinies ten aanzien van de besproken vragen naar voren 
zijn gebracht, en geef zoveel mogelijk onderbouwing van de beoordeling van dergelijke opinies met 
feiten en argumenten. 

 

Bijlage 2 – versie 11 mei 2015 

Vragen aan de minister: 

1. Nut en noodzaak 
1.1. Is de oliewinning in Schoonebeek [nog steeds] van belang voor de energievoorziening, bij afweging van 

de maatschappelijke kosten en baten? Kunt u daar een actuele MKBA bij overleggen? 
1.2. Indien het antwoord op de voorgaande vraag bevestigend is, gedurende welke periode is voortzetting 

van de oliewinning naar verwachting nog van belang? 
1.3. In hoeverre is het rijk bereid om de kosten voor een andere verwerking van het afvalwater te betalen, 

en wat zijn dan de kosten per inwoner? 
1.4. Welke andere toekomstige toepassingsmogelijkheden ziet de minister voor de lege gasvelden, met 

inachtneming  van het beginsel van terugneembaarheid van in de bodem gebrachte stoffen? Betekent 
het gebruik van lege gasvelden voor de injectie  van afvalwater dat andere toekomstige 
toepassingsmogelijkheden beperkt worden? Welke afwegingen maakt de minister op dit punt, in het 
licht van de weging van maatschappelijke belangen? 

1.5. Breng op zo kort mogelijke termijn in beeld wat de voor- en nadelen zijn van het opschorten van 
transport en injectie van afvalwater in de periode totdat op de evaluatie beslissingen over de 
toekomstige praktijk zullen zijn genomen. 

 

2. Afwegingsmethodiek 
2.1. Is de CE-methodiek als uitwerking van het desbetreffende hoofdstuk van het Landelijk 

AfvalstoffenPlan (LAP) nog goed toepasbaar, in het licht van mogelijk nieuwe inzichten? Hoe 
beoordeelt de minister of  aanpassing of aanvulling in het LAP nodig is? Wat is de rol van de 
transport(leidingen) van afvalwater c.q. andere afvalstoffen in de afwegingen in dit verband?  

2.2. Is bij de afvalwaterinjectie in de Twentse bodem sprake van eenzelfde formatie als bij de winning in 
Schoonebeek, in hoeverre is hier sprake van strijdigheid met het uitgangspunt in het LAP? 

 

3. Proces van onderzoek en evaluatie 
3.1. Bent u bereid om naast de evaluatievragen aan de NAM volgens de vergunningvoorwaarden, de vanuit 

de betrokken regio opgekomen vragen te beantwoorden dan wel te laten beantwoorden, om daarmee 
bij te dragen aan een bredere maatschappelijke afweging van de belangen en risico’s? 

3.2. Bent u bereid de opdrachtverlening voor de evaluatie ter instemming aan de betrokken provincie-, 
gemeente- en waterschapsbesturen voor te leggen (Drenthe, Overijssel, Tubbergen, Dinkelland, 
Losser, Oldenzaal, Vechtstromen)? 

3.3. Hoe waarborgt u dat de onderzoeksopdracht in overtuigende mate zal worden beschouwd als 
‘onafhankelijk’ van belanghebbende partijen (NAM, SodM, ministerie EZ, provincie-, gemeente- en 
waterschapsbesturen).  
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Bijlage 4 : (Voorlopige) lijst van maatschappelijk 
betrokken organisaties ten behoeve van verdere 
inventarisatie van zorgpunten   

Met de brief van 11 mei 2015 van de Stuurgroep Afvalwaterinjectie Twente aan minister Kamp van 

Economische Zaken als uitgangspunt neemt de NAM contact op met de onderstaande organisaties, 

die is samengesteld op advies van de Begeleidingscommissie Herafweging Schoonebeek 

Productiewater.  

LTO Noord Tubbergen, Overijssel) en  Drenthe 

Waterleidingmaatschappijen Vitens en WMD 

Staatsbosbeheer Overijssel en Drenthe 

Natuurmonumenten Overijssel en Drenthe 

Natuur & Milieu Overijssel en Drenthe 

Landschap Overijssel 

Drents Landschap 

Dorpsraad Vasse 

Kernraad Rossum-Lemselo-Volthe 

 

Deze organisaties zullen gevraagd worden om (eventueel andermaal) hun zorgpunten te geven ten 

aanzien de waterinjectie en eventuele alternatieven daarvoor. De ingebrachte punten worden 

samengevoegd met de punten uit de brief aan Kamp volgens de thematische clustering hieronder. 

1. Algemene vragen 

2. Winning van olie en productie van afvalwater 

3. Transport van afvalwater 

4. Injectie van afvalwater 

5. Maatschappelijke ervaring met beleving van de activiteit door de omgeving 

6. Nut en noodzaak 

7.  Afwegingsmethodiek 

8. Proces van onderzoek en evaluatie 

In de uiteindelijke rapportage Herafweging zal worden ingegaan op de beantwoording van specifieke 

vragen vanuit de verschillende organisaties en kan dit desgewenst met hen worden besproken.  
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1. Hoofdpunten van het advies voor de opzet van het 
onderzoek 
Sinds begin 2011 wordt door de NAM productiewater van de oliewinning bij Schoonebeek per 
transportleiding naar Twente gebracht, en daar in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze 
oplossing voor het productiewater is in 2006 gekozen mede op basis van een m.e.r.-
procedure, waarin verschillende verwerkingsmethoden zijn onderzocht. In de vergunning 
voor de waterinjectie is opgenomen dat na een periode van 6 jaar getoetst dient te worden of 
waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is. Naar aanleiding van 
het onderzoek zal de Minister van Economische Zaken (EZ) de huidige vergunning 
herbevestigen, dan wel met de NAM een traject voor de wijziging van de vergunning (met 
bijbehorende m.e.r.-procedure) in gang zetten.  
 
In dit advies gaat de Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’)1 in op de 
onderzoeksopzet. De Commissie bouwt in haar advies voort op de notitie Onderzoeksopzet 
Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek van november 2015 (verder: notitie 
Onderzoeksopzet). Daarnaast heeft de Commissie een bezoek gebracht aan de 
productielocaties in Schoonebeek en de injectielocaties in Twente. Zij heeft daar gesproken 
met vertegenwoordigers van EZ en van de NAM. 
 
De Commissie vindt voor de onderzoeksopzet in ieder geval de volgende punten van groot 
belang: 
 Een duidelijk beeld van de doelen en scope van het onderzoek en de manier waarop de 

diverse overheden en omwonenden in het onderzoek en de afwegingen betrokken 
worden. 

 Onderzoek gericht op evaluatie van het functioneren van de verwerking van 
productiewater sinds 2011, met de nadruk op afwijkende of aanvullende inzichten ten 
opzichte van het MER uit 2006. 

 Onderzoek gericht op de vraag of herinjectie van het productiewater in oude gasvelden in 
Twente nog steeds het meest milieuvriendelijke en veilige alternatief is, mede gelet op 
technologische ontwikkelingen sinds 2006. 

 Een navolgbare trechtering en clustering van opties en alternatieven. Voor de afweging 
moet kennis beschikbaar zijn over de effecten en risico’s op het ontvangende medium 
(ondergrond, zee- of oppervlaktewater), de effecten en risico’s van transport, en de 
effecten van de zuivering/voorbewerking.  

 Afstemming van de alternatievenafweging met de omgeving en vervolgens een nadere 
uitwerking van de dan overblijvende alternatieven met de ‘CE-methodiek’. 

 Transparante presentatie van de resultaten van het onderzoek, zowel met het oog op de 
maatschappelijke discussie als met het oog op het besluitvormingstraject dat na de 
onderzoeksfase komt. 

 
 

                                                            
1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in 

bijlage 2 van dit advies. Projectstukken, voor zover digitaal beschikbaar, vindt u door op www.commissiemer.nl 
projectnummer 3093 in te vullen in het zoekvak. 
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Leeswijzer/toelichting op de adviesopbouw 
Dit advies is opgebouwd uit vier hoofdstukken.  
 In hoofdstuk 2 gaat de Commissie in op het doel van het onderzoek binnen de complexe 

maatschappelijke context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt en de consequenties die 
dat kan hebben voor het onderzoek.  

 Hoofdstuk 3 gaat in op de onderzoeksopzet voor de evaluatie van de huidige situatie 
(transport en injectie). Het betreft in dit hoofdstuk zowel een evaluatie van het MER 2006 
(voorziene effecten) als opgetreden incidenten (onvoorziene effecten). Ingegaan wordt op 
de vraag of de huidige verwerking conform vergunning verloopt en/of mitigerende 
maatregelen noodzakelijk zijn.  

 In Hoofdstuk 4 gaat de Commissie in op de onderzoeksopzet voor de beantwoording van 
de vraag of de in 2006 gemaakte afweging nog actueel is dan wel of er nieuwe 
perspectiefrijke ontwikkelingen zijn die leiden tot nieuwe alternatieven. De Commissie 
adviseert daarbij zowel over de trechtering van opties en de clustering tot alternatieven 
als over de weging van alternatieven. Zij adviseert hier het onderzoek te faseren.  

 In Hoofdstuk 5 vraagt de Commissie aandacht voor de afstemming met stakeholders en 
experts. 

 

2. Doel van het onderzoek 

 Meerdere aanleidingen voor het onderzoek  
De eerste aanleiding voor het onderzoek is de voorwaarde in de waterinjectievergunning om 
elke 6 jaar te onderzoeken of waterinjectie nog steeds de beste manier is om het 
productiewater te verwijderen. Een belangrijke tweede aanleiding ligt in vragen en zorgen van 
betrokkenen - zowel omwonenden als lokale en provinciale bestuurders en 
volksvertegenwoordigers - over de wenselijkheid en de risico’s van waterinjectie.  
 
De Commissie signaleert vier thema’s die in de notitie Onderzoek en in de reacties vanuit de 
omgeving telkens terugkomen: 
1. De verplichte evaluatie van de uitvoering van de waterinjectie, zoals die de afgelopen vijf 

jaar heeft plaatsgevonden.  
2. Het eveneens verplichte onderzoek naar een eventuele andere oplossing. Is door nieuwe 

inzichten de principiële keuze - injecteren i.p.v. zuiveren - nog wel actueel? Zijn er 
inmiddels andere oplossingen? 

3. De zorgen bij de omgeving, door lokale incidenten maar ook door de recente commotie 
over de effecten van gaswinning in Groningen en door discussie over ander gebruik van 
de ondergrond, zoals opslag van gasolie en afval in zoutcavernes.  

4. De spanning tussen enerzijds de centralisatie van de besluitvorming over alle aspecten 
van olie- en gaswinning bij EZ, en anderzijds de behoefte aan ruimte voor lokale 
bestuurlijke afwegingen. 
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 Doelen en scope van het onderzoek  
Hoewel de thema’s alle vier geadresseerd moeten worden, zijn ze niet allemaal te 
ondervangen met het technisch/wetenschappelijke onderzoek van de NAM. De Commissie 
adviseert daarom om de doelen van het onderzoek, en daarmee de scope, nauwkeurig af te 
bakenen. Daarmee wordt duidelijk gemaakt op welke vragen het onderzoek wel, maar ook op 
welke vragen het onderzoek geen antwoord kan en zal geven. 
 
De Commissie gaat in het navolgende uit van twee doelen: 
1. Het formele doel, namelijk de evaluatie conform de vergunning plus de vraag of 

waterinjectie in oude gasvelden nog steeds de beste keuze is.  
2. Het adresseren van zorgen en aandachtspunten, voor zover die met het 

technisch/wetenschappelijk onderzoek van de NAM een nauwe samenhang hebben. 
 
De zorg- en aandachtspunten uit de regio hebben voor een groot deel betrekking op 
(milieu)risico’s. Daarom ligt het voor de hand die aspecten integraal in het onderzoek te 
betrekken, zowel bij de evaluatie, als bij de herafweging. Maar een vraag zoals: “wat is de 
beste benutting van lege gasvelden” valt buiten de scope van het onderzoek. Van dergelijke 
vragen, die geen plaats hebben in het technisch/wetenschappelijke onderzoek, moet 
overigens wel duidelijk worden aangegeven of, hoe, waar en door wie ze wel behandeld 
worden.  
 
Hoewel de evaluatie/herafweging en de zorgpunten van de omgeving qua inhoud dus deels 
om hetzelfde onderzoek vragen, stellen de twee onderscheiden doelen van het onderzoek 
andere eisen aan rapportage en communicatie hierover. De Commissie adviseert hier 
rekening mee te houden. 
 
In de onderstaande hoofdstukken 3 en 4 gaat de Commissie in op de punten die naar haar 
mening bij de onderzoeksopzet moeten worden betrokken, te onderscheiden naar de 
evaluatie(terugblik) en naar mogelijke alternatieven (vooruitblik). Waar dat aan de orde is 
worden de zorgpunten van de omgeving daarbij betrokken. 
 

3. Evaluatie 

 Terugblik op het MER 2006 en de vergunningvoorschriften 
De Commissie adviseert de milieueffecten in de evaluatie te vergelijken met de voorspelde 
milieueffecten in het MER 2006, voor zover die betrekking hebben op zuivering, transport en 
injectie/lozing van productiewater, alsmede de operationele en –milieuaspecten in de 
vergunning. Bij de evaluatie is het met name van belang:  
 om op basis van de in de afgelopen jaren verzamelde en beschikbare gegevens te 

onderzoeken of de aannames waarmee in het MER gewerkt is nog juist zijn; 
 om inzicht te krijgen in ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en in hoeverre deze 

(kunnen) leiden tot andere conclusies; 



 

 

-4- 

 dat duidelijk wordt welke mitigerende maatregelen verbetering kunnen en/of moeten 
brengen.2 

 Relevante gegevens voor de evaluatie 
In de evaluatie zijn in ieder geval de volgende gegevens van belang:  
 gegevens over de ondergrond, de ontvangende reservoirs en eventuele 

bodembewegingen;  
 gegevens over de kwaliteit en kwantiteit van het geproduceerde water en transport van 

het water en trends daarin; 
 inzicht in incidenten of calamiteiten die zich hebben voorgedaan, plus de effecten 

daarvan op mens, natuur, of andere functies (bovengronds of ondergronds). 

3.2.1 Ondergrond 

Een belangrijk zorgpunt van de bewoners in de regio betreft het mogelijk ontsnappen van 
injectiewater uit het reservoir (Twente) en de gevolgen daarvan. Uit de vragen van de 
omgeving, die de Commissie via EZ heeft ontvangen, blijkt verder dat er ook veel zorgen 
leven over het al dan niet fracken, over aardbevingen en eventuele bodemdaling- of stijging 
en over het mogelijk oplossen van eveneens in Twente gelegen zoutkoepels.  
 
Om op deze zorgen in te kunnen gaan moet het evaluatierapport gegevens bevatten over de 
ondergrond (waaronder reservoir ontwikkeling), geologische breuken, aardbevingen, 
trillingen, bodemdaling/stijging door zowel gasproductie als waterinjectie en het oplossen 
van zoutlagen.  
 
In bijlage I geeft de Commissie meer in detail aan welke punten met betrekking tot de 
ondergrond geëvalueerd moeten worden. 

3.2.2 Kwaliteit en kwantiteit van het geproduceerde water 

Uitgaande van de meetresultaten van de afgelopen jaren moet worden nagegaan of de 
samenstelling en hoeveelheid van het productiewater overeenkomen met de aannamen 
hieromtrent in het MER in 2006, en zo nee, waar de verschillen liggen. Geef ook aan waar 
deze eventuele verschillen door veroorzaakt worden.3 Geef op basis van deze gegevens een 
prognose richting de toekomst. Tenslotte moet worden geschetst hoe deze gegevens zich 
verhouden tot de opslagcapaciteit in, en transportcapaciteit naar, de Twentse gasvelden.  
 
Voor een meer specifieke uitwerking van gevraagde gegevens wordt verwezen naar bijlage I.  
 

                                                            
2  In het MER van 2006 is getoetst aan randvoorwaarden (§18.4 van het MER). De Commissie adviseert deze toetsing te 

evalueren (voor zover het verwerking van het productiewater betreft) en goed te omschrijven welke veranderingen er 
hebben plaatsgevonden, zeker betreffende conclusie in §18.4.10. van het MER. Het is van belang om vooral de 
operationele risico’s (§18.8.4 van het MER) en de lange termijn risico’s (§18.8.5) volledig te evalueren. 

3  Denk daarbij aan omvang olieproductie, temperatuur van het oliemengsel etc. 
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3.2.3 Incidenten en calamiteiten 

Met betrekking tot het waterafvoertraject naar Twente stelt het MER 2006 het volgende: “De 
waterafvoerleiding naar Twente maakt voor een groot deel gebruik van bestaande leidingen. 
Voor dit gedeelte zijn geen effecten te verwachten voor de aanlegfase of tijdens de 
gebruiksfase. In geval van calamiteiten kan zout water in de bodem komen. In de omgeving 
van deze leiding bevinden zich gebieden met hoge natuurwaarden. Het betreft hier Vogel- en 
Habitatrichtlijngebieden en delen van de Ecologische Hoofdstructuur. Het is daarom van 
belang hier regelmatig inspecties te houden en indien lekkage optreedt, dit geheel te 
zuiveren.” 
 
De Commissie heeft begrepen dat er toch een lekkage heeft plaatsgevonden, bij Holteme.  
Ga uitgebreid in op de oorzaak, aard en omstandigheden van de opgetreden lekkage en op 
de effecten die daar zijn opgetreden voor mens, natuur of andere gebruiksfuncties.  

3.2.4 Monitoring 

De Commissie adviseert inzicht te geven in de manier waarop monitoring van genoemde 
aspecten heeft plaats gevonden c.q. nog steeds plaatsvindt. Geef ook inzicht in de eventuele 
maatregelen die getroffen zijn (of achter de hand gehouden worden) naar aanleiding van 
resultaten van de monitoring.  
 

4. Alternatieve verwerkingsmethoden 

 Opzet onderzoek 
Conform de vigerende vergunning moet worden onderzocht of ten opzichte van 2006 
kansrijke of perspectiefrijke alternatieve verwerkingsmethoden beschikbaar zijn gekomen. In 
de notitie Onderzoeksopzet is sprake van opties en alternatieven en van een longlist en een 
shortlist. De Commissie neemt deze terminologie in het navolgende over.  
 
De Commissie adviseert een overzichtelijk schema te maken van de aanpak voor de 
beoordeling en afweging van de opties en de alternatieven. In de volgende paragrafen doet 
zij daarvoor suggesties. Zij sluit daarbij aan op de voorgestelde onderzoeksopzet van de 
NAM (stap 1 en 2) en maakt een extra onderscheid: 
 in verkenning (stap 1a); 
 trechtering (1b); 
 weging op hoofdlijnen (stap 2a); 
 weging in detail (2b). 

 Stap 1a: Verkenning (opties voor de longlist) 
De NAM onderscheidt op de longlist een groot aantal opties, te onderscheiden naar de 
wezenlijke keuzes die voorliggen met betrekking tot de definitieve bestemming van het 
water, het daarvoor noodzakelijke transport, de bijbehorende mogelijke of noodzakelijke 
voorbewerkingsstappen en mogelijk ook opties voor de oliewinning zelf. 
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Nieuwe bestemmingen: reservoirs en oppervlaktewateren 
In het MER 2006 is een aantal reservoirs voor opslag van productiewater in beschouwing 
genomen. Indien daar in de tussentijd nieuwe velden zijn bijgekomen met voldoende 
bergingscapaciteit dienen deze opties onderzocht te worden, aangevuld met de eventuele 
verbeterpunten die uit de evaluatie (zie H3) naar voren zijn gekomen. Dit geeft een “selectie 
nieuwe reservoirs”. Daarnaast moet worden aangeven of er ook opties zijn om het 
productiewater te lozen op (zoet of zout) oppervlaktewater, en zo ja waar.  
 
Nieuwe transportmethoden 
In het MER van 2006 is aangenomen dat watertransport via bestaande leidingenstructuren 
kan plaatsvinden. In praktijk blijkt dat alleen het toedienen van anti-corrosiemiddelen niet 
voldoende is om corrosie van leidingen tegen te gaan. Dit vraagt om aanvullende 
maatregelen, waarbij mogelijk niet eerder beschouwde transportmogelijkheden nu wel in 
beeld zijn. 
 
Nieuwe mogelijkheden zuivering 
Uit de analyse die in het MER 2006 is uitgevoerd bleek dat injectie en het alternatief ‘beperkt 
zuiveren’ gelijkwaardig scoren en dat het alternatief ‘geen injectie’ (ofwel vergaand zuiveren) 
op alle punten veel negatiever scoort4. Geef aan of en welke eventuele nieuwe, kansrijke 
zuiveringstechnieken inmiddels in beeld zijn gekomen. 
 
Aanpassing in het oliewinningsproces 
Geef aan of aanpassingen aan het winningsproces om de kwaliteit van het water te 
verbeteren, dan wel om de hoeveelheid water te verminderen aan de orde zijn.  
 
Samenstelling longlist 
Op de longlist horen volgens de Commissie alleen die opties thuis die momenteel technisch 
realiseerbaar of in de toekomst perspectiefrijk zijn, en op voorhand financieel niet volstrekt 
onrealistisch. Geef een duidelijke motivatie als opties om deze redenen in dit stadium al 
afvallen. De Commissie bepleit daarbij om opties die door de omgeving zijn aangedragen 
zoveel mogelijk mee te nemen. Het laten afvallen van opties wegens gebrek aan draagvlak 
hoort in de ogen van de Commissie overigens niet thuis in dit stadium van het onderzoek; 
dat is pas aan de orde in het besluitvormingsproces dat daarop volgt. 

 Stap 1b: Trechtering en clustering (van longlist naar shortlist) 
In de onderzoeksopzet neemt de NAM al een voorschot op de opzet van de shortlist, waarin 
de opties van de longlist worden geclusterd tot samenhangende alternatieven, namelijk: 
 waterinjectie in Twente met mitigerende maatregelen; 
 ondergrondse opslag (injectie) elders; 
 alternatieve verwerking (zuivering) en lokale lozing productiewater; 
 alternatieve verwerking en afvoer elders; 
 een combinatie van deze mogelijkheden. 
 
De NAM gebruikt hiervoor een zevental operationele criteria (p.16 Notitie Onderzoeksopzet). 

                                                            
4  Tabel 18.7 van het MER. 
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Motiveer de keuze voor deze criteria en laat transparant zien op welke wijze ze zijn toegepast 
om tot de gepresenteerde alternatieven (shortlist) te komen. De Commissie vraagt zowel 
aandacht voor kansrijke (nu realiseerbaar) als perspectiefrijke (op termijn realiseerbare) 
opties.  

 Stap 2a: Weging alternatieven (op hoofdlijnen) 
De Commissie adviseert in dit stadium het onderzoek te beperken tot datgene wat nodig is 
om de alternatieven op een betrekkelijk grofmazig abstractieniveau te kunnen presenteren. 
Het gaat immers om een verkenning van oplossingsrichtingen op hoofdlijnen. Daartoe is het 
voldoende om die alternatieven/ oplossingsrichtingen op een aantal voor- en nadelen en 
mogelijke effecten en risico’s te beoordelen.  
 
De Commissie adviseert om, analoog aan de hoofdcriteria in de ‘CE methodiek’5, de 
mogelijke milieueffecten, korte en lange termijn risico’s en kosten in dit stadium op 
hoofdlijnen uit te werken (semi-kwantitatief), en uit te splitsen naar: 
 effecten op het ontvangende medium (dus zeewater, oppervlaktewater of lege 

gasvelden). Neem hierbij de gevolgen voor de waterkwaliteit en gevolgen/risico’s voor de 
ondergrond mee, zoals de kans op aardbevingen of bodemdaling; 

 gevolgen van transport, inclusief mogelijke incidenten en de gevolgen daarvan voor 
bodem, andere gebruiksfuncties, of natuur; 

 effecten van de voorbehandeling. Belangrijk hierbij zijn energiebehoefte en het ontstaan 
van restproducten of afvalstromen. 

 
De Commissie adviseert in dit stadium verslag te doen van de resultaten van het onderzoek 
in een tussenrapport. Op basis van dit tussenrapport kan interactie met de omgeving 
plaatsvinden, en een keuze gemaakt worden voor één of meerdere perspectiefrijke 
oplossingsrichtingen, die nader uitgewerkt en afgewogen kunnen worden.  
 
De Commissie adviseert om in dit stadium niet een gedetailleerde methode, zoals de ‘CE 
methodiek’, toe te passen. De Commissie komt tot dit advies omdat zij veel waarde hecht aan 
een transparant en (voor de omgeving) begrijpelijk en communiceerbaar beoordelingskader. 
Hoewel de Commissie geen inhoudelijke bezwaren heeft tegen de ‘CE methodiek’, stelt zij 
voor deze in deze fase niet te gebruiken omdat: 
1. de methode alleen integrale alternatieven kan wegen en de discussie waarschijnlijk ook 

om deelkeuzes zal gaan; 
2. het onderzoek deels zal overlappen met wat in 2006 reeds is gedaan;  
3. de toegevoegde waarde in het maatschappelijk debat waarschijnlijk gering zal zijn; 
4. het voor de aard van de voorliggende besluitvorming6 niet noodzakelijk is. 

 Stap 2b: Weging alternatieven (in detail) 
Wanneer in het besluitvormingsproces is vastgesteld dat voor één of enkele 
oplossingsrichtingen realistisch en perspectiefrijk zijn, moeten die verder worden uitgewerkt 
en geoptimaliseerd. Daarbij kan de ‘CE methodiek’ (in geactualiseerde vorm), en dan met 

                                                            
5  De afwegingsmethodiek volgens de notitie “Met water de diepte in’, CE Delft, oktober 2004. 
6  De onderzoeksvraag is verkennend geformuleerd (zijn er nieuwe inzichten?) en niet besluitvormend (maak keuze tussen 

bestaand of nieuw). 
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name het LCA-gedeelte, behulpzaam zijn (stap 2b). De Commissie adviseert dit dus pas te 
doen nadat de eerdere onderzoeksresultaten door EZ/NAM zijn geëvalueerd, de 
maatschappelijk dialoog heeft plaatsgevonden en besloten is tot beperking van het aantal 
oplossingsrichtingen. 

 Effecten van de alternatieven 
De Commissie vraagt bij de uitwerking van de alternatieven aanvullende aandacht voor de 
(vervolg)effecten en risico’s voor de water- en bodemkwaliteit en de natuur.  
 
Water – en bodemkwaliteit 
Bovengronds zuiveren betekent in principe: 
 zuiveren en ontzouten (concentreren) en lozen op zoet water (met als bijproduct vast 

zout) of; 
 zuiveren, niet ontzouten, lang transport van water naar bijvoorbeeld de Eemshaven, en 

lozen op zee.  
Beide hebben gevolgen voor de waterkwaliteit van ontvangende wateren.  
 
Bij zuiveringsopties wordt onder andere gedacht aan de inzet van rietvelden. Dit betekent 
eveneens verspreiding van water over een groot oppervlak, met een bodem die uit grond 
bestaat. Beschouw of aan het einde van de projecten de grond verwerkt moet worden. 
 
Natuur 
Het aspect natuur wordt belangrijker in een optie waarin het afvoerwater binnen de biosfeer 
blijft: naast de effecten op het ontvangende water is het van belang ook aandacht te 
besteden aan de effecten van een nieuw leidingtracé én aan eventuele positieve 
natuureffecten, zoals bij de ontwikkeling van een helofytenmoeras.  
 
Beschouw ook op de effecten die kunnen optreden bij een lekkage binnen gevoelige 
natuurgebieden. Dit kan ingrijpende effecten hebben op de beschermde natuur, omdat een 
deel van de waterafvoerleiding en alle oostelijke injectielocaties liggen bínnen natte Natura 
2000-gebieden, waardoor wegvloeiend injectiewater direct invloed kan uitoefenen op de 
natuur. Deze gebieden (bijvoorbeeld Springendal en Dal van de Mosbeek, 
Engbertsdijksvenen) worden gekenmerkt door een zeer zoete, ionen-arme waterkwaliteit, die 
daarmee sterk verschilt van het hoog saliene injectiewater. Een ontsnapt volume injectiewater 
kan langdurig invloed hebben vanwege de soms lange natuurlijke verblijftijd van het water in 
deze gebieden. Wegpompen en zuiveren kunnen op zích ook weer aanzienlijke negatieve 
effecten veroorzaken. 
 
Verdrogingsbestrijding is een autonome ontwikkeling in veel natuurgebieden binnen het 
studiegebied, zoals genoemd in verschillende reacties op de onderzoeksopzet. Veel van deze 
maatregelen zijn onderdeel van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) en daarmee juridisch 
verplichtend. Ze behelzen het versterken van kwelstromen en/of verhogen van het freatisch 
vlak door temperen van agrarische ontwatering of van grondwateronttrekkingen. Hun invloed 
op de diepere ondergrond waarin het afvoerwater nu geïnjecteerd wordt, is niet op voorhand 
voor iedereen duidelijk. Daarom beveelt de Commissie aan expliciet aandacht te besteden 
aan een mogelijke wisselwerking tussen beide.  



 

 

-9- 

5. Afstemming stakeholders en externe experts, 
planning 
Uit de notitie Onderzoeksopzet begrijpt de Commissie dat er sprake is van een breed scala 
aan stakeholders. Genoemd worden bestuurders, omwonenden, betrokkenen en 
belanghebbenden, de Bestuurlijke Begeleidingscommissie en de stuurgroep 
Afvalwaterinjectie Twente; allen worden betrokken bij het onderzoek. Daarnaast wil de 
Minister naast de Commissie m.e.r. nog een extra onafhankelijke toetsing van het 
onderzoeksrapport vragen. Tenslotte heeft de begeleidingsgroep aangegeven zelf eveneens 
een second opinion bij een derde partij te vragen. 
 
De Commissie adviseert duidelijk te maken wat de inbreng en taakopdracht van deze 
verschillende groepen en instanties is en hoe hun verschillende bijdragen qua inhoud en in 
de tijd op elkaar afgestemd worden. Van belang is daarbij een duidelijk onderscheid te 
maken tussen hun bijdragen in de onderzoeksfase en hun bijdragen in de daarop volgende 
besluitvormingsfase. Inhoudelijke inbreng is met name in de eerste fase geboden, 
bestuurlijke en maatschappelijke inbreng in de tweede fase.  
 
De Commissie adviseert nadrukkelijk om de belanghebbenden aan het begin te betrekken bij 
de scope van het onderzoek (wat moet er onderzocht worden) en vervolgens uiteraard ook bij 
de afwegingen die volgen op het onderzoek. Het technisch/wetenschappelijke deel van het 
onderzoek moet echter aan deskundigen worden overgelaten, teneinde te voorkomen dat 
(objectief ) onderzoek en keuzes door elkaar heen gaan lopen. 
 
De Commissie beveelt aan om in de rapportage de verschillende doelen van het onderzoek in 
het oog te blijven houden. De resultaten van het onderzoek moeten zodanig gepresenteerd 
worden dat zowel de vragen worden beantwoord die voortvloeien uit de vereisten van de 
vergunning, als de vragen van de omgeving voor zover die deel uitmaken van het onderzoek 
(zie §2.2 van dit advies). 
 
Ten slotte adviseert de Commissie om de tijd te nemen om het hele proces, inclusief de 
afstemming met alle betrokkenen, zorgvuldig te doorlopen. De planning zoals die in de 
Notitie Onderzoeksopzet is gepresenteerd is daarvoor in de ogen van de Commissie mogelijk 
te krap. 
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Bijlage I Evaluatiegegevens 

De Commissie adviseert de volgende punten te behandelen bij het evaluatieonderzoek. 
 
Ondergrond 
 
Indien het oliereservoir in Schoonebeek tot zijn commerciële leefbaarheid wordt leeg 
geproduceerd, zullen de hoeveelheden formatiewater vele malen groter zijn dan wat tot 
heden is geïnjecteerd in de Twentse gasvelden. Onderzocht moet dus worden of de 
druktoename in de formatie (die oploopt vanwege de injectie) de sterkte van de formatie 
(“formation strength”) niet overschrijdt (hetzij omdat er nooit een kritische druk bereikt 
wordt, hetzij omdat adequaat gemonitord wordt en adequate maatregelen beschikbaar zijn 
om tijdig in de kunnen grijpen. De volgende gegevens zijn van belang. 
 
Reservoir ontwikkeling  
 Formatie druk opbouw sinds de start van het injecteren. 
 Eventuele druk daling na beëindiging injecteren. 
 “Formation strength” m.a.w. bij welke druk kunnen scheuren in het reservoir gesteente 

ontstaan.  
 Idem voor de afsluitende laag. 
 Relatie drukopbouw en hoeveelheid geïnjecteerd water. 
 Eventuele chemische reacties van het formatiewater met de mineralen in het reservoir 

(cementatie, dan wel oplossing van mineralen).  
 Eventuele invloed van chemische reacties op injecteerbaarheid/injectiedruk van het 

formatiewater. 
 Resterende opbergingscapaciteit van het gasreservoir. 
 Verwachte hoeveelheid nog te injecteren productiewater. 
 
Fracken 
Actief fracken zoals dit gebeurt bij de ontwikkeling van schaliegas en schalieolie, wordt voor 
zover de Commissie weet niet in Schoonebeek toegepast of is in het verleden in het 
Tubbergen veld toegepast. Ga hier op in in het rapport.  
 
Bestaande geologische breuken  
 Inventarisatie van de aard doorlatend/niet-doorlatend, richting, verzet, dimensies 

(horizontaal en verticaal), afsluitende laag doorsnijdend, tektonisch nog actief/inactief 
(i.e. zijn er schuifspanningen langs de breuk te verwachten of niet)?  

 Risico op door injectie geïndiceerde scheuren, indien kritieke formatiedruk wordt 
overschreden en geïndiceerde scheuren in contact komen met mogelijk doorlatende 
bestaande geologische breuken die de afsluitende laag doorsnijden en formatiewater 
naar aquifers kunnen stuwen. 

 Historie van natuurlijke aardbevingen door bestaande geologische breuken. 
  
Aardbevingen, trillingen, bodemdaling/stijging door gasproductie en waterinjectie 
De historische gegevens zowel tijdens de gasproductie als tijdens de injectie van water, over 
aardbevingen, trillingen, bodemstijging en bodemdaling rondom de gasvelden in Twente die 
gebruikt worden voor waterinjectie. Deze gegevens moeten duidelijk maken of de genoemde 
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verschijnselen kunnen optreden en zo ja wat de risico’s inhouden die hiermee gepaard gaan. 
Indien zich bodembewegingen rondom het injectieveld Tubbergen hebben voorgedaan, wat 
zijn deze qua intensiteit en zijn zij inmiddels gestopt na de beëindiging van de injectie in 
2015? 
 
Oplossen van zoutlagen  
Een zorgpunt uit de omgeving is het mogelijk oplossen van zout in nabij liggende 
zoutkoepels, door lekkend injectiewater uit de injectiereservoirs. Hierbij wordt soms 
gevreesd dat cavernen zouden kunnen ontstaan, vergelijkbaar met cavernen die door de 
zoutindustrie in Twente worden gemaakt. Ga daarom in op: 
 de kans op en de daarmee gepaard gaande risico’s op lekkage van injectiewater langs en 

via de boorgaten in de reservoirs; 
 de kansen op grootschalige oplossing van zout in omringende zoutlagen en zoutkoepels. 

Toon aan de hand van gedegen en inzichtelijk geologisch kaartmateriaal aan wat de 
kansen zijn op het ontstaan van “cavernen”. 

 
 
Water 
 
Kwantiteit 
Van de vergunde 80 miljoen m3 proceswater te bergen in de lege gasvelden is momenteel 
slechts 5 miljoen m3 gebruikt. Dit is minder dan destijds in het MER voorzien. Een andere 
belangrijke verandering is, dat de transportleiding van Schoonebeek naar Twente is gaan 
corroderen, waardoor het voornemen is om daar een glasvezelversterkte kunststofleiding in 
te brengen met een kleinere diameter. Hierdoor wordt de capaciteit van de leiding beperkt tot 
ca. 3.000 m3/d. Hierdoor kan maximaal 1.100.000 m3/j aan proceswater naar de gasvelden 
getransporteerd worden. Het maximaal bergingsvolume van de gasvelden voor proceswater is 
naar beneden bijgesteld, tot ca. 60 miljoen m3, waarvan 5 miljoen m3 reeds verbruikt. 
Hiervan uitgaande kan gesteld worden dat opslag van het proceswater in de gasvelden vanuit 
dat oogpunt, ook op lange termijn mogelijk blijft. In het MER is destijds geconstateerd, dat 
ook gezien de samenstelling van het proceswater de opslag veilig kan. In de evaluatie dient 
duidelijk naar voren te komen welke nieuwe feiten en informatie naar voren is gekomen die 
invloed (kunnen) hebben op de conclusies van het vorige MER, en of beschouwde risico’s zijn 
toegenomen of afgenomen. 
 
Tijdens het locatiebezoek kwam ook naar voren dat de verminderde afvoermogelijkheid van 
proceswater ook beperkende invloed heeft op de productiecapaciteit van de oliebehandeling 
en dus ook oliewinning. Het ligt in de doelstelling van de NAM om de productiecapaciteit 
weer op het oude niveau te brengen. In de evaluatie moet helder worden of op basis hiervan 
de productieprognoses naar beneden worden bijgesteld, dan wel er naar mogelijkheden 
worden gezocht om de leidingcapaciteit te vergroten (nieuwe leiding?), dan wel proceswater 
bovengronds te gaan zuiveren/concentreren. 
 
Met de ervaringen tot nu toe is het wellicht mogelijk om een betere prognose te maken van 
hoeveelheid en kwaliteit van het proceswater. Zo blijkt het zoutgehalte af te nemen als gevolg 
van een verdunningseffect ten gevolge van de stoominjectie in het olieveld. Ook dit kan 
leiden tot andere afwegingen dan destijds in het MER zijn gemaakt. Het is aan te bevelen om 



 

 

-12- 

deze veranderingen in afweging helder in kaart te brengen, dan wel aan te geven, waarom de 
afwegingen van destijds nog steeds gelden. 
 
Kwaliteit 
Ga in op de samenstelling van het productiewater in de afgelopen periode. Ga in op de 
verontreinigingen: welke zijn van nature reeds in de waterlagen in de bodem aanwezig, en 
welke zijn afkomstig van toegevoegde mijnbouwhulpstoffen. Van welke componenten is het 
zinvol deze met een techniek te verwijderen?  
 
Radioactiviteit 
Radioactief materiaal is bekend bij de productie van Groningen gas. Hoewel de Commissie dit 
niet verwacht bij de veel ondiepere olieproductie in Schoonebeek, of in het bestaande Tub-
bergenveld, adviseert zij dit onderwerp te behandelen om eventuele onrust daarover weg te 
nemen. 



 

BIJLAGE 2: Projectgegevens advies over onderzoeksopzet 

Initiatiefnemer: Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM) 
 
Bevoegd gezag: Minister van Economische Zaken 
 
Besluit/activiteit: Bij de oliewinning in Schoonebeek injecteert de NAM het productiewater in 
lege gasvelden. De vergunning schrijft voor dat elke 6 jaar geëvalueerd wordt of dat nog 
steeds de beste oplossing is. In de evaluatiestudie wordt onderzocht of andere oplossingen 
inmiddels beter scoren. 
 
Procedurele gegevens: 
Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 23 november 2015 
Advies uitgebracht: 7 maart 2016 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 
voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 
mw. ir. J.M. Bremmer (secretaris) 
dhr. dr. M.J. Brolsma 
dhr. ir. J.J. de Graeff (voorzitter) 
dhr. dr. H.R.G.K. Hack 
dhr. drs. A. van Leerdam 
dhr. drs. J.L.P.M. van der Pluijm 
dhr. drs. G. de Zoeten 
 
Werkwijze Commissie:  
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen 
te worden in het evaluatieonderzoek en met welke diepgang. De Commissie heeft de hierna 
genoemde informatie van het bevoegde gezag ontvangen. Deze informatie vormt het uit-
gangspunt van haar advies. Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de 
Commissie een locatiebezoek afgelegd. Zie voor meer informatie over de werkwijze van de 
Commissie www.commissiemer.nl op de pagina Commissie m.e.r.  
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  

 Onderzoeksopzet Herafweging Waterinjectie Twente, NAM BV, november 2015. 
 
De Commissie heeft daarnaast via bevoegd gezag diverse reacties vanuit de omgeving ontvan-
gen. 
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Samenvatting 

Deze notitie is bedoeld voor de Begeleidingscommissie herafweging verwerking productiewater 

Schoonebeek. Hierin wordt uitgelegd hoe de lijst met alle mogelijke opties is samengesteld (long list) 

en hoe hierin een selectie is gemaakt van nader uit te werken alternatieven. 

Deze onderwerpen komen uitgebreid aan bod in het eindrapport van de herafweging. Deze notitie 

vormt een beknopte weergave van de gemaakte keuzes met achterliggende afwegingen, met als doel 

de Begeleidingscommissie gelegenheid te geven kritisch mee te kijken bij de voortgang van het 

onderzoek. 

De samenstelling van het productiewater wordt gekenmerkt door de stoffen vanuit het oliereservoir 

in de diepe ondergrond (vooral veel zouten) en de toegevoegde mijnbouwhulpstoffen. De stoffen uit 

het oliereservoir zijn gebiedsvreemd voor de ondiepe ondergrond en maaiveld (biosfeer) maar 

vergelijkbaar met de samenstelling van het water in injectiereservoirs. Het gebruik van 

mijnbouwhulpstoffen dient zoveel mogelijk beperkt te worden en eventueel verwijderd te worden 

uit het water. Dit betreft vooral de biociden, zwavelwaterstofremmer en corrosieremmer. 

Na afstemming met veel externe partijen is een lijst met mogelijke opties samengesteld. Dit zijn in 

eerste instantie allemaal realistische opties. De opties worden ingedeeld in drie thema’s: 

- Verwerking van productiewater zonder waterinjectie. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 

tussen: 

o Zuivering van productiewater tot een zoutwaterstroom die op zee kan worden 

geloosd 

o Zuivering van productiewater tot een vast zout product, dat kan worden hergebruikt 

of moet worden opgeslagen, en schoon water dat kan worden geloosd. 

- Indikken van het productiewater, waarbij relatief schoon water ontstaat dat kan worden 

geloosd en een brijnstroom die in de ondergrond wordt geïnjecteerd  

- Injectie van productiewater in verschillende ondergrondse structuren, al dan niet met 

voorzuivering 

Binnen ieder thema is de meest kansrijke geselecteerd om nader uit te werken. Hiervoor is gekeken 

naar haalbaarheid op technisch gebied, de gevolgen voor de planning, het milieu, beleidsaspecten, 

mogelijke risico’s en een indicatie van kosten. Per thema worden de relevante draagvlakaspecten 

besproken; binnen elk thema zijn deze voor de verschillende opties sterk vergelijkbaar en niet 

onderscheidend. Dit leidt tot de volgende vier alternatieven en als referentie de huidige situatie, die 

in detail onderzocht worden samen met mogelijke optimalisatie: 

- 1 - Beperkte zuivering productiewater, gevolgd door afvoer van schoon zout water naar een 

derde partij en lozing op zee, met een vast restproduct 

- 2 - Zuivering productiewater, gevolgd door lozing van schoon zoet water op het 

oppervlaktewater, met schoon zout en een reststroom als vaste restproducten 

- 3 - Indikken van het productiewater, waarbij een deel als gezuiverd schoon zoet water wordt 

geloosd op het oppervlaktewater en een deel, met verhoogde concentraties, wordt 

geïnjecteerd 
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- 4 - Beperkte zuivering en injectie gelijktijdig in Twente en Drenthe velden 

- 5 - Huidige vergunning: Geen zuivering en voortzetting van afvoer naar bestaande 

Twentevelden met nieuwe transportcapaciteit 

De Begeleidingscommissie ziet toe op het zorgvuldig betrekken van zorgpunten en draagvlak bij de 

herafweging. In de bijlage wordt ingegaan op de wijze waarop zorgpunten verzameld zijn, geclusterd 

en vervolgens geadresseerd gaan worden bij de nadere uitwerking. Daarbij is aangegeven, dat bij 

acceptatie van activiteiten gekeken kan worden naar te ondervinden hinder, mogelijke risico’s, 

perceptie van risico’s en principiële standpunten. Bij de herafweging wordt geen uitspraak gedaan 

over de principiële standpunten, behalve dat opties binnen de Nederlandse wet- en regelgeving 

moeten passen. De overige drie soorten zorgpunten worden meegenomen om een indicatie te geven 

van mogelijk draagvlak. 
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Afweging long list naar short list 

In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de beoordeling van de long list opties en van de 

selectie van short list alternatieven. De notitie is bestemd voor het overleg van de 

Begeleidingscommissie herafweging verwerking productiewater Schoonebeek. Deze notitie heeft als 

bijlage een beschrijving over het betrekken van zorgpunten in het afwegingsproces. 

Deze notitie gaat in op de toetsing van de opties die in de long list zijn opgenomen en beschrijft de 

alternatieven die voor de shortlist worden voorgesteld. De alternatieven op de short list dienen nog 

met gebruik making van de uitgebreide CE-methodiek getoetst en onderling met elkaar vergeleken te 

worden. 

Deze notitie bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

1 - Samenstelling van het productiewater 

- Belangrijkste componenten in het productiewater 

- Schema met waterstromen en toegevoegde stoffen 

2 - Overzicht en inhoud van criteria 

- Beschrijving van de criteria 

- Tabel waarin de classificatie is uitgewerkt 

- Toelichting hoe de plus- en min-scores tot stand zijn gekomen 

3 - Selectie meest kansrijke optie per cluster 

- Toelichting op de clustering van opties op de long list 

- Per cluster een uitleg hoe de meest kansrijke optie is bepaald 

- Tabel met toegekende scores per optie van de longlist 

4 - Toelichtingen van de alternatieven op de short list 

- Functionele beschrijving van de 5 alternatieven die met de CE methodiek worden doorgerekend 
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1. Samenstelling productiewater 
 

Zoals beschreven in de MER van 2006 komen er bij de oliewinning behalve de olie en een beetje gas 

grote volumes productiewater vrij. Ten behoeve van de MER van 2006 is onderzocht wat de 

mogelijkheden waren om het productiewater te verwerken. Uitgaande van de watersamenstelling in 

2006 en met de toen beschikbare middelen is besloten dat waterinjectie het meest milieuvriendelijke 

alternatief was. In het huidige project van de ‘Herafweging Productiewater Schoonebeek’’ wordt 

bekeken of op basis van de huidige en voorspelde kwaliteit van het water, en op basis van de huidige 

stand van de techniek, nu andere conclusies getrokken kunnen worden.  

Bij alle te onderzoeken opties wordt uitgegaan van dezelfde realistische aanname, namelijk dat het 

productiewater, dat uit de oliebehandelingsinstallatie (OBI) komt, initieel de samenstelling heeft 

zoals die is gemeten voorafgaand aan de productiestop in juni 2015.  

In de samenstelling van het water worden drie groepen stoffen onderscheiden: 

a. Belangrijkste componenten in het productiewater die van nature in de ondergrond 

aanwezig zijn: 

- Zoutgehalte 35 tot 40 g/l (vergelijkbaar met zeewater), over de jaren zal dit geleidelijk 

afnemen tot 10 mg/l  

- Zwevende stof 45 mg/l (vooral kalk) 

- Olie 10-150 mg/l en Benzeen 1,6 mg/l 

- Zware metalen < 0,11 mg/l (beneden de drinkwaternorm) 

- Ammonium 30 mg/l 

b. Waarden van specifieke, natuurlijke componenten die door toegevoegde 

mijnbouwhulpstoffen zijn verlaagd: 

- Zwavelwaterstof is verlaagd tot < 0,5 mg/l door toevoeging van Zwavel-waterstofbinder 

 

c. Mijnbouwhulpstoffen aanwezig in de uitgaande stroom vanuit OBI: 

- Zwavelwaterstofbinder 120 mg/l 

- Corrosieremmer 60 mg/l 

- Biocide 0,5 mg/l 

De samenstelling van het productiewater zal in de loop van de jaren veranderen 

Gedurende de oliewinning zullen de concentraties en het watervolume geleidelijk gaan veranderen. 

Van sommige stoffen (zout) gaat de concentratie afnemen vanwege verdunning van het 

Schoonebeek reservoirwater met stoom, van sommige stoffen blijft de concentratie min of meer 

stabiel, van weer andere stoffen kan de concentratie toenemen (zwavelwaterstof). Zowel de 

samenstelling van het productiewater als de mogelijke veranderingen in concentratie daarin, worden 

meegenomen in de bepaling hoe het water het best gezuiverd, getransporteerd, geïnjecteerd of 

geloosd kan worden. 
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Toelichting mijnbouwhulpstoffen 

Er zijn drie typen mijnbouwhulpstoffen die continu worden toegevoegd: 

 Zwavelwaterstofbinder. Functie: het opgepompte mengsel van olie, water en gas bevat 

zwavelwaterstof (H2S). De zwavelwaterstofbinder verwijdert het H2S, om schade aan de 

pijpleidingen door dit corrosieve gas te voorkomen.  

 Anti-corrosievloeistof. Functie: verschillende onderdelen van het stoomsysteem en de 

injectie pijpleidingen dienen beschermd te worden tegen corrosie. De anti-corrosievloeistof 

hecht aan deze onderdelen en brengt daarmee een beschermende laag aan. 

 Biocide. Functie: bacteriegroei kan leiden tot corrosie in de waterinjectie pijpleiding. Biocide 

remt de bacteriegroei. 

Daarnaast zijn er mijnbouwhulpstoffen die incidenteel worden gebruikt: 

 Anti-aanslagvloeistof. Functie: het is mogelijk dat in het productiewater opgeloste zouten  

‘neerslaan’ (zoals bijvoorbeeld ketelsteen dat doet in een waterkoker). Anti-aanslagvloeistof 

voorkomt de vorming van neerslagen in productieputten of pijpleidingen. 

 Emulsiebreker. Functie: een emulsie is een stabiel mengsel van olie en water. In vaten waar 

olie en water van elkaar gescheiden worden kan een emulsie dit proces verstoren. Met een 

emulsiebreker wordt het olie/water mengsel gedestabiliseerd om zo een goede scheiding te 

bewerkstelligen. 

 Antischuimmiddel. Functie: in de vloeistof/gas scheidingsvaten kan zich een schuimlaag 

ontwikkelen, die de scheiding verstoort. Antischuimmiddel voorkomt de vorming van een 

schuimlaag. 

 Waterreiniger. Functie: het productiewater bevat kleine hoeveelheden olie en vaste stof 

(bijv. zand, slib). Waterreiniger zorgt voor een betere afscheiding van deze stoffen uit het 

water. 

 Zuurstofbinder. Functie: zuurstof uit de lucht kan op sommige punten in contact komen met 

het productiewater. Om dit te verwijderen, kan gebruik worden gemaakt van zuurstofbinder. 

Niet alle mijnbouwhulpstoffen komen in het productiewater terecht 

Alleen de hulpstoffen die direct in de water-exportleiding worden gedoseerd, komen volledig in het 

productiewater terecht. Hulpstoffen die in het Schoonebeekreservoir, in de olieputten of de 

Oliebehandelingsinstallatie (OBI) worden toegevoegd, worden uiteindelijk ‘verdeeld’ over de 

verschillende stromen van olie, gas en water, die de OBI verlaten. Hierdoor komt slechts een deel van 

deze hulpstoffen in het productiewater terecht. Een voorbeeld hiervan is de (huidige) 

zwavelwaterstofbinder. De reactieproducten hiervan eindigen ten dele in de geëxporteerde olie en 

ten dele worden ze via het productiewater afgevoerd. Ook voor de emulsiebreker en het 

antischuimmiddel geldt dat deze vrijwel volledig in de oliefase terechtkomen. 
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Overzicht van waar deze mijnbouwhulpstoffen in het productiesysteem worden toegepast   
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2. Overzicht en inhoud van criteria 
 

Vanuit de totale lijst met mogelijke opties voor de verwerking van productiewater is een short list 

samengesteld van de meest waarschijnlijke opties uit elk cluster. Het uiteindelijke doel is deze met 

elkaar te vergelijken met behulp van de CE methode.  

Het proces omvat de volgende stappen; 

1. Opstellen van de Long List door alle mogelijke reële opties te benoemen 

2. Clusteren van de opties in groepen van vergelijkbare concepten en een rest-groep 

3. Het vergelijken en bepalen van de meest kansrijke optie per cluster 

4. Samenstelling van de Short List met deze alternatieven  

5. Uitwerken van de Short List en toetsing conform de CE methode 

6. Rapportage op hoofdlijnen van de Short List alternatieven ten aanzien van typen gevolgen;  

a. impact op het milieu 

b. Korte en Lange termijn risico’s 

c. Kosten, zowel kapitaal- en operationele lasten  

Naderhand zal nog een meer gedetailleerde uitwerking plaatsvinden van de alternatieven die als 

wenselijk gezien worden. 

Stap 2: Bovenstaande tweede stap is er om te zorgen dat de short list opties bevat die daadwerkelijk 

wezenlijk van elkaar verschillen. Zonder deze aanpak is de kans groot dat de 4 of 5 meest kansrijke 

opties allemaal op elkaar lijken, omdat de onderliggende technische concepten min of meer gelijk 

zijn. Met een geforceerde brede spreiding in verschillende clusters wordt voorkomen dat de beste 

opties allemaal in 1 cluster vallen. Zo wordt het mogelijk om aan de hand van de spreiding de 

consequenties van totaal verschillende concepten via de CE methode inzichtelijk te maken. 

Stap 3: In deze stap wordt vervolgens per cluster de meest kansrijke optie bepaald aan de hand van 

een aantal criteria. Deze worden hieronder beschreven. Bij elk criterium is een tekstuele beschrijving 

gegeven, waarbij voorbeelden worden gegeven waarom sommige opties op het criterium goed of 

minder goed scoren. Om voor alle opties en alle criteria een overzicht te krijgen wat beter of minder 

goed scoort, is er een vereenvoudigde tabel gemaakt waarin kwalitatief de scores zijn weergegeven. 

(Dit is binnen MER trajecten een gebruikelijke aanpak om overzicht te krijgen over veel informatie.) 

Per criterium wordt aangegeven of een optie goed scoort (++) of ( +), twijfelachtig (0) matig (-) of 

slecht (--). Indien een optie onhaalbaar geacht wordt vanwege een bepaald criterium, dan scoort de 

optie bij dat criterium een (X). Is de optie alleen haalbaar in combinatie met andere opties dan krijgt 

deze een grijze score (..). 

Hier onder worden de gebruikte criteria weergegeven, met daarbij benoemd welke aspecten 

nadrukkelijk bekeken worden en mede bepalend zijn voor het criterium. Opties kunnen hierbij 

afvallen indien ze technisch niet haalbaar zijn of indien een optie beleidsmatig of wettelijk niet is 

toegestaan. Verder helpen de criteria om te komen tot een voorkeurslijst. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een samenvattende legendatabel waarin de kwalitatieve definitie van elke score per 

beoordelingscriterium weergegeven is. 
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Randvoorwaarde bij iedere optie is: gezond en veilig 

Voor alle opties geldt als uitgangspunt dat ze veilig moeten kunnen worden uitgevoerd en dat de 

gezondheid van bewoners in de regio en het milieu niet in gevaar mogen komen. Opties die hier niet 

aan voldoen vallen direct af. 

Technisch –  mogelijk uitsluitend criterium 

In deze fase van de herafweging, de selectie van alternatieven voor de Short List, is de technische 

toets in sterke mate bepalend of een goed idee ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. De opties dienen 

robuust te zijn, zodat gedurende een lange periode van circa 25 jaar en met mogelijke variatie in de 

hoeveelheid en samenstelling van het productiewater, de verwerking van het productiewater steeds 

doorgang kan vinden. Bij de voorgestelde opties wordt gekeken naar: 

- Technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

- Geschiktheid als robuuste oplossing (dat wil zeggen bestand tegen veranderingen in het 

productieproces, zodat voorkomen kan worden dat de productie opnieuw stilgelegd moet 

worden om aanpassingen aan de installatie te doen, geen experimentele technologie, wel 

hoge bedrijfszekerheid en goede procesbeheersing)  

- Geschiktheid als langdurige oplossing (geschikt voor het totale watervolume, de gehele 

periode en er wordt voldaan aan de waterkwaliteitseisen) 

- Bij waterinjectie opties, de geschiktheid van reservoirs in de diepe ondergrond 

Een deel van de opties maakt gebruik van bewezen grootschalige technieken, andere opties vereisen 

technieken die soms tot op heden alleen op kleinere schaal zijn toegepast. Een bewezen techniek 

wordt als neutraal gescoord indien deze op kleinere schaal al is toegepast (0). Een bewezen 

technische oplossing bij vergelijkbare, grootschalige omstandigheden krijgt een ‘+’ score. In het geval 

de optie grootschalig, robuust en flexibel is en continue toepasbaar is onder verschillende 

omstandigheden wordt een ‘++’ gescoord. Indien er onzekerheden zijn over de bruikbaarheid van de 

techniek dan wordt er een ‘-‘ of ‘- -‘ gescoord. Dit geldt ook in het geval er een restproduct over blijft 

waarvoor geen geschikte verwerking beschikbaar is.  

Indien de optie technisch voldoet, maar niet geschikt is als oplossing voor de gehele periode van 25 

jaar, dan wordt dit in de tabel grijs aangegeven. Indien een optie ook in combinatie met andere 

opties niet haalbaar is wordt dit met een ‘X’ aangegeven. 

Planning 

De periode tot realisatie van de opties verschilt vanwege onder meer de tijd die benodigd is voor 

ontwerp, aanbesteding, vergunningaanvragen en bouw. In beginsel vindt in de periode vanaf de 

tweede helft 2016 tot aan een nieuw gerealiseerde oplossing slechts beperkte oliewinning plaats als 

gevolg van de pijplijnreparatie die nu wordt uitgevoerd. Pas nadat de (nieuwe) optie voor de 

verwerking van productiewater operationeel wordt, kan de olieproductie weer op volledige 

capaciteit en optimaal functioneren. Daarmee vormt de doorlooptijd tot realisatie bij de opties een 

criterium. 
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- Realiseerbaar in 2 jaar, in 4 jaar of langer 

De score op dit criterium betreft een inschatting van deze te verwachten doorlooptijd tot realisatie, 

waarbij voor nieuwe situaties geldt dat er met name een onzekerheid is bij het verkrijgen van 

vergunningen vanwege mogelijke juridische procedures. Voor de aanleg van een zuivering wordt een 

langere periode verwacht van meer dan 4 jaar, zodat hier een score ‘-‘ wordt aangehouden. Indien 

bestaande waterinjectielocaties onderdeel uitmaken van een optie, kan hier met een korte 

doorlooptijd rekening gehouden worden (‘+’). 

Beleid –  mogelijk uitsluitende criterium 

De verschillende opties dienen binnen het bestaande wettelijk en beleidsmatig kader te passen. Een 

niet vergunbare oplossing valt af, aangezien de optie om deze reden niet realiseerbaar is. Daarnaast 

is het voor sommige onderdelen in een optie nodig gebruik te maken van land van derden, waarvoor 

toestemming vereist is. Tot slot wordt een inschatting gemaakt hoe een oplossing zich verhoudt tot 

lokale beleidsambities en of dit tot vergaande aanpassingen in de oplossing of doorlooptijd gaat 

leiden. 

- Vergunbaar (wettelijk en beleidsmatig); 

- Aansluitend op lokale beleidsambities; 

- Gebruik van terrein en grond mogelijk (ruimtelijke ordening); 

Een oplossing die goed aansluit op deze drie factoren scoort goed. Opgemerkt wordt dat in deze fase 

van het onderzoek de factoren kwalitatief worden ingeschat, bijvoorbeeld als het gaat om de 

inschatting van effecten die samenhangen met ruimtelijke ordening, indien het tracé van eventueel 

nog aan te leggen pijpleidingen niet bepaald is.   

Indien een optie past binnen het bestaande beleid of zelfs een voorkeur verdient vanwege dit beleid 

is er een score ‘+’. Indien er beperkte beleidsmatige wijzigingen nodig zijn, krijgt het een ‘0’ score. In 

het geval beleidsmatige belemmeringen op kunnen treden en/of er gronden verkregen moeten 

worden voor de optie krijgt het de score ‘-‘. Als er grote beleidsmatige belemmeringen worden 

verwacht en ongewenste gevolgen optreden (zoals veel restproduct), wordt een ‘- -‘ gescoord. 

Financieel 

Aanpassingen kosten geld, zodat financiële haalbaarheid een belangrijk criterium is. Echter, bij de 

selectie voor de short list worden op basis van dit financiële criterium geen opties uitgesloten, mede 

door de relatief grote onzekerheden die er in deze fase nog zijn ten aanzien van de hoogte van de 

kosten. Voor de bepaling van de kosten moeten zowel de aanlegfase (kapitaalslasten) als de kosten 

in de operationele fase (bedrijfsvoering) berekend worden. Daarnaast kan het gebruik van bijna leeg 

geproduceerde gasvelden en bestaande pijpleidingen er toe leiden dat minder of geen gas kan 

worden geproduceerd, wat als kostenpost wordt meegerekend. Bij de CE afweging zullen de kosten 

van de geselecteerde opties in groter detail worden uitgewerkt. 

- Kosten (aanlegkosten en operationele kosten) 

- Verloren of verminderde olie- en aardgasopbrengsten 
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Indien de financiële haalbaarheid waarschijnlijk onhaalbaar is omdat de optie zeer kostbaar is, dan 

scoort deze een ‘- -’. Wanneer de optie duur maar haalbaar is krijgt deze een score ‘-’. Is de optie in 

oplopende mate financieel aantrekkelijk dan krijgt deze een ‘0’ of een positieve score ‘+’. 

Milieu 

Milieueffecten kunnen optreden bij normale bedrijfsvoering en bij calamiteiten. Onder dit specifieke 

‘Milieu’ criterium wordt gekeken naar de normale bedrijfsvoering. Eventuele effecten bij 

calamiteiten worden besproken bij het criterium ‘Risico’, onderstaand. 

De CE methode maakt gebruik van een LCA (Life Cycle Analyse) waarmee een breed spectrum aan 

milieuaspecten in beeld wordt gebracht. Daarmee kunnen de verschillende opties onderling 

vergeleken worden. Bij de toetsing binnen elk van de clusters van de long list wordt slechts 

kwalitatief aangegeven welke opties naar verwachting tot meer of minder milieueffecten zullen 

leiden. Dit is mogelijk omdat er binnen clusters sprake is van vergelijkbare concepten.  

- Milieueffecten bij normale bedrijfsvoering (energieverbruik, emissies naar bodem, water en 

lucht, geluid, effect op natuur, gebruik hulpstoffen, vergravingsschade) 

Aangezien alle opties uiteindelijk in zekere mate een negatief effect hebben op het milieu, wordt hier 

een relatieve schaal toegepast, waarbij een positieve score betekent dat er vrij weinig milieueffecten 

zijn. Lage emissies en een laag energieverbruik scoren goed (+) en hoge emissies scoren slecht ‘-’. Een 

oplossing waarbij een langdurige, grootschalige opslag van (chemische) reststoffen in de ‘bio-sfeer’, 

het leefmilieu, vereist is scoort dubbel negatief (‘- -‘). 

Risico 

Het criterium risico geeft een indicatie van ongewenste situaties die kunnen optreden. Dit criterium 

wordt veel verder uitgewerkt bij de short list opties in de nog uit te voeren toetsing met de CE-

methodiek. Op hoofdlijnen is hier al wel een aanduiding voor te geven. Er wordt zowel gekeken naar 

risico’s op korte termijn (gedurende de operationele fase) als op lange termijn, waarbij voor de lange 

termijn een periode tot ruim na afronding van de operationele fase en afsluiting van de putten wordt 

bedoeld. Er is specifiek gekeken naar mogelijke risico’s voor mens en milieu gerelateerd aan: 

- Aardbevingen  

- Lekkage pijpleiding 

- Lekkage uit reservoir via afdekkend gesteente of injectieput 

- Vervuiling / lekkage reststoffen uit stortplaats 

- Activiteiten in kwetsbare gebieden (o.a. Natura2000-gebieden) 

- Verontreiniging oppervlaktewater / zee 

Een oplossing zonder waterinjectie draagt geen aardbevingsrisico maar mogelijk wel een risico van 

oppervlaktewater vervuiling. Omdat de effecten of gevolgen van alle factoren hierboven onderling 

niet een-op-een uitwisselbaar zijn worden de effecten eerst individueel en daarna gezamenlijk in een 

‘’score’’ kwalitatief beoordeeld.  

Indien risico’s bestaan maar de kans van optreden klein is, de gevolgen beperkt zijn en er 

maatregelen getroffen worden om deze risico’s te ondervangen, dan wordt een score ‘0’ gegeven. 
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Indien de kans van optreden wat groter is en de risico’s slechts deels met maatregelen ondervangen 

kunnen worden, maar het effect nog steeds klein of tijdelijk, dan is de score ‘-‘. Indien de kans en het 

effect van de risico’s groter zijn en de risico’s slechts deels met maatregelen ondervangen kunnen 

worden, dan wordt een ‘- -‘gescoord. 

Draagvlak 

Het draagvlak voor de verschillende opties is een lastig te duiden fenomeen. Met het verstrijken van 

de tijd kan draagvlak toe- of afnemen. Onbekendheid met de technieken en oplossingen die 

samenhangen met het oliewinningsbedrijf maken draagvlak mede afhankelijk van interpretatie van 

niet-gerelateerde incidenten elders. Het draagvlak kan van regio tot regio en van gemeente tot 

gemeente verschillen. Om meer grip te krijgen op dit element wordt daarom gekeken naar factoren 

die samenhangen met de vragen en zorgpunten uit de samenleving. Bijlage 1 gaat nader in op de 

geformuleerde zorgpunten en de wijze waarop deze in de afweging worden meegenomen. 
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In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de scores met plussen en minnen tot stand komt per beoordelingscriterium.  

Criteria + + + 0 - - - X Grijs  
Technisch Bewezen techniek, 

robuust voor variaties 
in waterkwaliteit, 
onderhoud en 
storingen 

Bewezen techniek bij 
vergelijkbare 
omstandigheden 

Bewezen techniek op 
kleine schaal of 
andere 
omstandigheden 

Onzekerheden voor 
ontwerp, moet nader 
uitgezocht worden 

Veel onzekerheden 
vragen detail 
onderzoek, niet 
duidelijk of optie 
haalbaar is 

Technisch niet 
haalbaar 

Alleen haalbaar i.c.m. 
andere opties 
vanwege beperkte 
verwerkingscapaciteit 

Planning  Naar verwachting 
realiseerbaar binnen 2 
jaar 

Naar verwachting 
realiseerbaar binnen 4 
jaar 

Verwachte 
realisatietijd langer 
dan 4 jaar  

   

Beleid  Past binnen bestaand 
beleid en/of heeft de 
voorkeur binnen dit 
beleid 

Beleidsmatige 
wijzigingen nodig, 
maar geen significante 
belemmeringen 
verwacht 

Beleidsmatige 
belemmeringen 
kunnen optreden, 
noodzaak gronden 
beschikbaar te krijgen 
(voor transportleiding) 

Grote beleidsmatige 
belemmeringen 
verwacht en 
ongewenste gevolgen 
(zoals veel 
restproduct) 

Niet haalbaar omdat 
het beleidsmatig niet 
is toegestaan 

 

Financieel  Financieel haalbaar Financieel 
waarschijnlijk 
haalbaar, maar wel 
kostbaarder 

Financieel mogelijk 
niet haalbaar 

Financiële 
haalbaarheid 
onwaarschijnlijk, zeer 
kostbaar 

Financieel zeker niet 
haalbaar 

 

Milieu Gebruik huidige 
faciliteiten, bijna geen 
aanvullende 
milieubelasting 

Lage emissies, weinig 
energieverbruik, 
weinig vergraving 

Middelmatige 
emissies en 
energieverbruik, en/of 
veel vergraving voor 
nieuwe leidingen 

Hoge emissies en 
energieverbruik, en 
evt. vergraving 

Hoge emissies en 
energieverbruik, 
langdurige 
grootschalige opslag 
restproducten 

Niet haalbaar 
vanwege 
onaanvaardbare 
milieu-impacts 

 

Risico  Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
bijna uitgesloten 

Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
beperkt aanwezig en 
er zijn maatregelen 
om deze risico’s te 
ondervangen  

Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
aanwezig en kunnen 
slechts deels met 
maatregelen 
ondervangen worden 

Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
groot en kunnen 
slechts deels met 
maatregelen 
ondervangen worden 

Niet haalbaar 
vanwege 
onaanvaardbare 
risico’s 
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3. Selectie meest kansrijke optie per cluster 
 

Zoals beschreven, omdat de opties niet eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden is er voor 

gekozen om de soms totaal verschillende oplossingen op de long list in clusters onder te brengen. Per 

cluster wordt de meest kansrijke optie geselecteerd. Daarvoor zijn de opties getoetst op de eerder 

beschreven criteria.  

De scores zijn binnen een cluster onderling vergelijkbaar. Bijvoorbeeld indien een optie een ‘-’ scoort 

op techniek, kan dit alleen vergeleken worden met de score op techniek van andere opties binnen 

hetzelfde cluster. Er is geen generieke maatstaf beschikbaar of ontwikkeld welke van toepassing is 

voor alle opties. De milieueffecten en risico’s van totaal verschillende technische oplossingen zijn niet 

eenvoudig onderling vergelijkbaar. Door de enigszins vergelijkbare opties te clusteren wordt het wel 

mogelijk om verschillen en voor- en nadelen inzichtelijk te maken. De beste optie per cluster wordt 

geselecteerd en op de shortlist geplaatst voor nadere evaluatie met de CE methodiek. Deze 

methodiek is speciaal ontwikkeld om de zeer verschillende milieu-impacts toch tegen elkaar af te 

kunnen wegen. Omdat er uit elk cluster 1 optie wordt geëvalueerd met de CE methodiek kan het 

hele spectrum van alle mogelijke oplossingen worden behouden.  

Thema 1 – Zuivering en lozing op oppervlakte water, zonder injectie van reststroom 

In dit thema worden de verschillende opties besproken waarbij het productiewater niet meer 

in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd, maar (voor)gezuiverd en daarna geloosd of 

hergebruikt. 

Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt in twee typen oplossingen: 

- Opties om water te zuiveren van mijnbouwhulpstoffen en enkele andere 

omgevingsvreemde stoffen en het schone zoute water daarna te lozen op de zee; 

- Opties om water te zuiveren en schoon zoet water te lozen op oppervlaktewater of 

te hergebruiken. 

Cluster: Lozing van schoon zout water op zee  

Er zijn drie opties waarbij waterlozing op zee plaatsvindt. Lozing kan plaatsvinden op 

verschillende locaties, zoals de Eemshaven of op de Eems. Deze drie opties vergen een 

waterzuivering nabij de OBI, die technisch goed realiseerbaar is (+). Op dit criterium is er 

geen onderscheid tussen de opties te maken.  

Planning is hier eveneens niet onderscheidend, aangezien de realisatietermijn voor elk van 

de opties als relatief lang wordt ingeschat (score ‘-‘).  

Beleid is hier wellicht het belangrijkste onderscheidende criterium, vooral met betrekking tot 

de kwetsbaarheid van het ontvangende waterlichaam. Indien kan worden aangesloten op 

een lozingspunt bij Spijk in de Eems, via een bestaande vergunde situatie, scoort dit op beleid 

positief (+). Een nieuwe lozing bij de Eemshaven wordt niet als onmogelijk gezien, maar het 

verkrijgen van een vergunning hier is zeer onzeker (score ‘-‘).  
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Financieel is niet bijzonder onderscheidend, aangezien net als in alle andere opties een 

zuivering gebouwd moet worden evenals een lange transportleiding (score ‘-‘). Ter 

onderscheid is de route in de derde optie naar de Eems financieel iets aantrekkelijker 

vanwege een kortere transportleiding en daarom is deze optie met een score 0 

weergegeven.  

Het aspect milieu scoort voor alle drie de opties neutraal (score 0), omdat de waterzuivering 

relatief veel energie vraagt en bij de aanleg van transportleidingen veel bodem vergraven zal 

worden.  

De belangrijkste risico’s bij deze opties bestaan uit mogelijke lekkage van de transportleiding 

en mogelijke verontreinigingen die onbedoeld in het gezuiverde water voorkomen en na 

lozing het zeemilieu verstoren. Lozing op de Eemshaven geeft vanwege de nabijheid van de 

Waddenzee een verhoogd risico bij calamiteiten. Om dit te voorkomen kan bijvoorbeeld 

gebruik worden gemaakt van een bufferzone met rietvelden. Daarnaast is de optie 

meegenomen, waarbij waterlozing plaatsvindt bij een bestaand lozingspunt bij Spijk in de 

Eems. In geval van een onbedoelde lozing geeft het beperkte en tijdelijke effecten, vandaar 

de score van ‘-‘. Bij gebruik van rietvelden is ter onderscheid een score van 0 gegeven 

aangezien hier het water voor lozing in rietvelden gecontroleerd kan worden, zodat de 

aanvoer tijdig kan worden stopgezet. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

Doordat de drie opties uit vergelijkbare componenten zijn opgebouwd, komen dezelfde 

zorgpunten aan bod. Dit heeft vooral betrekking op:  

 mogelijke grondwaterverontreiniging in het geval van een lekkage in de 

transportleiding. Het transport van (schoon) zout water over lange afstand kan 

daarom weerstand oproepen. Daar waar mogelijk dient de route kwetsbare gebieden 

(zoals natuurgebieden) te vermijden.  

 het lozingspunt in de zee, waarbij rekening gehouden moet worden met 

gevoeligheden bij het kwetsbaar zeemilieu. Onder normale omstandigheden vindt 

lozing plaats binnen de gestelde normen, maar er is altijd een risico dat de 

waterzuivering tijdelijk onvoldoende functioneert, zoals bij storingen. 

 Doordat bij deze opties geen injectie van water in de diepe ondergrond plaatsvindt, 

komen de zorgpunten die hier betrekking op hebben bij deze opties te vervallen. 

De zorgpunten gelden voor alle drie de opties in vergelijkbare mate. 

Cluster; Lozing van schoon zoet water op oppervlaktewater of hergebruik met zout als 

restproduct  

Hier zijn eveneens drie opties waarbij het productiewater geheel gezuiverd wordt, met als 

resultaat schoon zoet water en een grote hoeveelheid zout restmateriaal: 

I. De waterzuivering kan worden gecombineerd met de bestaande waterzuivering voor 

ultra-puur water van NieuWater in Emmen. Het productiewater kan dan als puur water 

weer gebruikt worden voor stoomproductie, waarmee een retourstroom ontstaat naar 
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het reservoir. Het aanpassen van de huidige waterzuivering is echter technisch moeilijk, 

omdat deze is geoptimaliseerd in de samenwerking met de bestaande 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

II. Nieuwbouw ter plaatse van de OBI is makkelijker te realiseren dan een combinatie met 

de bestaande zuivering door NieuWater. Met betrekking tot een dergelijke nieuwbouw 

zijn er 2 opties, afhankelijk van het restproduct:  

a. Zuivering van het restproduct tot schoon, gemengd zout  

b. Geen zuivering van het restproduct met oplevering van vervuild zout 

Alle drie de opties zijn technisch mogelijk, zowel de zuivering van het water als de opslag van 

het restproduct, maar de grote hoeveelheid restproduct, waarvoor geen goede gebruiker of 

afnemer in beeld is, resulteert voor alle drie de opties in een technische score van ‘- - ‘ 

vanwege de additioneel benodigde grootschalige, lange termijn opslag. Dit geldt ook voor de 

productie van schoon, gemengd zout. Na gesprekken met een logische potentiele afnemer 

bleek dat hier momenteel geen interesse voor is.  

De planning is eveneens niet onderscheidend, gezien de te verwachten lange periode bij de 

ontwikkeling van een waterzuivering (score ‘-‘).  

Het meest onderscheidend is hier het criterium beleid, waarbij het concept met een relatief 

schoon restproduct dat mogelijk herbruikbaar is (score ‘0’), de voorkeur heeft boven de 

productie van een gemengd restproduct waar geen toepassing voor mogelijk lijkt (score ‘- -‘).  

Financieel is binnen het cluster niet echt onderscheidend, aangezien in alle opties een extra 

zware en kostbare zuivering gebouwd moet worden en een restproduct ontstaat waarvoor 

geen duidelijke toepassing is (score ‘- -‘).  

Op het gebied van milieu heeft dit cluster een grote negatieve impact vanwege het hoge 

energiegebruik, de hoge emissies en de diverse reststromen die ontstaan. Er ontstaat pas  

onderscheid op basis van de kwaliteit van het restproduct. De grote hoeveelheid restproduct 

geeft op zichzelf al een negatieve milieuscore (-), waarbij vanwege de samenstelling van het  

restproduct deze optie nog lager scoort (‘- -‘).  

Het risico van deze opties is dat het restproduct vroeger of later in het milieu komt en tot 

ernstige verstoring leidt. Dit is meteen een lange termijn probleem en vandaar dat de score 

als een ‘- -‘ is gegeven. Dit treedt mogelijk niet op bij relatief schoon, gemengd zout, indien 

hier op termijn een toepassing voor gevonden kan worden (score 0). 

Samenvattend; zuivering waarbij er naast schoon zoet water een potentieel bruikbaar 

eindproduct van relatief schoon zout resteert, scoort beter op risico, milieu en beleid. 

Vooral de wijze waarop wordt omgegaan met de grote hoeveelheid reststoffen (vooral het 

gemengde zout) kan leiden tot problemen op het gebied van draagvlak. Voor de afvoer zullen 

veel vrachtwagens, in de orde van grootte van 10 tot 20 truckladingen dagelijks moeten 

rijden, maar mogelijk aanzienlijk meer afhankelijk van de mate waarin het zout gedroogd is. 

Tot 2040 wordt een totaal zoutvolume van grofweg 1,3 miljoen m3 (ofwel een volume van 

ongeveer 110 bij 110 bij 110 meter, indien kurkdroog zout) geproduceerd (uitgaande van een 

constante productie van 300 ton per dag). Als variant geldt het lokaal opslaan van dit zout in 
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een speciaal daarvoor aangelegd depot, met risico’s dat het op de lange termijn in het lokale 

milieu belandt. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

De drie opties hebben allemaal betrekking op een waterzuivering, lozing van schoon water 

en de verwerking van het vaste restproduct. Per onderdeel kunnen er zorgpunten zijn: 

 De waterzuivering bestaat uit een zichtbare installatie, mogelijk met effecten op 

geluid en licht, en zal daarmee een verstorend effect in de omgeving vormen. 

 De lozing van relatief grote volumes zoet water op het oppervlaktewatersysteem zal 

mogelijk aanpassingen vragen voor het waterschap. Indien de waterzuivering niet 

optimaal functioneert, kan dit leiden tot toevoeging van gebiedsvreemde stoffen aan 

het oppervlaktewater. 

 In elk van de drie opties komt er een grote hoeveelheid zout materiaal vrij dat 

verwerkt dient te worden. Dit zal gezien de omvang kunnen leiden tot overlast, bij de 

afvoer van de vaste stof en bij de opslag. In het geval van lokale opslag ontstaat naar 

verwachting een vrij grote en zichtbare zoutberg. Daarbij is er tevens een zorgpunt 

van lekkage van zout water naar de ondergrond. 

 Doordat bij deze opties geen injectie van water in de diepe ondergrond plaatsvindt, 

komen de zorgpunten die hier betrekking op hebben bij deze opties te vervallen. 

Het verschil tussen de opties op het gebied van zorgpunten is vooral gelegen in de locatie 

waar de waterzuivering wordt gerealiseerd. Verstoring van de omgeving zal afhankelijk van 

de inpassing groter of kleiner zijn, maar is op voorhand niet onderscheidend tussen de 

locaties. 
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Cluster: Lozing van schoon zout water op zee 

1A
Zuivering op OBI, transport naar rietvelden en lozing zout water bij 

Eems-gebied + - - - 0 0

1B
Zuivering op OBI, transport en directe lozing zout water bij 

Eemsgebied (zonder rietvelden) + - - - 0 -

1C
Zuivering op OBI, transport naar derde in het noorden voor transport 

en lozing zout water + - + 0 0 -

Cluster: Lozing van schoon zoet water op oppervlaktewater of hergebruik met zout als restproduct 

1D
Zuivering op OBI van zout en hulpstoffen en lozing zoet water op 

oppervlaktewater. Hergebruik schoon zout. - - - 0 - - - 0

1E
Zuivering op OBI van zout en hulpstoffen en lozing zoet water op 

oppervlaktewater. Afvoer vervuild zout. - - - - - - - - - - -

1F
Retour Nieuwater. Zuivering gevolgd door hergebruik water en afvoer 

van vervuild zout. - - - - - - - - - - -
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Thema 2 – Zuivering en lozing van schoon zoet water op oppervlakte water, met injectie van 

geconcentreerde reststroom 

In dit thema worden de verschillende opties besproken waar het productiewater wordt 

gescheiden in verschillende stromen. Dit thema bestaat uit een enkel cluster. Er ontstaat een 

schone waterstroom, die, na verdere zuiveringsstappen in de Ultra-Puur Water fabriek van 

NieuWater, kan worden hergebruikt voor stoominjectie of meteen geloosd wordt op het 

oppervlaktewater. Er wordt gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige 

vergunningsniveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Ook ontstaat een 

geconcentreerde reststroom met kleiner volume, die wordt geïnjecteerd in geschikte velden. 

Er zijn in dit cluster drie opties benoemd, met verschillen in de mate en wijze van 

waterzuivering.  

I. Er is een optie bekeken waarbij de waterzuivering plaatsvindt bij NieuWater, in 

combinatie met de bestaande zuivering (2A). 

II. Er zijn verder twee opties gedefinieerd waarbij een nieuwe waterzuivering gebouwd 

wordt ter plaatse van de OBI. 

a. (2B) Een optie waarbij een beperkte reststroom met hogere concentraties (brijn) 

weer in het Schoonebeek oliereservoir kan worden teruggebracht. Het blijkt dat 

dit om veel redenen technisch een erg moeilijke oplossing is, mede omdat als 

gevolg hiervan de druk in het oliereservoir snel toeneemt en daarmee de 

stoominjectie en als gevolg hiervan de oliewinning sterkt negatief wordt 

beïnvloed. Technisch lijkt deze optie daarmee niet haalbaar. 

b. (2C) Een optie waarbij een beperkte reststroom met hogere concentraties (brijn) 

wordt geïnjecteerd in een van de bestaande waterinjectielocaties.  

Bij deze opties geldt dat technisch de beste optie bestaat uit een nieuwe zuivering bij de OBI, 

met waterinjectie in een leeg gasveld (score +). Dezelfde optie maar dan gerealiseerd bij 

NieuWater en in combinatie met de bestaande NieuWater zuivering is mogelijk maar 

technisch complex (score ‘-‘). Terugbrengen van het productiewater in de flanken van het 

Schoonebeek olieveld is complex door de hoge drukopbouw die hierdoor ontstaat in het 

reservoir (score ‘- - ‘) en de benodigde aanleg van een compleet waterinjectie pijplijn 

netwerk samen met nieuw te boren putten voor de injectie van het water.  

De planning is niet onderscheidend aangezien voor alle opties een zuivering gebouwd dient 

te worden (score ‘-‘).  

Beleidsmatig worden de opties als haalbaar gezien, met een positieve score voor herinjectie 

in het Schoonebeekveld, vanuit de gedachte dat het productiewater bij voorkeur terug gaat 

naar het reservoir waar het ook uit afkomstig is, score ‘+’.  

Alle opties zijn financieel relatief duur door de te bouwen waterzuivering, score ‘-‘. De optie 

2a is echter aanzienlijk duurder omdat veel extra kostbare aanpassingen nodig zijn in het 

Schoonebeek olieveld (extra boringen en leidingnetwerk) en waarbij waarschijnlijk de 

olieproductie ernstig wordt gehinderd.  
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De eerste optie met hergebruik van water bij NieuWater scoort iets beter op milieu (score 0), 

dan de zuivering en waterinjectie opties (score ’-‘), omdat zuivering bij NieuWater minder 

energie vergt (er ontstaat dan ook een grotere reststroom).  

Deze drie opties hebben relatief weinig risico’s, mede omdat de zuivering en waterinjectie 

nabij het Schoonebeekveld plaatsvinden. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

De opties binnen dit cluster hebben dezelfde zorgpunten als bij de waterzuivering en schoon 

waterlozing. Daarnaast zijn er zorgpunten in relatie tot watertransport en de waterinjectie.  

 De waterzuivering bestaat uit een zichtbare installatie, mogelijk met effecten op 

geluid en licht, en zal daarmee een verstorend effect in de omgeving vormen. 

 De lozing van relatief grote volumes zoet water op het oppervlaktewatersysteem zal 

mogelijk aanpassingen vragen voor het waterschap. Indien de waterzuivering tijdelijk 

niet optimaal functioneert, kan dit leiden tot toevoeging van gebiedsvreemde stoffen 

aan het oppervlaktewater. 

 Het brijn wordt getransporteerd vanaf de waterzuivering naar een injectielocatie. 

Tijdens het transport is er mogelijke grondwaterverontreiniging in het geval van een 

lekkage in de transportleiding. Het transport van zout water kan daarom weerstand 

oproepen. Daar waar mogelijk dient de route kwetsbare gebieden (zoals 

natuurgebieden) te vermijden.  

 Bij waterinjectie gelden de zorgpunten met betrekking tot de chemische 

samenstelling van het te injecteren water, zorgen met betrekking tot het lekvrij zijn 

van de injectieputten en de ondergrondse structuren met zorgen over de gevolgen in 

de ondiepe ondergrond, mogelijke oplossing van zoutlagen in de diepe ondergrond 

met bodemdaling tot gevolg, en tot slot zorgen om seismische activiteit. 

 Bij deze opties zijn zowel de zorgpunten vanuit watertransport, waterlozing en 

waterinjectie relevant. Geen van deze zorgpunten vervallen op voorhand. 

Deze zorgpunten gelden voor alle de opties. Bij herinjectie Schoonebeek zal de 

transportafstand relatief klein zijn, wat als gunstig gezien kan worden. De waterinjectie in het 

Schoonebeek olieveld kan als ongunstiger gezien worden, door de hogere druk die daarmee 

ontstaat in de ondergrond.  
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2A
Retour Nieuwater. Zuivering gevolgd door hergebruik 2000 m3/d en 

injectie van 6000 m3/d brijn in Drenthe of Twente. - - 0 - 0 0

2B
Zuivering op OBI gevolgd door lozing 6000 m3/d en injectie van 2000 

m3/d brijn .in Drenthe of Twente + - 0 - - 0

2C

Zuivering op OBI gevolgd door lozing 6000 m3/d en injectie van 2000 
m3/d brijn terug in olieveld Schoonebeek West. - - - + - - - 0



Notitie voor de Begeleidingscommissie 
 

21 
 

Thema 3 – injectie van het volledige water volume, eventueel met zuivering 

Bij alle opties wordt ook gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige 
vergunningsniveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Het zout blijft achter in het water. 
Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt in twee clusters: 
 

Cluster: Injectie alleen in Twente 

Indien alleen waterinjectie in Twente kan plaatsvinden, dan blijkt met de kennis van nu dat er 

onvoldoende opslagruimte is om al het productiewater tot het einde van het project te 

kunnen injecteren. Herziene berekeningen geven aan de totale direct beschikbare capaciteit 

nog circa 37 miljoen m3 bedraagt. Deze opslagcapaciteit zou met nieuwe vergunningen en 

technische aanpassingen uitgebreid kunnen worden tot maximaal 50 miljoen m3. De 

opslagcapaciteit in Twente is daarom onvoldoende om al het productiewater te injecteren. 

Het verwachte maximaal benodigde opslagvolume is namelijk circa 75 miljoen m3. Daarom 

scoren deze opties grijs op technisch. Deze opties kunnen wel uitgevoerd worden in 

combinatie met andere opties. Daarnaast kan zonder andere aanpassingen ook maar een 

beperkt watervolume door de gerepareerde buis, de pipe-in-pipe, stromen, waardoor de 

olieproductie met gebruikmaking van alleen de pipe-in-pipe oplossing niet op volledige 

capaciteit kan plaatsvinden.  

Wat betreft planning scoren de opties gelijk (‘+’), omdat de pipe-in-pipe in beide gevallen 

relatief snel geïnstalleerd kan worden, waardoor olieproductie gelijktijdig kan starten. De 

optie waarin alleen een pipe-in-pipe wordt aangebracht scoort beter op beleid, financieel en 

milieu omdat dit tot minder beleidsmatige wijzigingen, kosten en vergravingsschade leidt dan 

wanneer parallel ook een nieuwe pijpleiding aangelegd wordt. Wat betreft risico scoren de 

opties gelijk. 

Beide opties geven onvoldoende wateropslagcapaciteit voor het gehele project. De tweede 

optie met een extra transportleiding biedt echter de mogelijkheid om langere termijn in 

Schoonebeek  volle olieproductie te realiseren en heeft daarom de voorkeur. 

Cluster: Injectie op andere locaties eventueel in combinatie met Twente-locaties 

In dit cluster worden opties besproken waarbij injectie buiten Twente plaatsvindt, eventueel 

in combinatie met injectie in de Twentevelden. Potentieel realiseerbare opties voor 

waterinjectie bevinden zich in oude, kleine gasvelden in Twente, Drenthe en Groningen. In 

Drenthe wordt onderscheid gemaakt tussen de velden in de directe omgeving van 

Schoonebeek (Zuidoost Drenthe) en de overige Drenthevelden. Bij de Groningenvelden is ook 

nog speciaal gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bestaande waterinjectie 

in Borgsweer, dat een onderdeel is van het grote Groningen veld. 

Uit de verschillende scores blijkt dat de meeste opties in principe technisch goed mogelijk 

zijn (score ‘+’), waarbij de combinatie van gelijktijdige injectie in Twente- en Drentevelden 

het beste scoort (score ‘++’) aangezien bij het tijdelijk niet kunnen injecteren in één van de 

locaties, de olieproductie kan doorgaan met injectie in de andere locatie. De injectie alleen in 

Schoonebeek Diep scoort ‘grijs’ op technisch omdat hier niet het volledige 

productiewatervolume opgeslagen kan worden. Injectie in Olieveld Schoonebeek is technisch 
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niet haalbaar, omdat dit in combinatie met stoominjectie tot te hoge reservoirdruk leidt, 

waardoor de olieproductie niet meer plaats kan vinden (score: ‘X’). 3. Aansluiten bij de 

waterinjectie in Borgsweer is technisch lastig (score ‘-’) omdat dan de bestaande 

waterinjectie-capaciteit daar sterk moet worden uitgebreid en er een lange transportleiding 

benodigd is.  

De planning geeft aan dat bij opties waarbij de waterinjectie in de Twentevelden 

gecombineerd wordt met injectie elders op korte termijn uitvoerbaar is (score ‘+’), terwijl bij 

het stopzetten van de injectie in Twente en overstappen naar andere injectievelden er meer 

tijd nodig is om de voorzieningen en putten gereed te maken (score ‘-‘).  

Beleidsmatig worden opties waarbij waterinjectie in Twente wordt gecombineerd met 

injectie op andere locaties neutraal gescoord, aangezien er een bestaande vergunning voor 

Twente is (score ‘0’), hoewel deze optie vanuit de regio kritisch bekeken wordt. Voor geheel 

nieuwe injectielocaties in Twente wordt vooralsnog een score ‘-‘ aangehouden, er van 

uitgaand dat ook hier discussie zal ontstaan tijdens de vergunningen aanvraagprocedure. In 

dat geval dient het volledige productiewatervolume elders in Drenthe en Groningen 

geïnjecteerd te worden, waardoor beduidend meer nieuwe, vaak veel kleinere velden 

vergund moeten worden voor waterinjectie.  

Financieel is de optie met waterinjectie in Twente en Drenthe samen onderscheidend (score 

‘0’), omdat hiervoor de minste aanpassingen nodig zijn. Hoewel waterinjectie alleen in 

Schoonebeek Diep minder kost (‘+’) is deze optie niet geschikt om het totale volume van het 

productiewater te bergen. Bij voortzetting in Twente zal een nieuwe transportleiding extra 

kosten opleveren (score ‘-‘). Bij de overige opties moeten alle installaties worden aangepast 

en is een relatief lang nieuw transportnetwerk nodig (score ‘- -‘).  

Geen van deze opties heeft een sterke negatieve invloed op het milieu, omdat relatief weinig 

emissies worden veroorzaakt met een relatief laag energieverbruik. Om toch onderscheid 

aan te brengen tussen de verschillende injectievarianten, scoort het gebruik van de Twente 

en Drenthevelden ‘++’, omdat dit tot de minste vergravingschade leidt. Het geheel 

overschakelen op velden buiten Twente leidt tot meer effecten van vergraving. Tevens leiden 

langere transportafstanden tot een hoger het pomp-energieverbruik (aangeduid met relatief 

lagere  score ‘+’ of ‘0‘).  

Bij de waterinjectie opties zijn de mogelijkheid van aardbevingen of lekkage uit het reservoir 

de belangrijkste risico’s. Om dit te voorkomen zijn de putten en velden zodanig gekozen dat 

er geen aardbevingen of lekkage meer worden verwacht. Mocht zich onverhoopt toch een 

incident voordoen in 1 of meer van de reservoirs, dan zijn er bij de opties voldoende andere 

putten en velden om de waterinjectie over te nemen. Daarom is er een score ‘0’ 

aangehouden. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

Bij de waterinjectie opties zijn veel zorgpunten benoemd. Er zijn zorgen over de 

transportleiding, de mogelijkheid dat het productiewater uit de diepe ondergrond naar 
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ondiepere lagen stroomt of zelfs naar het oppervlaktewater. Tevens zijn er zorgen met 

betrekking tot mogelijke oplossing van zoutlagen en mogelijke aardbevingen. 

 Het productiewater wordt getransporteerd vanaf de OBI naar een injectielocatie. 

Tijdens het transport is er mogelijke grondwaterverontreiniging in het geval van een 

lekkage in de transportleiding. Het transport van zout water over lange afstand kan 

daarom weerstand oproepen. Daar waar mogelijk dient de route kwetsbare gebieden 

(zoals natuurgebieden) te vermijden.  

 Bij waterinjectie gelden de zorgpunten met betrekking tot de chemische 

samenstelling van het te injecteren water, zorgen met betrekking tot het lekvrij zijn 

van de injectieputten en de ondergrondse structuren met zorgen over de gevolgen in 

de ondiepe ondergrond, mogelijke oplossing van zoutlagen in de diepe ondergrond 

met bodemdaling tot gevolg, en tot slot zorgen om seismische activiteit. 

 Bij deze opties vindt geen lozing plaats van zoet of zout water op oppervlaktewater. 

De hieraan gerelateerde zorgpunten komen bij deze opties te vervallen. 

De zorgpunten ten aanzien van watertransport gelden voor alle opties. Ten aanzien van de 

waterinjectielocaties worden de zorgpunten als randvoorwaarden meegenomen. Dat 

betekent dat reservoirs worden geselecteerd waarin geen aardbevingen worden verwacht, 

putten in beeld komen die technisch in orde zijn en reservoirs met geschikte afdekkende 

lagen. 
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Thema 3 – injectie van het volledige watervolume
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3A
Waterinjectie alleen in Twentevelden (Pipe in Pipe) + + + ++ 0

3B
Waterinjectie alleen in Twentevelden (Pipe in Pipe + nieuwe 

pijpleiding) + 0 0 + 0

Cluster: Injectie op andere locaties evt. i.c.m. Twente

3C
Waterinjectie in het gasveld Schoonebeek Diep + 0 + ++ 0

3D
Waterinjectie terug in Olieveld Schoonebeek X

3E
Waterinjectie in Twentevelden (Pipe in Pipe + nieuwe pijpleiding), 

gevolgd door ZO Drenthevelden + + 0 - + 0

3F
Waterinjectie gelijktijdig in Twentevelden (Pipe-in-pipe ) en in ZO 

Drenthevelden + + + 0 0 ++ 0

3G
Waterinjectie in de ZO Drenthevelden + - -  - - + 0

3H
Waterinjectie in de Drenthe- en kleine Groningenvelden + - - - - 0 0

3I Waterinjectie in Borgsweer (Groningenveld) - - - - - 0 0
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Thema 4 – Overige opties  

Dit zijn de opties waarvan in een vroeg stadium duidelijk werd dat deze hoogstwaarschijnlijk niet 

haalbaar zijn. 

In de onderstaande tabel zijn opties aangegeven die wel beperkt zijn uitgewerkt maar 

uiteindelijk technisch of beleidsmatig niet haalbaar zijn gebleken. Dat komt mede doordat 

een deel van de opties afhankelijk is van samenwerking met derden, partijen die uiteindelijk 

geen mogelijkheden zien of nadrukkelijk geen samenwerking wensen.  

Bij de samenwerking met Duitsland staat nog een vraagteken. Het Schoonebeek olieveld 

bevindt zich voor een groot deel op Duits grondgebied. Ook in Duitsland wordt olie 

gewonnen en wordt productiewater verwerkt en geïnjecteerd in de diepe ondergrond. In 

verkennende gesprekken bleek in eerste instantie een omgekeerde vraag naar beschikbare 

reservoirs het geval, waarbij productiewater uit Duitsland naar Nederland zou worden 

getransporteerd voor verwerking. Verwerking bij Emlichheim en Rühlermoor blijkt niet 

mogelijk, maar momenteel wordt een gezamenlijke oplossing voor de in het gebied actieve 

oliemaatschappijen opnieuw nader verkend (waterinjectie in Duitse Zechstein reservoirs in 

samenwerking met het West Emsland Consortium). Er zijn sterke aanwijzingen dat om 

verschillende redenen (waaronder vergunning technisch) productiewater transport naar 

Duitsland niet haalbaar zal blijken. Opgemerkt wordt dat indien een oplossing mogelijk 

mocht blijken, de doorlooptijd voor implementatie waarschijnlijk erg lang zal zijn. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

De genoemde opties hebben vergelijkbare zorgpunten met de eerder beschreven opties. 

Doordat deze technisch of beleidsmatig niet uitvoerbaar zijn, wordt niet verder onderscheid 

gemaakt tussen verschillende zorgpunten. 

 
  

Code

Thema 4 - Overige opties
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4A
Zuivering op OBI, Transport naar Waddenzee of Dollard X

4B
Zuivering op OBI, Transport naar Noordzee, West Nederland X

4C
Afname via Afvalbeheerbedrijf (Andaver of ATM in Zeeland of CMF in 

Velsen) X

4D
Zuivering op OBI, transport van schoon zout naar Zoutfabriek in 

Drenthe, Overijssel of Friesland X X

4E
Afname via RWZI/AWZI of industriepark (Europark, Emmtec bv) met of 

zonder voorzuivering X

4F
Zuivering op OBI en injectie in Schoonebeek Oost X

4G
Zuivering op OBI en injectie in Emlichheim, Duitsland X X

4H
Transport via Pijpleiding naar Ruhlemoor, Duitsland en injectie in 

potentieel Exxon waterinjectieproject ? ?

4I
Injectie in aquifers X X X

4J Zoutcavernes X X
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4. Toelichtingen van de alternatieven op de short list 
 

Uit de longlist zijn de 5 alternatieven geselecteerd, die het best scoorden binnen hun eigen cluster. Er 

is gekozen om uit elk cluster één optie te kiezen, zodat binnen de short list het gehele spectrum van 

verwerkingsopties wel vertegenwoordigd blijft. De alternatieven op de short list worden met behulp 

van de CE-methodiek in meer detail uitgewerkt en getoetst. Bij de uitwerking is het mogelijk 

varianten per alternatief toe te voegen. Nadat alle alternatieven en varianten getoetst zijn, wordt 

nog gekeken of er een slimme combinatie te maken is van deze alternatieven en varianten om tot 

een definitieve en beste oplossing te komen. 

Bij de eerste twee alternatieven vindt geen waterinjectie plaats. Dat betekent dat de waterinjectie in 

Twente zal worden beëindigd. Bij het derde alternatief wordt de waterstroom ingedikt en daarmee 

de hoeveelheid waterinjectie aanzienlijk beperkt, tot circa 25% van het geplande volume. Het vierde 

en vijfde alternatief gaan beide uit van voortzetting van waterinjectie. 

 

1 - Beperkte zuivering productiewater, gevolg door afvoer van schoon zout water naar een derde 

partij en lozing op zee, met een vast restproduct (long list optie 1C) 

Op het terrein van de OBI wordt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Het productiewater 

wordt op de OBI zover gezuiverd, dat schoon zout water over blijft. Het zoute water voldoet aan de 

lozingseisen van Rijkswaterstaat voor de lozing op de Eems in het noorden. Het schone zoute water 

wordt daar afgeleverd door een gecertificeerde partij, die het water na afstemming met de 

autoriteiten binnen zijn eigen vergunning loost op de Eems. Bij de waterzuivering ontstaat een 

reststroom met de overige componenten van het productiewater en zuiveringschemicaliën. 

Opmerking: dit concept en de haalbaarheid ervan vragen om afstemming met veel 

andere, nieuwe belanghebbenden. In het belang van de zorgvuldigheid dient hier 

eerst een afstemmingsprocedure voor ontwikkeld en uitgewerkt te worden. 

 

2 - Zuivering productiewater, gevolgd door lozing van schoon water op het oppervlaktewater, met 

schoon zout en een reststroom als vaste restproducten (long list optie 1D) 

Op het terrein van de OBI in Schoonebeek wordt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie gebouwd. 

Hierbij wordt het productiewater volledig gezuiverd, waarbij zowel de hulpstoffen als het zout uit het 

water worden gehaald. Het resterende schone water wordt geloosd op het oppervlaktewater in de 

omgeving van de OBI. Naast het water, ontstaan bij het proces minimaal twee afvalstromen, namelijk 

schoon, gemengd zout en een reststroom.  

De hoeveelheid schoon zout bedraagt in de orde van grootte van 300 ton per dag. Over een periode 

van 25 jaar wordt dit een aanzienlijke hoeveelheid zout, waarvoor een bestemming moet worden 

gevonden. Bij een contant zoutvolume (wat echter niet het geval zal zijn), bedraagt dit circa 2,7 Mton 

of 1,3 miljoen m3 zout, uitgaande van een soortelijk gewicht van 2,15 kg/dm3 voor kurkdroog zout). 
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Dit is een stortvolume van ongeveer 110 bij 110 bij 110 meter. Indien het zout een zeker gehalte aan 

kristalwater bevat wordt het volume al snel tot 50 % groter. 

Indien mogelijk wordt het schone maar gemengde zout hergebruikt, maar vooralsnog is daar geen 

afnemer voor bekend zodat rekening moet worden gehouden met lokale opslag van het zout of 

transport naar een andere opslaglocatie. Indicaties zijn dat verkoop of levering van dit zout aan 

commerciële afnemers zeer moeilijk zal zijn. 

De reststroom bestaat uit de overige componenten van het productiewater en 

zuiveringschemicaliën. Deze toch aanzienlijke reststroom heeft een kleiner volume dan het zout 

maar dient per tanker of vrachtwagen te worden afgevoerd en verwerkt door commerciële partijen. 

 

3 - Indikken van het productiewater, waarbij een deel als gezuiverd schoon zoet water wordt 

geloosd op het oppervlaktewater en een deel, met verhoogde concentraties, wordt geïnjecteerd 

(2B) 

Het productiewater wordt behandeld met ontzoutingstechnieken waarbij een schoon effluent en een 

geconcentreerde afvalstroom (brijn) vrijkomen. De ontzoutings- en zuiveringsinstallaties worden op 

de OBI-locatie in Schoonebeek gebouwd. Het is de verwachting dat deze zuivering er toe leidt dat er 

circa 6.000 m3 effluent per dag ontstaat (circa 75% van de hoeveelheid productiewater). Na een 

aanvullende behandeling kan het effluent als schoon zoet water worden geloosd op nabij gelegen 

oppervlaktewater. 

De resterende, ingedikte stroom bestaat uit water met een hogere concentratie aan stoffen. Dit 

wordt aangeduid als brijn, en is qua volume circa 2.000 m3 per dag (ongeveer een kwart van het 

oorspronkelijke debiet). In dit alternatief wordt het brijn in de ondergrond geïnjecteerd. Hiervoor 

kunnen de bestaande faciliteiten van de Twentevelden gebruikt worden of nieuw te selecteren 

velden en putten in ZO Drenthe. 

Doordat slechts een kwart van het productiewater geïnjecteerd wordt, kan het aantal injectielocaties 

beperkt worden. In dit alternatief kan de gehele waterinjectie plaatsvinden in het Rossum Weerselo 

veld, zodat bij Tubbergen Mander en Tubbergen geen waterinjectie meer zou plaatsvinden. 

Als variant wordt waterinjectie in velden in ZO Drenthe (Schoonebeek Diep en Coevorden) getoetst. 

Hierbij geldt dat het veld Coevorden gezien wordt als onderdeel van de Drenthe velden, met locaties 

in de gemeente Coevorden. De reservoirs van het Coevorden veld bevinden zich overigens 

gedeeltelijk onder Overijssels grondgebied, in de gemeente Hardenberg. 

4 - Beperkte zuivering en injectie gelijktijdig in Twente en Drenthe velden (3F) 

Indien al het productiewater verwerkt wordt met gebruikmaking van waterinjectie, zijn er naast de 

huidige Twentevelden aanvullende velden nodig. De meest kansrijke velden voor aanvullende 

waterinjectie zijn de velden Schoonebeek Diep en Coevorden. Al deze velden samen hebben 

ruimschoots voldoende opslagcapaciteit en voldoende putten beschikbaar. 

Bij dit alternatief wordt onderzocht wat er nodig is om binnen de huidige vergunningsverplichtingen 

voor de waterinjectie in Twente te blijven, maar wordt als variant ook in beeld gebracht wat ervoor 
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nodig is om de waterkwaliteit van het te injecteren water zoveel mogelijk te verbeteren door het 

verwijderen van stoffen. Dit betreft het voorkomen en verwijderen van mijnbouwhulpstoffen en het 

verwijderen van die stoffen (anders dan zout) die van nature in het productiewater voorkomen.  

Voor waterinjectie wordt uitgegaan van een debiet van circa 8.000 m3 per dag. Het totale benodigde 

debiet gedurende het gehele project tot 2040 á 2045 wordt geraamd op maximaal circa 75 miljoen 

m3. Door gebruik te maken van zowel de velden in Twente als in Drenthe is er voldoende capaciteit 

voor de opslag van het productiewater. In varianten wordt onderzocht wat de beste verhouding is 

tussen waterinjectie in Twente en Drenthe. Primair wordt hierbij gedacht aan de gelijktijdige opslag 

van productiewater in Rossum Weerselo (Twente), Schoonebeek Diep (Drenthe) en Coevorden 

(Drenthe, gedeeltelijk Overijssel). Schoonebeek Diep is het leeg geproduceerde gasveld onder het 

olieveld van Schoonebeek. In Drenthe komen mogelijk aanvullend de velden van Oosterhesselen en 

Dalen in aanmerking voor waterinjectie.  

5 - Huidige vergunning: Geen zuivering en voortzetting van afvoer naar bestaande Twentevelden 

met nieuwe transportcapaciteit (3B) 

Als laatste alternatief wordt voortzetting van de huidige situatie getoetst. Dat wil zeggen 

waterinjectie in de Twentevelden, volgens de huidige vergunning. In de huidige situatie zorgt de pipe 

in pipe constructie er voor dat de oliewinning slechts in beperkte mate kan plaatsvinden. Om weer 

volledig te kunnen produceren zal er binnen dit alternatief meer watertransport richting Twente 

geïnstalleerd moeten worden. Hiertoe zijn twee varianten in beeld: 

- De pipe in pipe leiding wordt vervangen door een nieuwe transportleiding. Deze zou ook 

parallel aan de bestaande pipe in pipe leiding kunnen worden aangelegd.  

- Er wordt een zogenaamd boosterstation gebouwd, waardoor de transportcapaciteit van de 

pipe in pipe leiding vergroot wordt. 

Dit alternatief maakt gebruik van alle vergunde velden en locaties in Twente, zowel Rossum 

Weerselo als Tubbergen Mander en Tubbergen. Herziene berekeningen sinds de MER-2006 aan de 

beschikbare capaciteit geven aan dat binnen de vergunde reservoirs in totaal slechts circa 50% van 

de voorziene maximale hoeveelheid productiewater kan worden opgeslagen. Aanvullende 

vergunningen in Twente kunnen zorgen voor vergroting van de beschikbare wateropslagcapaciteit 

tot 70 % van het maximale volume. Daarmee zal NAM op termijn aanvullende opties nodig hebben 

om de productie van olie voort te zetten. 

Evenals bij alternatief 4 wordt bij dit alternatief onderzocht wat er nodig is om binnen de huidige 

vergunningsverplichtingen voor de waterinjectie in Twente te blijven, maar wordt als variant ook in 

beeld gebracht wat ervoor nodig is om de waterkwaliteit van het te injecteren water zoveel mogelijk 

te verbeteren door het verwijderen van stoffen. Dit betreft het voorkomen en verwijderen van 

mijnbouwhulpstoffen en het verwijderen van die stoffen (anders dan zout) die van nature in het 

productiewater voorkomen. 
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Bijlage 1 -  

Inbedding zorgpunten bij afweging opties verwerking productiewater 
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Inbedding zorgpunten bij afweging 
opties verwerking productiewater 

Kader 

In de regio Twente zijn bij bewoners en andere betrokkenen zorgpunten geïdentificeerd met 

betrekking tot het injecteren van productiewater afkomstig van de oliewinning Schoonebeek in leeg 

geproduceerde gasvelden. De Begeleidingscommissie heeft nadrukkelijk aangegeven, dat deze 

zorgpunten in het gehele afwegingsproces een herkenbare plek moeten krijgen. Onderstaand wordt 

toegelicht hoe binnen de herafweging wordt omgegaan met de aangedragen zorgpunten. 

1 Completeren zorgpunten. De al aangeleverde zorgpunten betreffen een specifieke groep 

betrokkenen. Deze zorgpunten kunnen ook gelden voor belanghebbenden in andere 

gebieden, waar als alternatieve optie waterinjectie of een andere manier van verwerking 

kan plaatsvinden. Daarnaast zijn er nog organisaties in de regio Twente met mogelijke 

zorgpunten, die zich nog niet hebben geuit. Er is daarom een inventarisatie gemaakt 

waarbij organisaties, waaronder het waterschap en het drinkwaterbedrijf, proactief 

benaderd zijn om hun zorgpunten aan te geven. 

2 Clustering zorgpunten naar thema’s. Alle zorgpunten worden individueel meegenomen, 

maar om het geheel overzichtelijk te houden, is er een clustering gemaakt van de 

onderwerpen waar de zorgen betrekking op hebben. Zo zijn zorgen rondom de 

waterinjectie, het transport van productiewater, lozing en waterzuivering in aparte 

clusters ondergebracht. 

3 Toetsing opties long list. Alle mogelijke opties voor de verwerking van productiewater 

zijn verzameld in een longlist. Ook is in deze longlist een clustering in thema’s 

aangebracht, waarin opties met vergelijkbare oplossingen zijn gegroepeerd. De opties 

binnen het thema worden onderling vergeleken om tot de meest kansrijke optie per 

thema te komen. Onderstaand wordt aangegeven hoe de zorgpunten zijn meegenomen 

in de afweging van long list naar short list. 

4 Toetsing short list alternatieven. De geselecteerde alternatieven worden in detail 

getoetst met behulp van de CE-methodiek. Onderstaand wordt beschreven hoe de 

zorgpunten worden meegenomen bij de toetsing van deze alternatieven. 

5 Afzonderlijke antwoorden op zorgpunten. Tot slot wordt beschreven per zorgpunt hoe en 

waar deze is meegenomen in de alternatieven en de afweging.  

Hoe wordt draagvlak afgewogen bij opties? 

Draagvlak heeft hier betrekking op de acceptatie en aanvaarding van een specifieke optie. In iets 

sterkere vorm kan het gezien worden als het ondersteunen van de specifieke optie. Indien er sprake 

is van gebrek aan draagvlak, ontstaat de vraag wat de achterliggende reden is. In sommige gevallen 

kan dit te maken hebben met het ondervinden van hinder of met mogelijke risico’s. Het is ook 

mogelijk dat mensen geen specifieke reden hebben, maar gewoon vinden dat het geen goed idee is. 
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Geen draagvlak door hinder en risico’s 

Bij het maken van keuzes kan worden nagegaan hoe de hinder en risico’s beperkt kunnen worden of 

geheel worden weggenomen. Ten aanzien van de risico’s zijn niet alleen de te berekenen risico’s van 

belang, maar tevens de beleving van risico’s. Dit laatste kan ontstaan door onzekerheden, slechte 

ervaringen van elders of eigen ervaringen. In dit onderzoek worden hiervoor zorgpunten uit de 

bevolking en bij andere belanghebbenden geïnventariseerd en getoetst bij de verschillende 

mogelijke opties. 

Geen draagvlak vanuit principe  

Indien betrokkenen zonder specifieke onderbouwing aangeven dat zij een bepaald idee niet 

wenselijk te achten, dan is het aan de initiatiefnemer om de dialoog aan te gaan met de 

betrokkenen, en te achterhalen wat de onderliggende motieven zijn. Mocht er een situatie ontstaan, 

waarbij men vanuit principe tegen is, dan is het uiteindelijk aan de bestuurders in hoeverre hier 

gehoor aan wordt gegeven. Het gebrek aan draagvlak kan zichtbaar gemaakt worden middels een 

lijst met handtekeningen, die aan bestuurders wordt overhandigd. In dit onderzoek zullen deze 

uitingen van gebrek aan draagvlak worden vermeld en meegenomen, maar worden hier niet gebruikt 

als criterium, aangezien er geen vergelijkbare uitingen bekend zijn voor de andere mogelijke opties. 

Zorgpunten als indicator voor aspect draagvlak 

Voor het draagvlak van een optie is geen getal of waarde beschikbaar, waarmee kan worden 

vastgesteld of er veel dan wel weinig draagvlak is. Als gevolg hiervan is het lastig een objectieve 

uitspraak over draagvlak te doen. Binnen het kader van dit onderzoek zijn daarom de zorgpunten als 

indicatie meegenomen voor het aspect draagvlak. Daarmee is het dus niet gezegd dat indien alle 

zorgpunten naar tevredenheid beantwoord zijn, daarmee draagvlak bestaat voor een optie. De 

mogelijkheid blijft dat betrokkenen het sowieso geen goed idee blijven vinden. Het inzichtelijk maken 

wat de gevolgen zijn voor elke optie met betrekking tot de zorgpunten geeft echter een indicatie van 

het draagvlak, zo ver als binnen dit onderzoek mogelijk is. 

Toetsing longlist opties 

De opties op de longlist worden getoetst of technische haalbaarheid, planning, beleid, financiën, 

milieu en risico’s. Daarnaast worden de zorgpunten in de afweging meegenomen. Veel zorgpunten 

hebben met mogelijke risico’s te maken. Bijvoorbeeld het risico van een lekkende transportleiding of 

migratie van het opgeslagen productiewater uit ondergrondse lagen als het daarin wordt opgeslagen. 

Deze aspecten worden inhoudelijk al beschreven bij het toetsingscriterium Risico. Andere 

zorgpunten hebben betrekking op mogelijke hinder, zoals geluidshinder. Dit wordt beschreven bij het 

criterium Milieu. De inhoudelijke toetsing van de zorgpunten vindt zodoende al plaats bij de 

verschillende criteria. De zorgpunten adresseren naast technische aspecten ook beleving van risico’s. 

Per optie worden de zorgpunten, zowel de technische aspecten als de beleving ervan, tekstueel 

beschreven.  
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Clusters van zorgpunten 

De zorgpunten zijn geclusterd in de volgende type zorgpunten:  

1. Chemische samenstelling productiewater 

2. Grondwatervervuiling 

2.a Lekkage transportleiding 

2.b Lekkage putten 

2.c Migratie van geïnjecteerd water vanuit ondergrond 

3. Bodemdaling of beweging /zoutoplossing 

4. Vervuiling oppervlaktewater 

5. Omgeving (geluid/zicht) 

6. Seismische activiteit 

7. Nabijheid beschermd natuurgebied 

8. Relevantie en toepasbaarheid van de CE methodiek (toegepaste afwegingsmethodiek) 

9. Selectie van alternatieven 

10. Functioneren van de olieproductie in relatie tot verwachtingen in het MER uit 2006 

 

Opties bijeengebracht in thema’s 

De opties voor verwerking van productiewater zijn geclusterd in vijf thema’s met vergelijkbare 

technologie en worden hieronder beschreven. Per thema wordt één optie gekozen als meest 

kansrijke, en wordt onderdeel (mogelijk met een aantal varianten) van de CE afweging. De invloed 

van de zorgpunten hierop is als volgt: 

- Afvoeropties naar de zee. Alle opties binnen dit thema hebben zorgpunten rond de 

transportleiding. Daarnaast is er een zorgpunt m.b.t. de samenstelling van het 

productiewater, namelijk dat verontreinigd water in zee kan belanden. De onderscheidende 

factor binnen dit thema is uiteindelijk het lozingspunt waarvoor geldt dat in geval van een 

verontreiniging de gevolgen het best beperkt kunnen worden. Tevens geldt voor de 

geselecteerde optie dat deze oplossing de minste zorgpunten geeft. 

 

- Volledige zuiveringsopties. De belangrijkste zorgpunten hier zijn de verwerking van het 

restproduct (een grote hoeveelheid zout), in beperkte mate watertransport en het mogelijke 

risico van verontreiniging bij lozing van het schone water op lokaal oppervlakte water. De 

zorgpunten bij een waterzuivering ter plaatse van Nieuwater of nabij de Schoonebeek 

installatie zijn vergelijkbaar. Door te komen tot een zo schoon mogelijk restproduct wordt, 

het zorgpunt bij de geselecteerde optie beter geadresseerd dan bij andere opties. 

 

- Indikvarianten. Zorgpunten hebben betrekking op watertransport, waterinjectie en de 

verwerking van het restproduct. Deze zorgen gelden voor alle opties. Het watertransport 

naar de Twentevelden vindt over een grotere afstand plaats dan naar de Drenthevelden, 

maar de aard van de zorgen is vergelijkbaar. 

 

- Volledige waterinjectie. Hier geldt eveneens dat de belangrijkste zorgen betrekking hebben 

op watertransport en waterinjectie. Voor alle opties bij dit thema zijn de zorgen 
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vergelijkbaar, maar bij waterzuivering voorafgaand aan waterinjectie is het zorgpunt met 

betrekking tot de samenstelling van het productiewater verminderd. 

 

- Voortzetting waterinjectie Twente. De huidige zorgen gelden voor de huidige situatie, 

waarbij voortzetting van waterinjectie plaatsvindt. Hier komen alle zorgpunten aan bod, met 

uitzondering van de zorgpunten in relatie tot waterlozing. 

Uit bovenstaande blijkt dat voor vrijwel alle opties op de Long List de samenstelling van het water en 

het transport de zelfde zorgen geven voor lekkage en grondwatervervuiling. Verder blijkt dat er per 

cluster verschillende type zorgpunten zijn.  

Toetsing short list alternatieven 

Doordat de opties in thema’s zijn ondergebracht, met daarbinnen voor elk thema vergelijkbare 

zorgen tussen de opties, is draagvlak niet onderscheidend geweest bij de selectie van de 

voorkeursoptie binnen een thema naar de short list. Maar met deze werkwijze wordt het met de 

short list opties mogelijk om vervolgens wel geheel verschillende alternatieven met elkaar 

vergeleken, waarbij ook verschillende typen zorgpunten naar voren komen. 

Het is lastig de zorgpunten onderling te vergelijken en om te bepalen of zorgpunten rond mogelijke 

lekkage van een transportleiding anders scoren dan zorgpunten met betrekking tot lekkage uit een 

reservoir in de diepe ondergrond. Daarom is er voor gekozen om per alternatief de zorgpunten te 

benoemen en uit te werken. Dat geeft een beeld van type en aantal zorgpunten, waarbij uiteindelijk 

per alternatief wordt aangegeven welke zorgpunten bij realisatie extra aandacht vragen. 

Adressering van de vragen / zorgpunten in context van de Short List opties 

Het is van belang dat op alle ingediende zorgpunten een reactie komt. Daarvoor wordt in de 

eindrapportage een aparte bijlage opgenomen, waarin het volgende is opgenomen: 

- Overzicht van de organisaties die zorgpunten hebben aangedragen of benaderd zijn voor 

zorgpunten. 

- Overzicht van zorgpunten per organisatie.  

- Overzicht waarin is aangegeven hoe dit zorgpunt in de herafweging is meegenomen, zowel 

bij de afweging van de selectie “Lang Luist naar Short List” als binnen de Short List 

Voorbeeld beantwoording 

Bewoners en instanties in de regio hebben op 11 mei 2015 een brief aan Minister Kamp gestuurd, 

met het dringende verzoek de hierin opgenomen vragen bij de herafweging te adresseren. De vragen 

die geadresseerd zijn aan de NAM zijn hieronder opgenomen. Bij elke vraag is weergegeven waar in 

de herafweging (het hoofdrapport en de verschillende bijlagerapporten) het antwoord gegevens is. 

1. Algemeen 
1.1. Het MER bij de aanvraag voor de vigerende vergunning dateert uit 2006. Geef aan op welke 

punten in de afgelopen 10 jaar nieuwe inzichten t.a.v. de in het MER besproken aspecten zijn 
ontstaan.  

 
Reactie: De belangrijkste nieuwe inzichten zijn a, b en c. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 
x.y. 
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1.2. Besteed daarbij aandacht aan ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan, en aan de 
relevantie daarvan voor de Nederlandse situatie. 
 

Reactie: Buitenlandse ervaring wordt beschreven in hoofdstuk x.y. De situatie in Nederland is 
beschreven in hoofdstuk x.y. 
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Managementsamenvatting 

Kader 
In Zuidoost Drenthe bevindt zich het Schoonebeek oliereservoir, waaruit NAM sinds 1947 olie heeft 
gewonnen. De olieproductie is in 1996 gestopt waarna de putten, locaties en productiefaciliteiten zijn 
opgeruimd. Er waren toen in totaal circa 250 miljoen vaten olie geproduceerd. Vanaf 2011 is een nieuwe 
fase gestart met als doel nog eens circa 90 miljoen vaten olie te winnen, waarbij de olie met behulp van 
lage druk stoominjectie wordt verhit en vloeibaar gemaakt, om de oliewinning te vergemakkelijken. In het 
reservoir is naast de olie van nature een grote hoeveelheid water aanwezig, zodat via de winputten een 
combinatie van water en olie wordt onttrokken. Dit water wordt in Schoonebeek afgescheiden van de olie 
en als zogeheten productiewater verwerkt. Dit productiewater wordt vervolgens middels een 
ondergrondse leiding naar gasvelden in de regio Twente getransporteerd, waaruit NAM in het verleden 
gas heeft gewonnen. Deze bijna leeg geproduceerde gasvelden worden nu gevuld met productiewater via 
bestaande injectieputten (ter plaatse van de injectieputten aangeduid als injectiewater).  
 
Toen NAM circa 10 jaar geleden besloot om weer olie te gaan winnen uit het Schoonebeekveld, is 
hiervoor in 2006 een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. De verwerking van productiewater via 
waterinjectie in Twente is in het MER als meest geschikte methode naar voren gekomen. In daarop 
verleende waterinjectievergunningen is voorgeschreven dat elke 6 jaar een herafweging gemaakt dient te 
worden, of injectie in leeggeproduceerde gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte 
verwerkingsmethode voor het productiewater van Schoonebeek is. Sinds begin 2011 wordt door de NAM 
productiewater vanaf de oliewinning Schoonebeek per transportleiding naar Twente gebracht en daar in 
lege gasvelden geïnjecteerd. 
 
De NAM is in 2016 al gestart met de in de vergunning 
voorgeschreven herafweging, om tegemoet te komen aan 
de vragen met betrekking tot waterinjectie in de regio 
Twente. Om te komen tot een transparant en compleet 
onderzoek, is onder meer de Commissie voor de m.e.r. 
gevraagd advies te geven over de onderzoeksopzet. De 
Commissie heeft geconstateerd, dat het een technisch 
onderzoek betreft, dat onderdeel uitmaakt van een brede 
bestuurlijke afweging, over de mogelijke methoden voor 
verwerking van het productiewater. De Commissie stelt voor 
om eerst een onderzoek op hoofdlijnen uit te voeren en 
daarover te rapporteren, in een tussenrapport. Het 
tussenrapport moet de mogelijke keuzes en de gevolgen 
van die keuzes overzichtelijk en toegankelijk maken.  
 
De Commissie heeft verder aangegeven, dat het wenselijk is 
dat de Minister van Economische Zaken op basis van dit 
tussenrapport op hoofdlijnen, betrokken partijen en 
belanghebbenden om advies vraagt. Dit stelt hem in staat 
binnen de selectie van meest kansrijke opties één of enkele 
opties aan te wijzen, die dan in meer detail dienen te worden uitgewerkt.  
 
De hier gepresenteerde tussenrapportage vormt het resultaat van het onderzoek op hoofdlijnen. Het 
onderzoek is in opdracht van NAM uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. 
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Het onderzoek is gestart met het opstellen van een overzicht van de bevindingen die zijn opgedaan 
gedurende de oliewinning van de afgelopen jaren. Daarbij zijn tevens randvoorwaarden voor de komende 
jaren benoemd. Vervolgens is een uitgebreide inventarisatie gemaakt van mogelijke verwerkingsopties, 
waaruit de meest kansrijke opties als alternatieven zijn geselecteerd en uitgewerkt. Deze alternatieven zijn 
getoetst op hoofdlijnen in het verlengde van de zogenaamde CE-afwegingsmethodiek. Deze methodiek is 
in de verleende waterinjectievergunningen en door de Commissie voor de m.e.r. voorgeschreven om de 
herafweging transparant in beeld te kunnen brengen. 
 
Zorgpuntennotitie 

De herafweging bestaat uit een technisch onderzoek naar verschillende mogelijkheden om het 
productiewater te verwerken en een beschrijving van in de regio genoemde zorgpunten, welke mogelijk 
optreden bij de verschillende mogelijkheden. In een aparte zorgpuntennotitie wordt ingegaan op de 
zorgpunten en aangegeven in hoeverre de bevindingen van het onderzoek hier voldoende antwoord op 
kunnen geven.  
 

Huidige situatie oliewinning 
Het huidige proces van oliewinning in Schoonebeek is circa 10 jaar geleden geheel opnieuw ontworpen 
waarbij alle faciliteiten op elkaar zijn afgestemd. De oliewinning bij Schoonebeek is langzamer op gang 
gekomen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is ook minder productiewater beschikbaar gekomen dan 
verwacht. Als gevolg hiervan is tot halverwege 2015 ongeveer 5,4 miljoen m3 productiewater in de 
Twentevelden geïnjecteerd, terwijl ruim 12 miljoen m3 was voorzien. De samenstelling van het 
injectiewater is vergelijkbaar met de verwachtingen zoals beschreven in verleende 
waterinjectievergunningen. Wel is er een toename van de hoeveelheid H2S in het oliewatermengsel in 
Schoonebeek geconstateerd. Bij de winputten wordt een H2S-binder aan het oliewatermengsel 
toegevoegd om te voorkomen dat de H2S de pijpleidingen van de winput naar de 
Oliebehandelingsinstallatie (OBI) in Schoonebeek aantasten. 
 
De waterinjectie heeft afgelopen jaren in Twente plaatsgevonden in drie leeg geproduceerde gasvelden; 
Rossum-Weerselo, Tubbergen-Mander en Tubbergen. Deze velden bestaan in de diepe ondergrond, 
tussen circa 1.100 en 1.800 meter diepte, uit meerdere reservoirs die onafhankelijk van elkaar water 
kunnen bevatten. De reservoirs worden gevormd door gesteente waar in de poriën het water kan worden 
opgeslagen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de reservoirs in kalksteenformaties goed water 
opnemen, maar dat dit in zandsteenformaties juist veel moeizamer verloopt. Dit heeft er toe geleid dat de 
inschatting nu is dat de totale capaciteit voor wateropslag van de Twentevelden nog circa 50 miljoen m3 
bedraagt. Dit is onvoldoende voor de gehele oliewinningsperiode, waarin naar verwachting nog 75 miljoen 
m3 productiewater verwerkt moet worden. Dit betekent dat ook bij continuering van waterinjectie in Twente 
de NAM in de nabije toekomst aanvullend aan de Twentevelden andere opties voor het verwerken van 
productiewater nodig heeft. Het huidige onderzoek is zodoende voor NAM van wezenlijk belang voor de 
toekomstige verwerking van productiewater uit Schoonebeek. 
 
Vanaf de OBI wordt het productiewater via een watertransportleiding naar de injectievelden in Twente 
gebracht. In april 2015 is in deze transportleiding nabij Hardenberg een lek ontdekt. Het lek betrof een 
klein gat (enkele mm) in de leiding waarbij productiewater in de omgeving van de lekkage in de bodem en 
op het maaiveld is gekomen. De transportleiding bleek van binnenuit aangetast door bacteriële corrosie. 
De lekkage is verholpen en de bodem- en grondwaterverontreiniging is gesaneerd. Bij het nader 
onderzoek van de transportleiding bleek dat op meerdere plaatsen corrosie werd geconstateerd. Als 
gevolg hiervan is in juni 2015 de oliewinning stilgelegd, totdat afvoer van het productiewater weer mogelijk 
is. Als tijdelijke reparatiemaatregel is in november 2015 besloten een pijp-in-pijp constructie toe te passen. 
Hiermee wordt een nieuwe kunststofleiding in de bestaande koolstofstalenleiding aangebracht. De 
oliewinning kan daarmee weer worden gestart, maar met een lagere productie hoeveelheid aangezien de 
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afvoercapaciteit door de pijp-in-pijp constructie beperkt is tot circa 3.000 m3 per dag. Naar verwachting zal 
de pijp-in-pijp constructie na de zomer van 2016 gereed zijn waarna de olieproductie en waterinjectie weer 
opgestart worden.  
 
Door de vertraging bij de start van de oliewinning, het stilleggen als gevolg van de lekkage en de pijp-in-
pijpconstructie die de komende jaren de hoeveelheid te injecteren productiewater beperkt, zal de periode 
van oliewinning langer duren dan eerder voorzien (2040), waarschijnlijk tot circa 2050. 
 
In 2015 is nabij een waterinjectielocatie in Rossum een uitgebreid en intensief extern onderzoek 
uitgevoerd naar eventuele schade ten gevolge van de waterinjectie in Twente. Dit onderzoek heeft eind 
2015 aangetoond dat scheuren in huizen en grondwater in kelders bij deze huizen gerelateerd zijn aan de 
lokale bodemomstandigheden en geen verband hebben met de waterinjectie.  
 
De lekkage in de watertransportleiding en de discussie over eventuele schade hebben bij bewoners en 
betrokkenen in de regio Twente geleid tot een sterk gevoel van ongerustheid over veiligheid en 
gezondheid. In dit onderzoek zijn de vele vragen van de mensen uit de regio meegenomen in het tweede 
deel van dit rapport, de zorgpuntennotitie. Nut en noodzaak van de oliewinning zelf zijn geen onderwerp 
van het onderzoek, evenmin als de afweging tussen fossiele en duurzame vormen van energie. 
 
Selectie alternatieven uit de uitgebreide lijst 
Het onderzoek richt zich op alle mogelijke alternatieven om het productiewater te verwerken. Daarbij is 
speciale aandacht voor het reduceren van het gebruik van zogenaamde mijnbouwhulpstoffen. Deze 
stoffen worden extra in het oliewinproces toegevoegd ter bescherming van onder meer de leidingen en 
putten. In eerste instantie is een brede inventarisatie gemaakt van alle mogelijke opties om productiewater 
te verwerken. Dit heeft geleid tot een uitgebreide lijst, waarbij ook externe organisaties suggesties hebben 
ingebracht. 
 
Vanuit de uitgebreide lijst is een selectie gemaakt van meest kansrijke alternatieven. Het is de bedoeling 
in de herafweging duidelijk verschillende oplossingsrichtingen met elkaar te vergelijken. Daarvoor is de 
uitgebreide lijst geclusterd naar verschillende typen oplossingen, en per type is de meest kansrijke 
geselecteerd. Deze selectie is besproken met de bestuurlijke Begeleidingscommissie, waarin betrokken 
bestuurders van de provincie Overijssel en Drenthe, de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Coevorden en 
Emmen en het waterschap Vechtstromen de zorgvuldigheid van het proces hebben bewaakt. De TU Delft 
heeft op verzoek van de Begeleidingscommissie de gehanteerde selectie getoetst en ondersteund. Dit 
heeft geleid tot vier alternatieven en een referentiesituatie (voortgaan met de huidige waterinjectie in 
Twente), die verder zijn uitgewerkt. 
 
Toelichting alternatieven 
De vier alternatieven vertegenwoordigen vier verschillende oplossingsrichtingen. De eerste twee 
alternatieven maken geen gebruik van waterinjectie in voormalige gasvelden. Het derde en vierde 
alternatief maken wel gebruik van waterinjectie maar met minder of andere waterinjectielocaties. Bij alle 
alternatieven is uitgegaan van robuuste oplossingen, dat wil zeggen dat de alternatieven technisch, maar 
ook qua wet- en regelgeving uitvoerbaar zijn. Daarbij worden optimalisaties genoemd, welke mogelijke tot 
betere oplossingen leiden, maar waarvoor nieuwe technieken zich nog moeten bewijzen of een 
afhankelijkheid bestaat van de samenwerking met derde partijen. Hoewel de afweging in deze rapportage 
op hoofdlijnen plaatsvindt, zijn de alternatieven technisch uitgewerkt om tot een zinvolle vergelijking van 
mogelijkheden en effecten te komen. 
 
Bij de beschrijving van de alternatieven wordt onderscheid gemaakt tussen de biosfeer en de diepe 
ondergrond. De biosfeer is ons leefmilieu en beslaat de ruimte boven het maaiveld en het gedeelte van de 
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bodem tot circa 500 meter onder maaiveld. De biosfeer is van belang vanwege het aanwezige zoete 
grondwater, dat de bron vormt voor drinkwater, maar tevens voor de cyclus van infiltratie en kwel 
waarmee natuurgebieden worden gevoed. De milieuwetgeving is dan ook bestemd om de biosfeer zo 
goed mogelijk te beschermen. Onder de biosfeer (dieper dan 500 meter onder maaiveld) bevindt zich de 
diepe ondergrond, met gesteentelagen waarin zich zoutwater, aardolie, aardgas en andere gassen 
bevinden. De milieuwetgeving voor de biosfeer is niet van toepassing op de diepe ondergrond, behalve 
dat activiteiten in de diepe ondergrond geen invloed behoren te hebben op de biosfeer. 
 

 Het eerste alternatief is gebaseerd op een volledige zuivering van het productiewater, zodanig 
dat de resterende waterstroom schoon en zoet genoeg is om op het oppervlaktewater te lozen. 
Hiermee komen het water en alle stoffen die uit het productiewater gezuiverd worden in de 
biosfeer terecht. De waterzuivering bestaat uit destillatie en kristallisatie, en levert een gemengd 
zout dat geen nuttige toepassing heeft, maar bovengronds gestort moet worden. De hoeveelheid 
te storten zout bedraagt 200 ton per dag, afnemend naar 60 ton aan het eind van de 
oliewinningsperiode. Met behulp van een extra zuiveringstap kunnen puur zout en kalk worden 
geproduceerd, wat in potentie herbruikbaar is. Voor deze optimalisatie is onderzocht of er een 
markt aanwezig is voor hergebruik.  

 Het tweede alternatief bestaat uit het verwijderen van stoffen uit het productiewater, zodanig dat 
er schoon zoutwater overblijft. Hierdoor is de hoeveelheid reststoffen veel beperkter dan bij het 
eerste alternatief. Er wordt gebruik gemaakt van een biologische zuivering. Het schone zoutwater 
kan met een pijpleiding worden afgevoerd naar zee, in de Eems. Hierbij kan worden aangesloten 
op bestaande pijpleidingen van bedrijven, die daarmee hun afvalwater momenteel ook al afvoeren 
naar de Eems. 

 Het derde alternatief is vergelijkbaar met het eerste alternatief, waarbij de waterzuivering uit 
destillatie bestaat, maar zonder kristallisatie. Hierdoor ontstaat een schoon water stroom die 
geloosd kan worden op het oppervlaktewater (circa 75% van de hoeveelheid productiewater) en 
een ingedikte waterstroom met hogere concentraties, aangeduid als brijn. Het brijn wordt 
geïnjecteerd in leeg geproduceerde gasvelden. Doordat de hoeveelheid slechts 25% bedraagt 
van de hoeveelheid productiewater, is minder opslagcapaciteit nodig. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van het Rossum-Weerselo veld of een gasveld in Drenthe. 

 Het vierde alternatief beschrijft de mogelijkheid de totale hoeveelheid productiewater te 
injecteren in leeg geproduceerde gasvelden in Twente en Drenthe. Daarbij zijn de velden 
Rossum-Weerselo, Schoonebeek Gas en Coevorden geselecteerd. Bij dit alternatief zijn varianten 
onderzocht waarbij minder mijnbouwhulpstoffen worden toegepast. Dit is mogelijk door bestaande 
leidingen te vervangen door leidingen met specifieke eigenschappen. Tevens is een beperkte 
waterzuivering onderzocht om te voorkomen dat specifieke stoffen in de transportleidingen en in 
de diepe ondergrond komen. 

Er is tevens een referentiesituatie in beeld gebracht, waarbij alle beschikbare waterinjectielocaties in 
Twente optimaal worden benut. Hierbij is aangenomen dat er afhankelijk van de benodigde capaciteit een 
nieuwe, grotere watertransportleiding naar Rossum Weerselo Centraal in Twente aangelegd moet worden 
omdat de huidige pijp-in-pijp constructie onvoldoende capaciteit heeft. Verder is hierbij aangenomen dat 
er vanaf Rossum Weerselo Centraal mogelijk een aantal oude koolstofstalen transportleidingen naar de 
injectielocaties Tubbergen en Tubbergen Mander vervangen moeten worden om corrosie van de huidige 
leidingen te voorkomen. 
 
Toepassing CE-afwegingsmethodiek 
De alternatieven zijn onderling vergeleken met behulp van de CE-afwegingmethodiek. Deze is ook bij het 
MER in 2006 toegepast. Voor de afweging op hoofdlijnen is de CE-afwegingsmethodiek eveneens op 
hoofdlijnen gevolgd, zoals gevraagd door de Commissie voor de m.e.r. Hiermee ontstaat zicht op de 
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belangrijkste keuzes en consequenties van de alternatieven. De CE afwegingsmethodiek is bedoeld om 
de keuzes tussen verwerking van geproduceerd water in de olie- en gasindustrie in de biosfeer of in de 
diepe ondergrond in beeld te brengen. De uitwerking op hoofdlijnen heeft betrekking op de vier 
hoofdcomponenten van de CE afweging; (1) milieueffecten, (2) korte termijn risico’s, (3) lange termijn 
risico’s en (4) kosten.  
 
Bij de uitwerking van alle alternatieven geldt als primaire randvoorwaarde, dat moet worden voldaan aan 
de aspecten veiligheid en gezondheid. Zowel bij de milieuafweging als bij de risico-inschatting geldt dat 
veiligheid en gezondheid voor mens, dier en milieu geborgd dienen te zijn. 
 
De totale afweging van milieugevolgen van het te kiezen alternatief zal uiteindelijk in een nieuwe MER of 
aanpassing van het MER moeten plaatsvinden. Het MER in 2006 geeft de verwachting dat hierin 
verschillen zullen optreden tussen alternatieven, maar dat hierdoor alternatieven niet worden uitgesloten. 
In dit onderzoek op hoofdlijnen heeft daarom geen totale afweging van de milieugevolgen 
plaatsgevonden. Het onderzoek is gericht op die aspecten die naar verwachting de meeste invloed zullen 
hebben op een Levenscyclus analyse (LCA), zoals deze naderhand zal worden uitgevoerd bij de meer 
detailleerde CE-afweging. In het onderzoek is specifiek gekeken naar het energieverbruik, het gebruik en 
fabricage van chemicaliën (vooral complexe chemicaliën zoals biocide of H2S-remmer) en de verwerking 
van reststoffen. 
 
De korte termijn risico’s gedurende de operationele fase van oliewinning zijn in beeld gebracht, waarbij is 

aangegeven in hoeverre dit reguliere risico’s zijn bij industriële activiteiten. Daar waar mogelijk is er van 
uitgegaan dat realistische beheersmaatregelen om de risico’s te beperken worden toegepast. Bij de 

risico’s wordt meegenomen in hoeverre met behulp van monitoring de eventuele gevolgen beperkt kunnen 

blijven.  
 
De risico’s voor de lange termijn zijn gericht op mogelijke gevolgen voor de volgende generaties. Het is 

ongewenst als bij een alternatief een probleem of duidelijk risico voor de langere termijn niet is opgelost. 
De initiële investeringskosten zijn geraamd voor de aanleg van waterzuivering, transportleidingen, lozing 
van water, verwerking restproducten en waterinjectie. Aanvullend zijn de kosten voor 10 jaar operationele 
bedrijfsvoering bepaald, voor de verschillende alternatieven. Bij elkaar geeft dit een indicatie van de 
kosten per alternatief. 
 
Bevindingen per alternatief 
Bij het bepalen van effecten en risico’s is de normale gangbare werkwijze als uitgangspunt gehouden. 
Veel van de effecten en risico’s bij de verwerking van productiewater komen in andere industriesectoren 
vergelijkbaar voor. In de tabel is vooral aandacht voor de bijzondere effecten en risico’s die zich kunnen 
voordoen bij de verwerking van productiewater. Hierbij zijn de hoogst scorende factoren per onderdeel 
weergegeven. In de betreffende hoofdstukken van het rapport is de volledige lijst met risico factoren 
opgenomen. Daarin zijn tevens de scores van optimalisaties beschreven. 
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In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste bevindingen van de afweging op hoofdlijnen voor 
alternatieven en de referentiesituatie weergegeven. 
 
Alternatieven Milieu Risico kort  

(na maatregelen) 
Risico lang  
(na maatregelen) 

Alternatief 1:  

Vast zoutproduct 
 
 

Hoog energieverbruik voor 
destillatie en kristallisatie 

 
(- -) 

Hoge kans op ongelukken 
bij wegtransport 

 
(- -) 

Mogelijke uitloging van 
zouten vanuit de stortplaats 

  
(- -) 

Alternatief 2:  
Zoutwater naar zee 

Afvoer zout met beperkte 
overige stoffen in Eems 

 
(0/-) 

Risico verontreiniging van 
de Eems, en verspreiding 

naar natuurgebied 
(- -) 

Geen lange termijn risico’s 
 
 

(0) 

Alternatief 3:  
Injectie brijn  

Hoog energieverbruik voor 
destillatie, geen kristallisatie 

 
 

(- -) 

Risico bij transport blijft 
lokaal, risico ondergrond 

aardbevingen 
 

(-) 

Alleen onzekerheden voor 
diepe ondergrond, 
zoutoplossing of 

gaslekkage bij de put 
(-) 

Alternatief 4,  

beste variant:  

Waterinjectie in  
Drenthe en Twente 
 

Aanmaak van 
mijnbouwhulpstoffen geeft 

milieueffecten 
 

(0/-) 

Risico bij transport blijft 
lokaal, risico ondergrond 

aardbevingen 
 

(-) 

Alleen onzekerheden voor 
diepe ondergrond, 
zoutoplossing of 

gaslekkage bij de put  
(-) 

Referentie Twente Beperkte 
mijnbouwhulpstoffen geven 

milieueffecten 
 

(0/-) 

Risico bij transport blijft 
lokaal, risico ondergrond 

aardbevingen 
 

(-) 

Alleen onzekerheden voor 
diepe ondergrond, 
zoutoplossing of 

gaslekkage bij de put  
(-) 

Voor de milieu- en risicocomponenten in de toetsing is een classificatie opgesteld, variërend van  

- score (0):  geen effect  

- score (0/-) vrijwel geen effecten 

- score (-):  gebruikelijk / normaal bij industriële processen, kleinschalig en tijdelijk effect 

- score (--):  significant negatief effect, waarvoor beperkende maatregelen onderzocht moeten worden 

- score (---):  doorslaggevend groot negatief effect, blokkade voor uitvoering 

 
Bevindingen onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat bij geen van de vier uitgewerkte alternatieven redenen zijn om het alternatief 
als onhaalbaar te kwalificeren. Dat betekent dat bij de detailuitwerking alle alternatieven een rol kunnen 
spelen. Wel zijn er bij de alternatieven duidelijke randvoorwaarden met betrekking tot de uitvoering, 
monitoring en te ondernemen maatregelen bij ongewenste situaties. Ook zijn er duidelijke verschillen op 
de gebieden van milieubelasting, risico’s en kosten, waardoor het mogelijk is tot een voorkeur te komen.  
 
Bij de uitwerking zijn de te verwachten kosten in beeld gebracht, zonder na te gaan in hoeverre dit 
commercieel daadwerkelijk realiseerbaar is. De totale kosten, zowel investering als 10 jaar 
bedrijfsvoering, voor het alternatief met volledige zuivering tot een vast zoutproduct komen uit op afgerond 
€ 635 miljoen. Afvoer van gezuiverd zoutwater naar de Eems is geraamd op afgerond € 290 miljoen. Voor 

het indikken van het productiewater tot brijn en de injectie van deze gereduceerde volumestroom 
bedragen de geraamde kosten € 335 miljoen. De kosten van waterinjectie in de Twente en Drenthe 

velden gecombineerd bedragen minimaal € 75 miljoen. Dit bedrag kan tot € 245 miljoen oplopen 

afhankelijk van aanvullende maatregelen, waarmee de waterkwaliteit in oplopende mate verbeterd wordt. 
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Voorzetting van waterinjectie uitsluitend in de Twentevelden zal naar verwachting afgerond € 145 miljoen 

kosten, mede vanwege de in dit geval benodigde vervanging van de pijp-in-pijp leiding. 
 
Het is van belang bewust te zijn van onzekerheden bij de uitvoering van de alternatieven, ten aanzien van 
ontwerpmogelijkheden, de bepaalde effecten en de geraamde kosten. Het is de verwachting dat de hier 
gepresenteerde waarden echter een realistische afspiegeling geven van de keuzes en de consequenties 
van de keuzes. 
 
Bij de alternatieven die de verwerking van productiewater geheel in de biosfeer laten plaatsvinden, geldt 
dat er negatieve milieueffecten ontstaan doordat relatief veel energie verbruikt wordt en de reststoffen 
allemaal in het milieu verwerkt moeten worden. Feitelijk komen veel stoffen vanuit de diepe ondergrond 
hiermee in het milieu van de biosfeer terecht. De verwerking van reststoffen kan risico’s tot gevolg 

hebben. 
 
Analyse van de risico’s laat zien dat er bij benutting van de diepe ondergrond keuzes gemaakt kunnen 
worden waardoor de kans op negatieve effecten gering is. De ervaring in Nederland tot nu toe laat zien 
dat onder de juiste omstandigheden waterinjectie veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kan 
plaatsvinden. Maar er blijven onzekerheden met betrekking tot aardbevingen en zoutoplossing.  
 
Uiteindelijk is het daarmee de vraag of de hogere kosten en grotere milieubelasting bij verwerking in de 
biosfeer opwegen tegen de onzekerheden van de ondergrondse opslag van productiewater.  
 
Bij de onzekerheden over ondergrondse opslag van productiewater, komt de vraag in hoeverre de daar 
aanwezige zoutlagen oplossen in het productiewater en zo tot instabiliteit van de ondergrond kunnen 
leiden. Hoewel NAM-onderzoeken aangeven, dat voorkomen kan worden dat er zoutoplossing in de 
ondergrond optreedt, zijn er nog veel vragen over en blijkt monitoring in het reservoir lastig. Daarom wordt 
op basis van het onderzoek op hoofdlijnen het advies gegeven een brede expertmeeting (zoutconferentie) 
te organiseren om tot gemeenschappelijke inzichten te komen over mogelijke zoutoplossing ten gevolge 
van waterinjectie en de mogelijke gevolgen hiervan voor veiligheid en milieu. 
 
Vervolgstappen evaluatieproces 
Het hier gepresenteerde tussenrapport, in combinatie met de zorgpuntennotitie, wordt aangeboden aan 
het Ministerie van Economische Zaken. Het Ministerie van Economische Zaken zal deze rapportage ter 
toetsing voorleggen aan Deltares en aan de Commissie voor de m.e.r. De individuele bestuurders uit de 
Begeleidingscommissie zullen afzonderlijk hun inzicht met betrekking tot het meest wenselijke alternatief 
kenbaar maken aan de Minister. De Minister zal op basis van de tussenrapportage met de verschillende 
partijen in de regio in overleg gaan. Dit moet er toe leiden dat er duidelijkheid ontstaat hoe op de langere 
termijn wordt omgegaan met het productiewater. 
 
Nadat op hoofdlijnen duidelijk is welke oplossingsrichting of -richtingen de voorkeur hebben, zullen één of 
enkele alternatieven in meer detail worden uitgewerkt. De detailuitwerking wordt gebruikt voor de 
bevestiging van gemaakte keuzes of een bijstelling daarvan. 
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1 Aanleiding voor de herafweging 

1.1 Oliewinning Schoonebeek 

In Zuidoost Drenthe en aangrenzend in Duitsland bevindt zich het grootste oliereservoir onder land van 
West Europa. Zowel vanuit Duitsland als vanuit Nederland is hier olie gewonnen. Het Nederlandse deel 
van het olieveld wordt aangeduid als het Schoonebeek oliereservoir, waaruit sinds 1947 olie wordt 
gewonnen. Vanaf 2011 is een nieuwe fase gestart in de oliewinning Schoonebeek, waarbij de aanwezige 
olie in de ondergrond met behulp van lage druk stoominjectie wordt verhit en vloeibaarder gemaakt om de 
oliewinning te vergemakkelijken. In het reservoir is naast de olie ook een grote hoeveelheid water 
aanwezig. Met de olie komt dit water uit het reservoir via de winputten omhoog. Dit water wordt 
afgescheiden van de olie en als zogenaamd productiewater verwerkt. 
 
Het productiewater is vooral zoutwater 

Het productiewater bevat onder meer een grote hoeveelheid zouten. Naast zout bevinden zich van nature 
nog andere stoffen in het geproduceerde water, zoals resten olie, enkele metalen en zwavelwaterstof 
(H2S). Doordat stoom wordt geïnjecteerd in het oliereservoir, komt er geleidelijk aan steeds meer schoon 
water samen met het zoute water uit het reservoir in het productiewater terecht. Aan het productiewater 
worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd ter bescherming van de installaties en leidingen. 
 
Verwerking productiewater uit Schoonebeek 

Het zoute productiewater kan niet zo maar worden geloosd op het oppervlaktewater nabij Schoonebeek. 
Het is eveneens niet mogelijk het productiewater weer terug te brengen in het reservoir. Doordat er al 
stoom wordt geïnjecteerd, zal het aanvullend terugbrengen van productiewater in het reservoir er toe 
leiden dat de druk te hoog wordt. Daarom is er gezocht naar andere oplossingen voor de verwerking van 
het productiewater. In het Milieueffectrapport (MER1) voor de Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek 
in 2006 is een vergelijking gemaakt tussen de mogelijke verwerkingsalternatieven voor productiewater, 
waarbij tevens de mogelijkheid van hergebruik als stoom is onderzocht. Daarbij is geconcludeerd dat 
opslag in leeg geproduceerde gasvelden de beste keuze is. Sinds begin 2011 wordt door de NAM 
productiewater vanaf de oliewinning Schoonebeek per transportleiding naar Twente gebracht en daar in 
lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden kunnen uit één of meerdere reservoirs bestaan. 
 
Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 

NAM heeft de benodigde vergunningen verkregen voor waterinjectie in de leeg geproduceerde gasvelden 
van Twente. Hierin is als voorwaarde opgenomen dat na een periode van 6 jaar na de start van de 
oliewinning NAM opnieuw toetst of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is. 
Op verzoek van de Minister van Economische Zaken vindt deze herafweging eerder plaats, mede ten 
gevolge van zorgen in de omgeving van de waterinjectielocaties. 
 
De herafweging maakt gebruik van de door het bureau CE Delft ontwikkelde afwegingsmethodiek, zoals 
eerder ook bij het MER in 2006. De NAM heeft Royal HaskoningDHV gevraagd de herafweging uit te 
voeren. In deze rapportage worden de bevindingen van de herafweging weergegeven, waarbij de 
resultaten op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Naderhand zal een meer gedetailleerde uitwerking 
volgen voor één of meerdere alternatieven. 

                                                      
1
 Met het MER wordt gerefereerd aan het rapport, terwijl de m.e.r. gerefereerd wordt aan de procedure. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 15  

 

 
Figuur 1.1: Overzicht onderdelen van de oliewinning Schoonebeek. 

1.2 Afbakening van de herafweging 

De verwerking van productiewater vormt een onderdeel van het veel uitgebreidere proces van oliewinning 
in Schoonebeek, zoals figuur 1.1 aangeeft. Deze herafweging heeft alleen betrekking op de verwerking 
van productiewater, nadat het is afgescheiden van de olie in de Oliebehandelingsinstallatie (OBI). 
De oliewinning is geen statisch productieproces. Er treden veranderingen op die invloed hebben op de 
hoeveelheid en samenstelling van het productiewater. Als onderdeel van dit onderzoek wordt ook 
bekeken, welke mogelijkheden er zijn om te komen tot afname van de hoeveelheid productiewater en 
beperking van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen. 
 
Bij deze herafweging is geen uitspraak gedaan over nut en noodzaak van oliewinning en het gebruik van 
fossiele energievormen in bredere zin. Dit valt buiten het kader van de specifieke herafweging verwerking 
productiewater Schoonebeek.  

1.3 Aandachtspunten bij de herafweging 

De herafweging in 2016 wijkt op onderdelen af van de aannames en toetsing in het MER van 2006. Sinds 
de start van de oliewinning in 2011 is operationele informatie beschikbaar gekomen, waaronder gegevens 
over de samenstelling van het productiewater. Zoals aangegeven in het MER heeft de stoominjectie er toe 
geleid dat in de loop van de tijd het water in het reservoir is verdund met de gecondenseerde stoom. 
Metingen hebben aangetoond dat het zoutgehalte van het geproduceerde water hierdoor aanzienlijk is 
afgenomen ten opzichte van de uitgangssituatie. Verder is er de afgelopen jaren ervaring opgedaan met 
de injectiviteit van de putten en reservoirs in Twente, waaruit blijkt dat op de langere termijn niet al het 
productiewater volgens de huidige vergunningen in de Twentevelden kan worden geïnjecteerd (figuur 1.2 
geeft een voorbeeld van een injectielocatie). De transportleiding vanaf Schoonebeek naar de 
Twentevelden is daarnaast op één plek lek geraakt en het uitgevoerde herstel zal invloed hebben op de 
hoeveelheid productiewater dat in de komende jaren door de leiding getransporteerd kan worden.  
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De herafweging onderzoekt opnieuw de mogelijke waterzuiveringstechnieken en opslagreservoirs. In de 
afgelopen tien jaar zijn mogelijk nieuwe zuiveringstechnieken en ervaringen beschikbaar gekomen, die 
alternatieven voor waterinjectie vormen. Inmiddels zijn er ook opslagreservoirs in Drenthe beschikbaar 
gekomen waarvoor de gaswinning bijna beëindigd is. 
 
Naast de technische aspecten, leven er momenteel veel zorgen in de regio met betrekking tot veiligheid 
en gezondheid, zoals tevens blijkt uit de uitgebreide politieke en media aandacht. Bij het onderzoek zijn 
deze zorgen benoemd en daar waar mogelijk mee genomen in de herafweging.  
 
Gezien het bovenstaande leidt deze herafweging tot nieuwe inzichten in verwerkingsmogelijkheden van 
het productiewater. De herafweging van de verwerking van productiewater is daarmee niet alleen 
noodzakelijk vanuit de vergunning, maar ook wenselijk voor de regio en voor de NAM. 
 

 
Figuur 1.2: Overzicht van een waterinjectielocatie in Twente. 

 
Samenwerken met de olieproductie in Duitsland 

Het olieveld bevindt zich deels in Nederland en deels in Duitsland. In Duitsland komt eveneens 
productiewater vrij bij de oliewinning. Samenwerking met de Duitse kant van de oliewinning vindt al plaats 
doordat de geproduceerde olie naar een raffinaderij in Duitsland wordt getransporteerd. Een vergelijkbare 
samenwerking met betrekking tot verwerking van productiewater is in deze herafweging als één van de 
mogelijkheden onderzocht. 
 
Terminologie: Productiewater, injectiewater, oliewater of afvalwater? 

In deze rapportage wordt het water dat de OBI verlaat aangeduid als productiewater. Het is een vorm van 
afvalwater, maar om het te onderscheiden van andere waterstromen wordt dit afvalwater aangeduid als 
productiewater. Vanuit eenduidigheid met de gehanteerde terminologie in het MER uit 2006 is er voor 
gekozen hier de term productiewater aan te houden. De gehanteerde terminologie heeft geen enkele 
invloed op de mogelijkheden of onmogelijkheden van de verdere verwerking en heeft geen juridische 
implicaties. Indien het water zou worden aangeduid als afvalwater of injectiewater, gelden geen andere 
(milieuhygiënische) normen of regels.  
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De term injectiewater wordt gebruikt om het water in de injectieput aan te duiden. In de huidige situatie is 
de samenstelling van het injectiewater gelijk aan de samenstelling van het productiewater. Indien het 
productiewater (deels) gezuiverd wordt, zal de samenstelling van het injectiewater afwijken van de 
samenstelling van het productiewater. 
 
Terminologie: Biosfeer en diepe ondergrond 

In deze rapportage wordt de ondergrond tot een diepte van circa 500 meter aangeduid als de biosfeer. De 
biosfeer beperkt zich overigens niet tot de ondergrond, boven de grond behoort ook de atmosfeer hiertoe. 
De diepere lagen worden aangeduid als de diepe ondergrond. Deze indeling geldt specifiek voor 
Nederland en is gebaseerd op de geologische bodemopbouw. De biosfeer is het gedeelte van de 
ondergrond waar onder meer zoet grondwater voorkomt (waaronder strategische drinkwatervoorraden), 
infiltratie- en kwelstromen optreden en biologische activiteit kan plaatsvinden. Dit gedeelte is voornamelijk 
opgebouwd uit zand- en kleilagen. De beschermende milieuwetgeving is geldig voor deze biosfeer. 
 
In de diepe ondergrond beneden een diepte van ongeveer 500 meter komen van nature stoffen voor die in 
de biosfeer als verontreinigend worden gezien. Zo wordt olie in de diepe ondergrond gezien als een 
delfstof terwijl dit op een paar meter diepte in de biosfeer als bodemverontreiniging wordt aangeduid. De 
waterkwaliteit in de diepe ondergrond wijkt sterk af van de waterkwaliteit in de biosfeer en bevat relatief 
veel zout en hogere waarden van radioactiviteit. De diepe ondergrond valt onder de mijnbouwwetgeving 
en hier gelden afwijkende beschermende regels, vooral om contact met de biosfeer te voorkomen. 
 
Terminologie: Gebiedseigen en gebiedsvreemd water 

Gebiedseigen water in de biosfeer heeft een geheel andere samenstelling dan gebiedseigen water in de 
diepe ondergrond. In principe wordt getracht om bij lozing op oppervlaktewater of injectie in de 
ondergrond er voor te zorgen dat de samenstelling van het water zoveel mogelijk overeenkomt met de 
gebiedseigen waterkwaliteit. Water afkomstig uit de diepe ondergrond wordt in dat geval bij voorkeur 
teruggebracht in de diepe ondergrond, zonder toegevoegde stoffen. 
 
Bij waterinjectie zijn de toegevoegde stoffen veelal gebiedsvreemd voor de diepe ondergrond. Bij 
waterzuivering gevolgd door lozing daarentegen komen stoffen uit de diepe ondergrond veelal als 
gebiedsvreemd in de biosfeer terecht. 
 
Terminologie: Vaste stof, zout en puur zout 

In het onderzoek wordt gesproken over het zoutgehalte van het water. Deze term wordt gebruikt voor het 
totaal gehalte van alle anorganische zouten. Voor het Schoonebeek water zijn dit voornamelijk NaCl en 
CaCO3 met daarbij magnesiumzouten en kleinere hoeveelheden van andere anorganische zouten. Deze 
zoutsamenstelling maakt het lastig om hergebruik te realiseren. Indien gesproken wordt over alleen de 
component NaCl, dan wordt dit als “puur zout” benoemd. 

1.4 Bestuurlijke omgeving van de herafweging 

De herafweging wordt uitgevoerd voor het Ministerie van Economische Zaken (EZ). EZ heeft besloten de 
onderzoeksopzet en de rapportage voor te leggen aan de onafhankelijke Commissie voor de m.e.r., mede 
gezien het karakter van het onderzoek, dat het m.e.r.-proces dicht volgt. Daarnaast heeft EZ besloten een 
aanvullende toets op vooral de rekenkundige onderbouwing te laten uitvoeren door Deltares (in 
samenwerking met Wageningen University en TNO). 
 
De Commissie voor de m.e.r. stelt een tussenrapportage voor 

In haar advies over de onderzoeksopzet voor de herafweging [Ref. Commissie voor de m.e.r., 2016] 
adviseert de Commissie voor de m.e.r. het volgende over deze rapportage: 
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“De Commissie adviseert in dit stadium het onderzoek te beperken tot datgene wat nodig is om de 

alternatieven op een betrekkelijk grofmazig abstractieniveau te kunnen presenteren. Het gaat immers om 

een verkenning van oplossingsrichtingen op hoofdlijnen. Daartoe is het voldoende om die alternatieven/ 

oplossingsrichtingen op een aantal voor- en nadelen en mogelijke effecten en risico’s te beoordelen. De 

Commissie adviseert in dit stadium verslag te doen van de resultaten van het onderzoek in een 

tussenrapport. Op basis van dit tussenrapport kan interactie met de omgeving plaatsvinden, en een keuze 

gemaakt worden voor één of meerdere perspectiefrijke oplossingsrichtingen, die nader uitgewerkt en 

afgewogen kunnen worden.” 

 
In de regio Twente zijn zorgen ontstaan rond de waterinjectie. Bij de vergunningverlening in 2010 / 2011 
heeft een aantal bewoners zich verzet tegen de waterinjectie. Dit heeft geleid tot een procedure bij de 
Raad van State [Ref. STAP, 2010]. In 2015 is door regionale bestuurders een Stuurgroep 
Afvalwaterinjecties Twente opgericht, die namens bezorgde bewoners een brief met zorgpunten heeft 
opgesteld en gestuurd aan de Minister van Economische Zaken [Ref. Stuurgroep afvalwaterinjecties 
Twente, 2015]. Bij het begin van het onderzoek naar de herafweging hebben de bestuurders in de 
provincie Overijssel en Drenthe en van het waterschap Vechtstromen in samenspraak met de NAM een 
bestuurlijke begeleidingscommissie opgericht. De begeleidingscommissie heeft de opzet en uitvoering van 
het onderzoek kritisch gevolgd, met veel aandacht voor het goed in beeld brengen van de zorgen vanuit 
de regio. Deze begeleidingscommissie heeft ook zelf experts ingehuurd om de tussenstappen en het 
eindresultaat van het onderzoek te toetsen.  
 
Tussenrapport op hoofdlijnen 

In overleg met het Ministerie van Economische 
Zaken en de Commissie voor de m.e.r. is 
besloten de herafweging in twee stappen uit te 
voeren. In eerste instantie vindt een afweging 
van alternatieven op hoofdlijnen plaats. De 
afweging op hoofdlijnen heeft als doel de 
essentiële informatie te bieden voor de 
bestuurlijke discussie over de mogelijkheid en 
wenselijkheid van de verschillende alternatieven.  
Dit onderhavige rapport beschrijft de afweging 
op hoofdlijnen, zonder keuzes te maken tussen 
de alternatieven. Dit betekent dat op onderdelen 
meer specifieke informatie nog niet is ingevuld, 
maar dat in deze fase wel voldoende inzicht 
bestaat om de gevolgen van de alternatieven op 
essentiële onderdelen te beschrijven. Het 
rapport is niet het resultaat van een 
wetenschappelijke studie, maar een onderbouwd 
onderzoek naar mogelijke keuzes en de 
gevolgen van deze keuzes. 
 
Toetsing tussenrapport onderzoek op hoofdlijnen 

Het hier gepresenteerde tussenrapport, in combinatie met de zorgpuntennotitie, is eerder in conceptvorm 
besproken met de begeleidingscommissie. Het Tussenrapport en de zorgpuntennotitie worden 
aangeboden aan het Ministerie van Economische Zaken. Het Ministerie van Economische Zaken zal deze 
rapportage ter toetsing voorleggen aan Deltares en aan de Commissie voor de m.e.r. De begeleiding van 
het onderzoek door de Begeleidingscommissie is hiermee afgerond. De individuele bestuurders uit de 
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begeleidingscommissie zullen afzonderlijk hun inzicht met betrekking tot het meest wenselijke alternatief 
kenbaar maken aan de Minister. 
 
Besluitvormingstraject 

De Minister zal op basis van de tussenrapportage met de verschillende partijen in de regio inclusief NAM 
in overleg gaan. Dit moet er toe leiden dat er duidelijkheid ontstaat hoe op de langere termijn wordt 
omgegaan met het productiewater. 
 
Detailonderzoek 

Nadat op hoofdlijnen duidelijk is welke oplossingsrichting of -richtingen de voorkeur hebben, zullen één of 
enkele alternatieven in meer detail worden uitgewerkt. De detailuitwerking wordt gebruikt voor de 
bevestiging van gemaakte keuzes of een bijstelling daarvan. 

1.5 Opzet van de herafweging 

De herafweging bestaat uit een technisch onderzoek naar verschillende mogelijkheden om het 
productiewater te verwijderen en een beschrijving van de zorgpunten, welke al dan niet optreden bij de 
verschillende mogelijkheden. In de onderstaande figuur is weergegeven dat in eerste instantie een zo 
compleet mogelijk overzicht van de zorgpunten is verzameld. Deze is mede gebruikt om er voor te zorgen 
dat het uit te voeren onderzoek naar mogelijkheden voldoende breedte en diepgang heeft. De zorgpunten 
komen vooral aan bod bij de beschrijving van mogelijke risico’s in de CE afweging. In een aparte 
zorgpuntennotitie worden de bevindingen van het onderzoek gelegd naast de zorgpunten, waardoor het 
duidelijk wordt welke zorgpunten in het onderzoek geadresseerd zijn en waar nog zorgpunten zullen 
blijven bestaan. 

 
Figuur 1.3: Schema herafweging met aandacht voor zorgpunten. 
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1.6 Opzet van de rapportage 

Het voorliggende rapport vormt het hoofdrapport voor de herafweging. Het rapport volgt de stappen van 
het onderzoek: 
 
Doel en opzet 

Hoofdstuk 2 beschrijft het doel en de opzet van het onderzoek, waarbij onderstaande stappen worden 
benoemd. 
 
Beschrijving huidige situatie en randvoorwaarden 

Hoofdstukken 3 tot en met 6 beschrijven de huidige situatie met betrekking tot; de duiding van de 
zorgpunten in de regio Twente (hoofdstuk 3), het functioneren van de oliewinning Schoonebeek 
gedurende de afgelopen jaren (hoofdstuk 4), het beleid met betrekking tot verwerking van productiewater 
(hoofdstuk 5) en de uitgangspunten waaraan opties voor verwerking van productiewater moeten voldoen 
(hoofdstuk 6). 
 
Selectie alternatieven voor verwerking productiewater 

De selectieprocedure voor nader te onderzoeken alternatieven is beschreven in hoofdstukken 7 tot en met 
9. De mogelijke oplossingen worden weergegeven in hoofdstuk 7. De toetsing van deze opties om te 
komen tot een beperkt aantal nader te onderzoeken alternatieven is beschreven in hoofdstuk 8. In 
hoofdstuk 9 worden deze alternatieven in meer detail uitgewerkt. 
 

Afweging alternatieven, toetsing met CE afwegingsmethodiek, toepassing en resultaten 

In hoofdstuk 10 wordt de toepassing van de CE afwegingsmethodiek beschreven, met daarbij de 
doorgevoerde aanpassingen ten opzichte van de eerdere toepassingen van deze methodiek. Hoofdstuk 
11 beschrijft de uitvoering van de afweging. De resultaten worden besproken in hoofdstuk 12 en 
samengevat in hoofdstuk 13. 
 
Reflectie op zorgpunten in verband met draagvlakdiscussie 

De bevindingen met betrekking tot de zorgpunten worden in hoofdstuk 14 besproken en verder uitgewerkt 
in de zorgpuntennotitie. In hoofdstuk 15 wordt nader ingegaan op de onzekerheden en hoe hiermee als 
onderdeel van de afweging kan worden omgegaan. Dit leidt tot de algemene bevindingen van dit rapport 
op hoofdlijnen in hoofdstuk 16. 
 
Vervolgprocedure 

In hoofdstuk 17 wordt het vervolgtraject geschetst. 
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2 Doel en opzet van de herafweging 

2.1 Huidige vergunning 

Toetsing bij MER in 2006 met behulp van de CE-afwegingsmethodiek 

In 2006 zijn voor de verwerking van het productiewater uit Schoonebeek, als onderdeel van een m.e.r.-
procedure, verschillende verwerkingsmogelijkheden onderzocht, waaronder het terugbrengen in de diepe 
ondergrond. Voor de afweging van verschillende alternatieven is toen gebruik gemaakt van de 
voorgeschreven CE-afwegingsmethodiek, waarbij milieuaspecten, risico’s en kosten worden afgewogen. 

Uit de afweging kwam de opslag van productiewater in lege gasvelden van Twente als meest gunstig 
alternatief naar voren. Dit alternatief is door de NAM nader uitgewerkt en toegepast.  
 
Vergunning NAM voor waterinjectie, met voorwaarde van herafweging 

Na beoordeling door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft destijds de provincie Overijssel als 
bevoegd gezag NAM de benodigde waterinjectievergunningen verleend, met daarin opgenomen de 
voorwaarde dat, na een periode van 6 jaar na de start van de oliewinning, getoetst dient te worden of 
waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is. Sinds de invoering van de wet 
algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in 2010 is de rol van bevoegd gezag voor de 
waterinjectievergunning ondergebracht bij de Minister van Economische Zaken (EZ). 
 
Vergunningsvoorwaarde waterinjectie 
 
In de vergunning staat vermeld dat de vergunninghouder NAM moet rapporteren over 
(vergunningsconditie): 
 

a) Uitgebreide evaluatie van de waterinjectie activiteiten en de effecten daarvan op de boven 
het reservoir liggende afsluitende lagen  

b) Onderzoek conform de CE methodiek of gelijkwaardig, of het injecteren van injectiewater dat 
vrij komt bij de productie van olie, nog steeds de meest geschikte verwijderingsmethode is. 

c) Een onderzoek naar de mogelijkheid om de hoeveelheid gebruikte hulpstoffen verder te 
minimaliseren. 

 

 

2.2 Rapportage herafweging als onderdeel van vergunning 

De NAM heeft begin 2015 ten behoeve van bovengenoemde voorwaarde a) een rapportage ingediend bij 
het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag, het Ministerie van 
Economische Zaken. 
 
De beide uit te voeren onderzoeken die onder voorwaarden b) en c) vallen zijn onderwerp van de hier 
gepresenteerde rapportage. Daarbij wordt het gebruik van hulpstoffen en de mogelijkheden om deze te 
minimaliseren meegenomen als onderdeel van het veel bredere onderzoek naar alternatieven en 
varianten van verwerkingsmethoden.  
 
Aanvullend heeft NAM extra onderzoeken uitgevoerd naar het risico op mogelijke aantasting van 
zoutlagen boven de opslagreservoirs en het risico op aardbevingen door waterinjectie (zie hoofdstuk 
4.1.4). De belangrijkste bevindingen hiervan zijn overgenomen in deze rapportage. SodM heeft de NAM-
rapporten uitgezet bij internationale experts ter toetsing. De resultaten van deze toetsing worden door 
SodM samengebracht en geïnterpreteerd. Samen met NAM zal worden bepaald in hoeverre de 
onderzoeken afdoende zijn, of dat aanvullend onderzoek nog nodig is. 
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Aanvullende redenen voor de herafweging 

De herafweging is zodoende in eerste instantie een verplichting vanuit de bestaande vergunning. Het is 
inmiddels ook duidelijk geworden, dat de leeg geproduceerde gasvelden in Twente onvoldoende 
capaciteit hebben om gedurende de gehele productieperiode van Schoonebeek productiewater te 
injecteren. De afweging van mogelijke alternatieven is daarmee ook voor NAM van belang om 
toekomstige keuzes te maken.  
 
De herafweging wordt eerder uitgevoerd dan volgens de vergunning vereist is, om tegemoet te komen 
aan zorgen in de regio waar waterinjectie plaatsvindt. 
 
Ministerie van Economische Zaken en Staatstoezicht op de Mijnen 
 
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) is bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen 
in het kader van de Wabo en Mijnbouwwet. Zowel de winning van olie als het injecteren van water in 
leeg geproduceerde gasvelden vallen zowel onder de Wabo als onder de Mijnbouwwet. De NAM 
heeft in 2010 de vergunningsaanvragen ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken. 
 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert in hoeverre bij de uitvoering van 
mijnbouwactiviteiten de NAM zich houdt aan de algemene regels en de vergunningsvoorwaarden.  
De rapportage van de herafweging wordt opgeleverd aan EZ. 
 

2.3 Doel van de hernieuwde afweging 

De vorige afweging dateert van de opstelling van het MER in 2006 en de vraag is gerechtvaardigd of er 
inmiddels geen effectievere zuiveringstechnieken zijn ontwikkeld, waardoor de afweging tussen 
waterzuivering en waterinjectie nu anders zou kunnen uitpakken dan 10 jaar geleden. 
In de herafweging is getoetst of waterinjectie in Twente nog steeds de best mogelijke techniek is om het 
productiewater uit Schoonebeek te verwerken. De centrale vragen hierin zijn: 

 Vindt het huidige proces van watertransport en -injectie plaats conform de oorspronkelijke 
verwachtingen?  

 Welke nieuwe technische inzichten en technieken zijn beschikbaar gekomen en welke nieuwe 
ontwikkelingen?  

 Worden er mogelijkheden voorzien om de hoeveelheid productiewater te verminderen? En zijn er 
mogelijkheden om de hoeveelheid hulpstoffen in het productiewater te beperken? 

 Zijn er inmiddels elders andere reservoirs beschikbaar gekomen, of komen deze op termijn 
beschikbaar, die geschikt zijn voor waterinjectie?  

 Welke overwegingen, vragen en zorgen van bewoners en van regionale en lokale belanghebbenden 
(provincies Drenthe en Overijssel, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties) zijn van belang 
voor de afweging? 

 Hoe krijgen deze nieuwe inzichten, technieken en ontwikkelingen een plek in de herafweging? 

 Kan de afwegingsmethodiek verbeterd worden, zoals aangegeven door de Commissie voor de m.e.r. 
en wellicht op basis van suggesties vanuit de Begeleidingscommissie?  
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2.4 Opzet van de herafweging, werkwijze 

Overzicht kansrijke opties met behulp van de CE-afwegingsmethodiek 

De herafweging wordt uitgevoerd in een aantal inhoudelijke stappen. Bij de uitvoering van deze stappen is 
het van belang dat belanghebbenden in de omgeving betrokken zijn en de afwegingen bij de uiteindelijke 
conclusies herkennen. Onderstaand wordt ingegaan op de inhoudelijke stappen.  
 
CE-afwegingsmethodiek 
 
In 2004 is een afwegingsmethodiek voor de verwerking van productiewater ontwikkeld door de 
industrie, de bevoegde gezagen en externe deskundigen.  
Deze methodiek is verankerd in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) en is er op gericht een 
transparante afweging tussen alternatieven met bovengrondse en ondergrondse componenten 
mogelijk te maken.  
De methodiek staat bekend als CE afwegingsmethodiek, vernoemd naar CE Delft, de begeleiders 
van het ontwikkelproces (uitgebreid beschreven in hoofdstuk 10). 
 

 

Inhoudelijke aanpak 

De inhoudelijke aanpak is mede gebaseerd op de adviezen van Deltares [Ref. Deltares, 2016] en het 
advies van de commissie voor de m.e.r. [Ref. Commissie voor de m.e.r., 2016]. 
 
Zoals in hoofdstuk 1 al is aangegeven heeft de commissie voor de m.e.r. voorgesteld het onderzoek in 
twee stappen uit te voeren. De eerste stap geeft bevindingen op hoofdlijnen, geschikt om tot bestuurlijke 
afweging te komen. Vervolgens kunnen één of meerdere alternatieven in detail worden uitgewerkt. Deze 
rapportage heeft betrekking op het onderzoek op hoofdlijnen, waarbij de CE-afwegingsmethodiek zoveel 
mogelijk wordt gevolgd. 
 
Deltares heeft op verzoek van het Ministerie van 
Economische Zaken een advies geschreven, ten 
behoeve van de beoordeling van de 
onderzoeksopzet door de commissie m.e.r. Bij de 
uitwerking van het onderzoek zijn de suggesties 
van Deltares overgenomen. Daarnaast heeft de TU 
Delft op verzoek van de Begeleidingscommissie 
een tussentijdse evaluatie gedaan, waarbij het 
belang van het beschrijven van de benodigde 
monitoring is benadrukt. 
 
Het onderzoek is verdeeld over vier blokken: 
 
Huidige situatie en randvoorwaarden 

1a Zorgpunten. De afgelopen jaren zijn er 
vooral nabij de injectielocaties in Twente zorgen 
ontstaan. Deze zorgen worden benoemd. De 
herafweging dient zo goed mogelijk antwoord te 
geven op deze zorgpunten. Daarvoor is de 
uitvoering van het onderzoek transparant gemaakt, met een begeleidingscommissie en ruimte voor een 
second opinion door verschillende partijen. 

1b De feiten. Inventarisatie van waterinjectie in afgelopen jaren, verzamelen van de cijfers met 
betrekking tot hoeveelheid water, waterkwaliteit, injectie in putten, integriteit van de putten, drukopbouw in 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 24  

 

en om de putten, de lekkage in de watertransportleiding en andere mogelijke gebeurtenissen. Conclusie 
ten aanzien van de werkelijke versus verwachte impact. Bij de huidige situatie zijn de bevindingen 
meegenomen van het onderzoek naar de woningen met scheurvorming aan de Tramweg in Rossum en 
de lekkage die 16 april 2015 plaatsvond in de transportleiding bij Holtheme. 

1c Het beleid. Het huidige beleidskader wordt doorgenomen om vast te stellen of en onder welke 
voorwaarden waterbehandeling dan wel waterinjectie kunnen worden toegestaan. 

1d Uitgangspunten. Overzicht van de randvoorwaarden voor de oliewinning en ten aanzien van de 
oplossingsmogelijkheden. Dit betreft de samenstelling en hoeveelheid water, maar tevens de 
beschikbaarheid van zuiveringsmethodieken en geschiktheid van ondergrondse reservoirs. 

 
Selectie alternatieven 

2a Mogelijke oplossingen. In eerste instantie wordt een uitgebreide lijst met opties samengesteld, 
waarin zo breed mogelijk alle mogelijkheden voor verwerking van productiewater, inclusief het beperken 
van de hoeveelheid productiewater en verminderen van mijnbouwhulpstoffen, is meegenomen. 

2b Toetsing opties. De lange lijst wordt geclusterd naar de verschillende type oplossingen. Per type 
oplossing wordt met behulp van selectiecriteria de meest kansrijke optie bepaald.  

2c Uitwerken alternatieven. De geselecteerde opties worden in een groter detail uitgewerkt, en 
aangeduid als alternatieven (om aan te sluiten bij de m.e.r. methodiek). Daarbij worden optimalisaties 
meegenomen in de vorm van varianten bij de alternatieven. 
 
Toetsing van de alternatieven 

3a De afweging. De CE afwegingsmethodiek plaatst de verschillende aspecten voor het maken van 
een keuze naast elkaar, zoals belasting van het milieu, risico’s en kosten. De afweging is aangepast in het 

kader van al eerder door de Commissie voor de m.e.r. hierover gemaakte opmerkingen. Vanuit het 
maatschappelijk veld zijn hier ook reacties op gekomen. Tevens wordt bekeken in hoeverre het te 
ontwikkelen Landelijk Afvalbeheer Plan versie 3 (LAP-3) tot aanpassing zal leiden.  

3b CE afwegingskader, toetsing randvoorwaarden waterinjectie. Voor waterinjectie zijn er 
randvoorwaarden aan de waterstroom en de te gebruiken reservoirs. Indien aan beide voorwaarden wordt 
voldaan kan een waterstroom en reservoir in aanmerking komen om onderdeel uit te maken van de 
zogenaamde doelmatigheidstoets. 

3c CE afwegingskader, uitvoering doelmatigheidstoets. Voor alle alternatieven wordt het milieueffect 
in beeld gebracht. In de uitgebreide vorm gebeurt dit middels een Levens Cyclus Analyse (LCA). In dit 
onderzoek op hoofdlijnen wordt een beperkte vorm gehanteerd, waarbij de belangrijkste componenten 
worden benoemd. Daarnaast worden het risico op korte en lange termijn beschreven en de kosten 
benoemd. 

3d Vergelijking resultaten uit de toets. De bevindingen van de doelmatigheidstoets worden naast 
elkaar gezet en vergeleken. Er vindt geen classificatie van een totale score plaats, maar wel een vergelijk 
van de afzonderlijke scores. 
 
Reflectie op zorgpunten 

4a Terugkoppeling zorgpunten. De bevindingen worden gekoppeld aan de zorgpunten, om aan te 
geven in hoeverre bij verschillende alternatieven zorgpunten blijven bestaan of beantwoord worden. 

4b Omgaan met onzekerheden. Bij alle alternatieven zal er sprake zijn van onzekerheden en risico’s. 

Het is de vraag welke onzekerheden en risico’s acceptabel en beheersbaar zijn of wanneer dit 

maatschappelijk niet meer wenselijk is. 
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De bovenstaande stappen leiden tot het gevraagde inzicht in de verschillende mogelijkheden voor de 
verwerking van productiewater, de te verwachten gevolgen bij deze keuzes en maakt daarmee een 
vergelijk mogelijk tussen verwerkingsmogelijkheden van productiewater.  
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3 Stap 1a: Zorgen om waterinjectie in de regio Twente 

3.1 Zorgen ontstaan in de regio Twente 

De afgelopen jaren hebben bewoners en andere betrokkenen in Twente hun zorgen geuit over de 
mogelijke effecten van de waterinjectie. Een lek in de transportleiding tussen Hulte en Rossum heeft tot 
een plaatselijke bodemverontreiniging geleid. Daarnaast maken sommige bewoners zich zorgen om 
scheuren in hun huizen en vermoeden daarbij een verband met de waterinjectie. Ook oude 
bodemverontreinigingen op voormalige gaswinningslocaties hebben geleid tot vragen over de gevolgen 
voor de kwaliteit van het grondwater. Voor de langere termijn zijn er zorgen over mogelijke lekkage van 
het opgeslagen productiewater naar bovenliggende waterlagen en oplossing van zoutlagen in de diepe 
ondergrond, wat tot bodemdaling of zelfs zinkgaten zou kunnen leiden. De zorgen in de regio zijn mede 
ingegeven door de berichten in 2014 en 2015 over een lekkage van opgeslagen olie uit een zoutholte bij 
het Duitse natuurgebied Amtsvenn, bij Gronau, ten oosten van Enschede. 
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe wordt omgegaan met de zorgen uit de regio.  
 
Discussie over mogelijk oplossen van zoutlagen 
 
Het meest uitgewerkte en onderbouwde zorgpunt heeft betrekking op het mogelijke risico dat de 
zoutlagen boven en deels onder de injectiereservoirs in contact komen met injectiewater en daardoor 
voor een gedeelte in oplossing gaan. 
In de regio Twente vindt ondiepe oplossing van zoutlagen plaats ten behoeve van zoutwinning, waarbij 
grote open ruimtes ontstaan. Er zijn zorgen over mogelijke instabiele bodem boven deze open ruimtes. 
In het verlengde van de zorgen bij de zoutwinning, zijn er zorgen dat vergelijkbare effecten kunnen 
optreden ten gevolge van de waterinjectie. 
 
In verschillende rapportages van de NAM wordt uitgebreid ingegaan op dit technische vraagstuk. In 
deze hoofdrapportage worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 
 

 
Aparte rapportage geheel gewijd aan zorgpunten en antwoorden op zorgpunten 

Bij deze rapportage is een apart document opgesteld waarin alle zorgpunten herkenbaar zijn opgenomen. 
Tevens worden in deze rapportage antwoorden op de zorgpunten gegeven, mits de zorgpunten binnen 
het kader van dit onderzoek passen.  
 
Bewonersbijeenkomsten 

Voorafgaand en tijdens de uitvoering van het onderzoek, zijn er bewonersbijeenkomsten geweest waarbij 
informatie is gepresenteerd en men vragen heeft kunnen stellen. In november 2015 is in Reutum een 
toelichting gegeven op de opzet van het onderzoek. Hier zijn circa 200 bezoekers aanwezig geweest. 
Eind maart / begin april 2016 is in Twente en Drenthe een bijeenkomst geweest waarbij toelichting is 
gegeven hoe vanuit alle beschikbare opties is gekomen tot de meest kansrijke alternatieven. 
 
Daarnaast is er een speciale bijeenkomst geweest voor de presentatie van de bevindingen van het 
onderzoek aan de woningen aan de Tramweg in Dinkelland. Tevens is er toelichting geweest door NAM 
via een rondrijdende bus over het herstel van de transportleiding. 
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3.2 Organisatie van het onderzoek 

Gezien de ruime aandacht van de bevolking, 
bestuurders en media, is getracht bij de uitvoering 
van het onderzoek steeds terugkoppeling te geven 
over de voortgang en bevindingen. Bij de uitvoering 
van het onderzoek hebben daartoe verschillende 
partijen een rol gekregen. Als vergunninghouder is 
NAM de initiatiefnemer en is voor het uitvoeren van 
het onderzoek ondersteund door Royal 
HaskoningDHV. Het Ministerie van Economische 
Zaken is het formele bevoegde gezag en heeft 
onafhankelijke deskundigen gevraagd een oordeel 
te geven over de rapportages. Vanuit de regio 
hebben bestuurders het onderzoek gevolgd vanuit 
de Begeleidingscommissie, waarbij naast sturing 
om het onderzoek en de onderzoeksresultaten zo 
transparant mogelijk gestalte te geven veel 
aandacht is voor zorgpunten die leven in de 
samenleving. De Stichting Stop Afvalwaterinjectie 
Twente heeft met de Minister van Economische Zaken afgesproken eveneens de gelegenheid te krijgen 
te reageren op het rapport. 
 
Initiatiefnemer - Herafweging NAM in kader van vergunning 

De herafweging van verschillende alternatieven voor verwerking van productiewater is primair een 
technisch onderzoek, waarbij haalbaarheid, effecten, risico’s en kosten vergeleken worden. Het is van 

belang dat dit zorgvuldig en compleet gebeurt. Royal HaskoningDHV heeft het onderzoek uitgevoerd en 
de rapportage opgesteld voor de NAM, ondersteund door CE Delft bij het vaststellen van de 
milieueffecten. De NAM dient de rapportage in bij het Ministerie van Economische Zaken. Formeel wordt 
hiermee tevens voldaan aan de vergunningsconditie van de NAM. 
 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn verschillende organisaties benaderd, zowel marktpartijen als 
kennisinstituten, om mee te denken over mogelijke zuiveringsopties, waterafvoermogelijkheden en slimme 
combinaties met bestaande industrieën. 
 
NAM heeft verschillende partijen in de regio benaderd om te komen tot een compleet overzicht van 
mogelijke zorgen, aanvullend op de al beschikbare vragenlijsten die zijn opgesteld in de regio en aan de 
minister zijn verstuurd. 

 

Bevoegd gezag - EZ laat rapport technisch toetsen 

EZ heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd advies te geven op de onderzoeksopzet en daarna de 
tussenrapportage te toetsen. De herafweging zelf is geen m.e.r.-traject, maar de gehanteerde methodiek 
is vergelijkbaar met een m.e.r.-proces. Hierdoor is het goed mogelijk voor de Commissie voor de m.e.r. 
om te adviseren. De Commissie heeft een bezoek gebracht aan de productielocatie in Schoonebeek en 
een injectielocatie in Twente alvorens haar advies uit te brengen. 
 
Onafhankelijk advies over onderzoek 

Aanvullend op de Commissie voor de m.e.r. heeft EZ tevens Deltares gevraagd een second opinion te 
geven op de onderzoeksopzet en op de rapportage. Deltares toetst of onderzoek, bronnen en 
gehanteerde normen relevant en juist toegepast zijn [Ref. Deltares, 2016]. Hierbij kunnen eventueel ook 
TNO en SodM een rol spelen. 
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De uitgebreide evaluatie van effecten op afsluitende lagen zijn eerder al aangeleverd aan SodM en 
worden nu door internationale experts getoetst. Bevindingen uit deze evaluatie zijn verwerkt in deze 
rapportage. 
 

Bestuurders uit de regio – Stuurgroep en 

Begeleidingscommissie  

Bestuurders uit de regio Twente hebben zich begin 
2015 verenigd in de Stuurgroep Afvalwaterinjecties 
Twente. Deze Stuurgroep heeft een brief met 
zorgpunten aan Minister Kamp gestuurd. Een deel 
van deze bestuurders heeft vervolgens zitting 
genomen in de begeleidingscommissie, die is 
gevormd bij de aanvang van het onderzoek. Hierin 
vertegenwoordigen zij tevens de overige bestuurders 
uit de Stuurgroep. 
 
Bestuurders uit Overijssel en Drenthe hebben een 
begeleidingscommissie gevormd, die het onderzoek 
kritisch volgt, om zeker te zijn dat de herafweging 
zorgvuldig en transparant verloopt en om er op toe te 
zien dat alle zorgpunten op een goede wijze worden 
meegenomen. In de begeleidingscommissie hebben zitting de gedeputeerden van Overijssel en Drenthe, 
de wethouders van Dinkelland, Tubbergen, Emmen en Coevorden en een dagelijks bestuurslid van het 
waterschap Vechtstromen. Op maandelijkse basis hebben de bestuurders meegekeken met de voortgang 
van het onderzoek. 
Ambtenaren van de provincies, de gemeenten en het waterschap Vechtstromen hebben meerdere keren 
een workshop gehad, waarin uitleg is gegeven over de achtergrond, aanpak en uitwerking van het 
onderzoek. 
 
De begeleidingscommissie heeft voor de toetsing van de onderzoeksopzet en de rapportage een eigen 
onafhankelijke partij ingeschakeld voor een second opinion. Hiervoor is de TU Delft benaderd, die tevens 
met aanvullende suggesties zijn gekomen voor onder meer de zuiveringsopties. 
 
Stichting Stop Afvalwater Twente 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft met de Minister van Economische Zaken gesproken en zal 
haar reactie geven op het Tussenrapport als onderdeel van de Bestuurlijke besluitvormingsproces, waarbij 
een keuze gemaakt gaat worden voor verdere uitwerking van kansrijke alternatieven. De Stichting heeft 
begin juni nog een voorstel gedaan als alternatief voor de waterinjectie in Twente [Ref. Stichting Stop 
Afvalwater Twente, juni 2016]. Hierin stelt de Stichting: 
 
“De Stichting maakt zich grote zorgen over het injecteren onder zoutlagen in verband met de 

onduidelijkheid bij deskundigen over het wel of niet oplossen van deze zoutlagen en de daarbij behorende 

risico’s. Deze zouden bij het injecteren onder kleilagen niet aanwezig zijn.” 

 
Het alternatief van de Stichting komt er op neer dat waterinjectie plaatsvindt in de provincie Drenthe, 
aangezien de reservoirs dieper gelegen zijn en daardoor minder risico’s bij zoutoplossing zouden bieden. 
Het door de Stichting aangedragen alternatief vormt in deze fase van onderzoek op hoofdlijnen, een 
variant van één van de onderzochte alternatieven (zie hoofdstuk 9.4). 
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4 Stap 1b: Huidige situatie en aandachtspunten 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven hoe de oliewinning heeft gefunctioneerd in de afgelopen 
jaren, met daarbij vooral aandacht voor het productiewater en de waterinjectie. Hiertoe wordt onderstaand 
eerst het gehele project ‘oliewinning Schoonebeek’ kort toegelicht. Daarbij wordt beschreven hoe de 

oliewinning de afgelopen jaren heeft gefunctioneerd. De praktische ervaring uit zowel de opstartfase als 
de eerste productiefase worden vergeleken met de beschrijvingen in het MER uit 2006. Daarna wordt 
ingegaan op het transport en de injectie van het productiewater.  
 
Tijdens de operationele fase hebben zich enkele bijzondere omstandigheden voorgedaan, die 
aanvullende toelichting vragen. Deze worden beschreven, met daarbij aangegeven wat de gevolgen zijn 
voor eventuele voortzetting van de waterinjectie. Vervolgens wordt aandacht besteed aan ervaringen met 
waterinjectie in zowel binnenland als buitenland, en de gevolgen van andere soorten van mijnbouw zoals 
zoutwinning. Deze ervaringen dienen vooral om mogelijke risico’s bij waterinjectie te beperken. 
Tot slot vindt een beschouwing plaats van de bevindingen. Deze bevindingen worden in hoofdstuk 6 
meegenomen als aandachtspunten voor mogelijke toekomstige opties. 
 
Bronvermelding 

De operationele informatie is afkomstig van de monitoringsactiviteiten van de NAM. De hoeveelheid 
injectiewater, de samenstelling van het injectiewater en de integriteit van de leidingen en putten worden 
door de NAM gerapporteerd aan SodM. Deze rapportages zijn beschikbaar op de website van de NAM. 
Daarnaast hebben de NAM experts aanvullende informatie aangeleverd, om een compleet beeld te 
krijgen van de ervaringen met de oliewinning in Schoonebeek. 

4.1 Ervaringen bij huidige olieproductie en waterinjectie 

4.1.1 Procedure Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek 

Sinds 1947 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) olie gewonnen uit het olieveld 
Schoonebeek. De totale inhoud van het olieveld bedraagt circa 160 miljoen m3 olie (wat overeenkomt met 
1 miljard vaten). In de periode tussen 1948 en 1996 is circa 40 miljoen m3 olie gewonnen. Waterinjectie 
was daarbij een integraal onderdeel van de oliewinning en als zodanig beschreven in het oorspronkelijke 
MER waterinjectie Zuidoost Drenthe [Ref. NAM, 1991]. In 1996 werd de winning van olie uit het olieveld 
Schoonebeek gestopt. De oliewinning was met de toen bestaande technieken en infrastructuur niet langer 
economisch verantwoord. Alle productie faciliteiten, pijpleidingen en putten die toen gebruikt werden, zijn 
vervolgens opgeruimd. 
 
Vanaf 2005 heeft NAM een nieuwe techniek ontwikkeld, waarmee in 25 jaar nog zo’n 16 tot 20 miljoen m

3 
olie uit het veld kan worden gewonnen. Voor deze Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek heeft NAM 
een Milieu Effect Rapport (MER) opgesteld in 2006 [Ref. NAM, 2006]. Tijdens het opstellen van het MER 
hebben betrokken instanties middels een ambtelijke begeleidingsgroep kritisch meegekeken naar de 
plannen. 
 
Het MER is in 2006 ingediend bij de Commissie voor de m.e.r. die met een positief advies is gekomen, 
voorzien van een aantal kanttekeningen. Onderdeel van het MER was de afweging van alternatieven voor 
de verwerking van het vrijkomende productiewater. Hiervoor is gebruik gemaakt van de CE 
afwegingsmethodiek. De Commissie voor de m.e.r. heeft tevens een generieke toetsing uitgevoerd op de 
toepassing van deze CE afwegingsmethode, en daarvoor een aantal verbeterpunten aangedragen. 
Op basis van het goedgekeurde MER zijn de vergunningsaanvragen opgesteld en in 2008 en 2009 
ingediend. Onderdeel van deze vergunningen is de (omgevings)vergunning voor het winnen van olie in 
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Schoonebeek en de vergunning voor het injecteren van productiewater in de leeg geproduceerde 
gasvelden van Twente.  
 
Bij het opstellen van de vergunningsaanvragen in 2009 is gebruik gemaakt van voortschrijdende inzichten, 
waardoor op een aantal punten is afgeweken van het beschrevene in het MER in 2006. Ter onderbouwing 
is een aanvulling op het MER geschreven, als addendum. Voor de waterinjectie is de belangrijkste 
aanpassing de constatering dat vanaf het begin meer injectielocaties in gebruik genomen zullen worden. 
Naast de locaties van de velden Rossum-Weerselo en Tubbergen-Mander wordt ook gebruik gemaakt 
van een deel van het veld Tubbergen. Aangezien de injectielocatie zich in het Natura 2000 gebied 
Springendal en Dal van de Mosbeek bevindt, is hiervoor aanvullend onderzoek uitgevoerd naar effecten 
op de natuur. Daarnaast bevindt de locatie zich nabij de Duitse grens zodat onderzocht is in hoeverre 
grensoverschrijdende effecten zijn te verwachten. 
 
Gelijktijdig met het opstellen van de vergunningsaanvragen, heeft de NAM verzoeken voor aanpassing 
van bestemmingsplannen ingediend bij de betrokken gemeenten in Twente. De gaswinlocaties hebben 
een aangepaste bestemming gekregen van waterinjectielocatie. 
 
In de periode vanaf 2005 tot en met 2010 zijn er naast veel overleggen met bevoegde gezagen, ook een 
groot aantal publieksbijeenkomsten geweest, zowel in Drenthe als in Twente. Tijdens deze bijeenkomsten 
is het publiek geïnformeerd over de plannen van de NAM. Het MER en vergunningen zijn ter inzage 
gelegd, zodat een ieder hierop zienswijzen kon indienen en beroep kon instellen. 
 
In 2010 zijn alle vergunningen en aanpassingen van de bestemmingsplannen verkregen, nadat de Raad 
van State de ingediende bezwaren heeft beoordeeld. In haar uitspraak geeft de Raad van State aan dat 
het bezwaar met betrekking tot het geluidsniveau bij één van de waterinjectielocaties gegrond is. NAM 
heeft als gevolg hiervan de waterinjectie bij deze locatie aangepast. De overige bezwaren zijn ongegrond 
verklaard.  
 
De provincie Overijssel en het Ministerie van Economische Zaken hebben als bevoegd gezag NAM de 
benodigde waterinjectievergunning verleend, met daarin opgenomen de voorwaarde dat na een periode 
van 6 jaar getoetst dient te worden of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode 
is. Aangezien de waterinjectie in Twente plaatsvindt vanaf 2011, dient deze nieuwe afweging begin 2017 
gereed te zijn. 

4.1.2 Opstart oliewinning 

Sinds begin 2011 wordt door de NAM productiewater vanaf de oliewinning Schoonebeek per 
transportleiding naar Twente gebracht en daar in lege gasvelden geïnjecteerd.  
 
Opwarmen van het olieveld Schoonebeek 

In eerste instantie heeft gedurende een aantal maanden olieproductie plaatsgevonden zonder 
stoominjectie, met als doel het verlagen van de druk in het reservoir. De verlaagde druk in het reservoir 
maakt het mogelijk bij injectieputten met relatief lage druk stoom in het reservoir te injecteren. De stoom 
komt met circa 250 graden Celsius in het reservoir en condenseert vervolgens, waarbij nog meer warmte 
beschikbaar komt in het oliereservoir. Door de toegenomen warmte wordt de olie vloeibaar en kan naar de 
winputten stromen om geproduceerd te worden. 
 
In de loop van 2011 is gestart met stoominjectie en olieproductie. Als gevolg van de stoominjectie neemt 
de temperatuur van het geproduceerde oliewatermengsel geleidelijk toe. Na een aantal maanden of jaren 
heeft de gecondenseerde stoom de winputten bereikt en neemt door verdunning het zoutgehalte in het 
oliewatermengsel geleidelijk af. 
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Afvoer en injectie productiewater 

Via de transportleiding wordt het productiewater naar de Twentevelden getransporteerd. Figuur 4.1 en 
figuur 4.7 geven de ligging van de gasvelden schematisch weer. Kaart 1 en 2 in de bijlage geven dit meer 
gedetailleerd weer. Daar wordt het water met behulp van injectieputten in lege gasvelden diep in de 
ondergrond geïnjecteerd. Het water wordt in twee geologische formaties geïnjecteerd. De injectie van het 
productiewater vindt sinds 2011 plaats en verloopt volgens een door SodM goedgekeurd Water Injectie 
Managementplan. 

 
Figuur 4.1: Schematische weergave van de ligging waterinjectievelden in Twente. 

4.1.3 Functioneren oliewinning 

Bevindingen oliewinning Schoonebeek 

Het oliereservoir Schoonebeek is geen groot homogeen reservoir, maar is verdeeld in een aantal 
segmenten of blokken door breukzones. De opwarming van het oliereservoir Schoonebeek vindt plaats 
door opwarming van deze verschillende blokken in de ondergrond. Sommige blokken staan onderling in 
contact, andere zijn geheel gescheiden door breukzones. In ieder blok komen één of meerdere 
stoominjectieputten en winputten voor. Sommige blokken in het reservoir zijn inmiddels meer opgewarmd 
dan andere, en uit sommige blokken is al meer olie gewonnen dan uit andere. De ondergrond is daarmee 
heterogeen, zodat een aansturing voor afzonderlijke blokken wenselijk is. 
 
De injectiviteit (de mate waarin waterinjectie in het gesteente mogelijk is) van het oliereservoir is lager dan 
vooraf aangenomen. Hierdoor kan het reservoir minder stoom opnemen en warmt het reservoir langzamer 
op dan gepland. De maximaal gehanteerde injectiedruk bedraagt 40 bar. Om de opwarming te verbeteren 
wordt de stoom met deze maximale druk geïnjecteerd. Deze hogere druk wordt langer toegepast dan 
voorzien, om zoveel mogelijk warmte in het reservoir te brengen. Als gevolg van de hogere druk komt de 
stoom met hogere temperatuur in het reservoir en wordt de olie sterker verhit dan oorspronkelijk voorzien. 
De lagere injectiviteit van het reservoir leidt er toe dat er minder stoom wordt geïnjecteerd, het reservoir 
als geheel langzamer opwarmt maar ook door de hoge druk lokaal hoge temperaturen ontstaan. 
 
Een oliepomp onder in elke winput is nodig omdat het olie-watermengsel uit zichzelf niet omhoog kan 
stromen. De productie is minder dan gepland, doordat het niet mogelijk is de putten tot een lage druk af te 
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pompen. Door de lagere productie neemt de druk in het reservoir minder af dan gepland, waardoor er 
minder ruimte is voor stoominjectie. Ook dit beperkt de productie. 
 

 
Figuur 4.2: Overzicht van de blokstructuur van het oliereservoir Schoonebeek (westelijk deel). De zwarte lijnen geven de breukzones 

weer, de rode lijnen zijn winputten en de blauwe lijnen zijn de injectieputten. 

 

H2S-vorming in de ondergrond 

De olie is zwavelhoudend en bij verhitting komt H2S en wat CO2 vrij. De mate waarin dit optreedt, is hoger 
gebleken dan verwacht. Er komt meer H2S vrij dan verwacht bij de geplande stoomdruk en temperatuur. 
Daarnaast zorgt het langer aanhouden van de maximale injectiedruk tot hogere temperatuur van de olie, 
wat eveneens leidt tot meer H2S-vorming. De toename van H2S en CO2 opgelost in water verhoogt de 
zuurgraad. De vorming van H2S is irreversibel, zodat deze eenmaal gevormd ook wordt geproduceerd, 
zowel in gasvorm en opgelost in het oliewatermengsel.  
 
H2S is een corrosieve stof, die onder andere het staal van de leidingen kan aantasten. Bij de olieputten 
heeft op basis van deze bevindingen een aanpassing plaatsgevonden. Hier wordt nu 
zwavelwaterstofbinder (H2S-binder) toegevoegd, om de buisleidingen en de Olie Behandelingsinstallatie 
(OBI) te beschermen. 
 
Bij de winputten vindt monstername plaats om te bepalen hoeveel H2S-binder aan het oliewatermengsel 
toegevoegd moet worden om afdoende bescherming aan de installaties te geven. Deze monstername 
varieert van put tot put op basis van het H2S-gehalte. Bij de putten met de hoogste concentratie gebeurt 
bemonstering op dagelijkse basis. Het is de verwachting dat het H2S-gehalte niet verder zal toenemen, 
maar wel kan variëren afhankelijk van de ingeschakelde winputten. 
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Langere periode van oliewinning 

Het reservoir is langzamer opgewarmd dan voorzien. Daarnaast is de productie ongeveer een jaar stil 
gelegd en daaropvolgende zal mogelijk tot 2022 het watertransport beperkt zijn. Hierdoor is de 
olieproductie vertraagd. De totale periode van oliewinning zal dan ook langer duren dan oorspronkelijk 
voorzien. Het is nu de verwachting dat de oliewinning zal doorgaan tot circa 2050. 

4.1.4 Bevindingen waterinjectie  

Totale volume waterinjectie minder dan voorzien 

Vanaf 2011 is bij de OBI productiewater beschikbaar gekomen. Doordat de oliewinning nog niet op volle 
gang is gekomen, is de hoeveelheid productiewater veel minder dan in het MER van 2006 is 
aangenomen. De totale verwachte hoeveelheid productiewater gedurende een periode van 25 jaar was 
circa 75 miljoen m3, gemiddeld 3 miljoen m3 per jaar. Voor de eerste jaren was een gemiddelde van circa 
9.000 m3 per dag geraamd.  
 
Na ongeveer 4 jaar is de totale hoeveelheid aangeleverd en geïnjecteerd productiewater circa 5,4 miljoen 
m3. Volgens verwachting zoals beschreven in het MER, had in dezelfde periode ongeveer 12 miljoen m3 
moeten zijn opgeslagen. De hoeveelheid feitelijk geïnjecteerd productiewater is dus aanzienlijk minder 
dan oorspronkelijk in het MER voorzien. 
 
Injectiereservoirs hebben minder capaciteit en lagere injectiedrukken dan verwacht 

De injectiereservoirs in Twente blijken over minder opslagcapaciteit te beschikken dan verwacht. In het 
MER in 2006 is uitgegaan van een totale opslagcapaciteit van 90 miljoen m3. In de praktijk is dit minder 
gebleken, doordat: 
 De injectiviteit in de diepere zandsteenformaties is veel lager gebleken dan vooraf verwacht, waardoor 

deze in het vervolg slechts in zeer beperkte mate gebruikt zullen worden. Dit leidt tot een lagere 
opslagcapaciteit. 

 De hoeveelheid opgeslagen water per put in de kalksteenformatie is oorspronkelijk gelijk gesteld aan 
de hoeveelheid gewonnen gas per put. In de praktijk blijkt dat de putten maar 50-80% van het 
oorspronkelijke gasvolume kunnen opnemen. 

 
Toelichting Fracking en Fracking condities 
 
Met de term fracking wordt de techniek aangeduid, waarbij gas uit steenformaties wordt vrij gemaakt 
door onder hoge druk scheuren te vormen. Water, zand en chemicaliën worden geïnjecteerd om er 
voor te zorgen dat de scheuren open blijven en gasdoorlatend zijn. In de olie- en gaswereld wordt 
soms fracking toegepast in slecht doorlatende reservoirs om gas of olie beter te produceren. 
 
Bij waterinjectie kan de injectiviteit van een reservoir worden verbeterd door een hogere injectiedruk 
toe te passen, waarmee scheuren in het reservoir ontstaan. Dankzij de scheuren kan het water 
beter het reservoir instromen. Hierbij wordt alleen water geïnjecteerd, geen zand of chemicaliën. 
Deze manier van werken wordt aangeduid als injectie onder fracking condities. Voor de Zechstein 
reservoirs in Twente en Drenthe is dit niet nodig, aangezien hier van nature al voldoende scheuren 
aanwezig zijn. Voor de zandsteenformaties in Twente is dit wel een mogelijkheid omdat deze van 
nature een slechtere doorlatendheid voor water kennen. 
 
Tot en met 2015 heeft NAM bij de waterinjectie in Twente niet onder fracking condities gewerkt. 
Indien de zandsteenformaties in de toekomst gebruik worden (zie de beschrijving van de 
referentiesituatie in hoofdstuk 9.5), bestaat de mogelijkheid dat dit alsnog nodig is. Voorafgaand aan 
het injecteren onder fracking condities heeft NAM toestemming nodig van SodM, waarbij aspecten 
met betrekking tot veiligheid, milieu en technische aspecten worden getoetst. 
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Injectiviteit en druk in het injectiereservoir 

De injectiviteit in het kalkgesteente blijkt groter dan oorspronkelijk gedacht, zodat waterinjectie bij 
meerdere putten zonder aanvullende injectiedruk plaats vindt. Het water stroomt via de put direct het 
reservoir in zonder dat aanvullende druk in de injectieput nodig is. Dit wordt veroorzaakt door de al 
aanwezige structuren in het kalkgesteente. Van nature komen hierin min of meer verticale scheuren 
(fractures) voor, waardoor het water gemakkelijk het reservoir in stroomt. Wanneer het reservoir verder 
gevuld raakt, zal aanvullende druk in de injectieput worden toegepast. De druk in het reservoir, komt 
echter niet boven de oorspronkelijke druk in het gasreservoir. Deze injectiedruk is lager dan het niveau 
waarbij nieuwe breuken zouden kunnen ontstaan. 
 
De zandsteenformaties hebben een lagere injectiviteit dan oorspronkelijk voorzien. In dit gesteente 
bevinden zich weinig scheuren, zodat de doorstroming van het geïnjecteerde water hier beperkt is. Deze 
zandsteenformaties hebben tot dusverre weinig bijgedragen aan de hoeveelheid opgeslagen 
injectiewater. 
 
De waterinjectie vindt zodoende in de praktijk plaats zonder fracking of fracking condities, hoewel deze 
mogelijkheid in het MER van 2006 nog open is gelaten.  
 
Onderzoek effecten op de boven het reservoir liggende afsluitende lagen 

De injectiviteit en de injectiedruk zijn bepalend voor de hoeveelheid te injecteren water per put. Daarnaast 
is het van belang dat de waterinjectie geen negatieve effecten heeft, zoals het veroorzaken van 
aardbevingen of het oplossen van de nabijgelegen zoutlagen. Deze beide aspecten zijn recentelijk 
onderzocht. 
 
NAM heeft op verzoek van de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek gedaan naar 
vooral mogelijke oplossing van de zoutlagen die als afdekkende laag aanwezig zijn bij de gasreservoirs. 
Tevens heeft NAM onderzoek gedaan naar mogelijke aardbevingen ten gevolge van de waterinjectie. 
Deze rapporten zijn door SodM en internationale experts bestudeerd [Ref. NAM-rapporten 2014 en 2015]. 
Het betreft de volgende rapporten, in het Engels geschreven, maar met een Nederlandse samenvatting: 
 
1. Geology description of Twente gas fields: Tubbergen, Tubbergen-Mander en Rossum-Weerselo [Ref. 
NAM, 2014]; 
 
Onderzoek naar de geologische omstandigheden om na te gaan in hoeverre het injectiewater in aanraking 
komt met de zoutlagen en kunnen leiden tot oplossing van zoutlagen. Op basis van geologische 
informatie en modelberekeningen wordt geconcludeerd dat de kans dat stromend injectiewater bij 
zoutlagen kan komen uiterst klein is. De overal aanwezige laag van het onoplosbare en goed afdichtende 
anhydriet vormt een natuurlijke barrière aan de boven en onderzijde van het injectiereservoir naar de 
zoutlagen. 
 
2. Halite dissolution modelling of water injection into Carbonate gas reservoirs with a Halite seal [Ref. 
NAM, 2014]; 
 
Deze rapportage gaat eveneens in op de vraag of zoutoplossing in het injectiewater mogelijk is. Hierbij is 
onderzocht wat er gebeurt als injectiewater langs een breukzone stroomt, waarbij door vroegere 
verschuiving van de lagen de zoutlaag in direct contact staat met het reservoir. Tevens is onderzoek 
gedaan naar een situatie waarbij water stroomt langs de putwand in het geval onvoldoende cementering 
aanwezig is. Beide situaties kunnen voorkomen worden door een goede putselectie. Zonder 
waterstroming zal zoutoplossing bij een volledig contact zeer traag verlopen, middels convectiestroming. 
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Modelberekeningen geven aan dat het minimaal 8.000 jaar duur voordat verzadiging van een waterlaag 
kan optreden. Door de aanwezigheid van de anhydrietlaag wordt dit mechanisme voorkomen. 
 
3. Subsidence caused by Halite dissolution due to water injection into depleted Carbonate gas reservoirs 
encased in Halite [Ref. NAM, 2014]; 
 
In dit rapport worden de berekeningen van een meest negatief scenario voor zoutoplossing 
gepresenteerd. Indien er geen anhydriet laag aanwezig zou zijn, kan zout vanuit de overliggende laag 
gedurende een periode van minimaal 8.000 jaar geleidelijk oplossen in water in het reservoir. In het 
reservoir is een resterend deel van het oorspronkelijke aardgas nog aanwezig. Onder invloed van 
zwaartekracht zal het gas boven het geïnjecteerde water terecht komen en zo een buffer vormen tussen 
het water en de zoutlaag. Het onderzoek concludeert dat in dit meest negatieve scenario er slechts een 
beperkte mate van regionale bodemdaling optreedt. Aangezien het reservoir van het steenzout 
gescheiden wordt door anhydriet lagen, is het waarschijnlijk dat er geen bodemdaling ten gevolge van 
waterinjectie optreedt. Verder concludeert het rapport dat er geen risico is voor zoutcavernevorming en 
mogelijke lokale verzakkingen die daarmee geassocieerd kunnen worden. 
 
4. Threat assessment for induced seismicity in the Twente water disposal fields [Ref. NAM, 2015]; 
 
Onderzoek naar het risico van aardbevingen bij waterinjectie in de Twentevelden. Het rapport concludeert 
dat de omstandigheden bij de gebruikte Twentevelden zodanig zijn, dat het risico op het optreden van 
aardbevingen minimaal is en dat, mocht er zich een beving voordoen, deze naar verwachting een lage 
magnitude (kracht) zal hebben. Aanbevelingen uit dit rapport zijn de aanleg van aanvullende geofoons 
nabij de waterinjectielocaties voor nauwkeuriger waarneming, opzetten van een netwerk om 
grondversnelling te meten en een seismisch risico- en responsplan opstellen als onderdeel van NAM’s 

Waterinjectie Management Plan. Een uitgebreid geofoonnetwerk boven de Twentevelden is inmiddels 
geïnstalleerd en operationeel. 
 
5. Protocol seismische activiteit door waterinjectie [Ref. NAM, 2015]. 
 
Dit betreft een addendum van het Waterinjectie Management Plan, waarin het 5 stappenplan van Zoback 
[Ref. Zoback, 2012] is uitgewerkt. Dit resulteert onder meer in een schema met de volgende kleurcodes. 
 
Tabel 4.1. Overzicht seismisch protocol NAM 

Actieschema bij waargenomen aardbevingen 

Kleur-code Aardbeving gemeten met 
magnitude 

Actie 

Groen onder of gelijk aan 1,5 Bij deze code is geen actie nodig 

Geel van 1,5 tot en met 2,5 Er vindt analyse plaats van geofoon en accelerometers (grondversnelling). 
Er vindt afstemming plaats met SodM of aanpassingen wenselijk zijn. 

Oranje van 2,5 tot en met 3,0 De waterinjectie in de nabijgelegen put wordt teruggenomen. Er vindt 
afstemming plaats met SodM of dit permanent moet gebeuren. 

Rood groter dan 3,0 De waterinjectie in de nabijgelegen put wordt stop gezet. Er vindt 
afstemming plaats met SodM welke aanvullende maatregelen wenselijk 
zijn. 

 
De bevindingen uit deze rapportages zijn in dit rapport overgenomen. Hierbij geldt de kanttekening dat de 
beoordeling van externe experts nog niet beschikbaar is. 
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4.1.5 Hoeveelheid geïnjecteerd productiewater 

Totale hoeveelheid productiewater 

De onderstaande figuur (Figuur 4.3) geeft de werkelijke hoeveelheid geïnjecteerd water per dag in Twente 
met de zwarte lijn weer. De rode lijn geeft de verwachte hoeveelheid waterinjectie weer, zoals dat in het 
MER 2006 is berekend. Er is te zien dat verwacht werd dat het dagelijks debiet in de eerste twee jaar op 
zou lopen tot 12.000 m3/dag (4,4 miljoen m3/jaar) en in de volgende jaren geleidelijk aan afnemen tot circa 
6.000 m3/dag (2,2 miljoen m3/jaar). De stoominjectie en olieproductie in Schoonebeek hebben het 
gewenste niveau nog niet bereikt. Daarom is het jaarlijkse waterinjectiedebiet lager dan in het MER 
weergegeven. 
 

 
Figuur4.3: Werkelijke hoeveelheid waterinjectie per dag (zwart) ten opzichte van de verwachte hoeveelheid waterinjectie (rood). De 

abrupte afname van de waterinjectie medio 2015 geeft het stilleggen van de productie weer. 

 

 
Figuur 4.4: Huidig injectiedebiet (blauw) en de verwachte gemiddelde waterproductie (groen). 
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Ook op jaarbasis is zichtbaar dat minder water wordt geïnjecteerd dan voorzien. Het daadwerkelijke 
debiet loopt op van 0,6 miljoen m3 in 2011 tot 1,5 miljoen m3 in 2014. Figuur 4.4 laat zien dat hiermee de 
hoeveelheid injectiewater ongeveer de helft van de verwachte gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid 
bedraagt.  
 
Hoeveelheid waterinjectie per injectielocatie 

De hoeveelheid aangevoerd productiewater is via verschillende putten geïnjecteerd. Op één injectielocatie 
kunnen zich meerdere injectieputten bevinden.  
 
Waterinjectie heeft sinds 2011 plaatsgevonden in 11 waterinjectieputten. Doordat 1 put buiten werking is 
gesteld (TUB-10, zie toelichting bij paragraaf 4.2.4), is vanaf begin 2014 gebruik gemaakt van 10 
waterinjectieputten. Daarbij blijkt dat de putten op sommige injectielocaties meer productiewater kunnen 
injecteren, dan op andere injectielocaties. Dit heeft te maken met de reservoireigenschappen, waar de put 
op aansluit.  
 
Figuur 4.5 geeft de totale hoeveelheid geïnjecteerd water per injectielocatie voor de afgelopen vier jaar. 
Hieruit blijkt dat er twee locaties zijn waar het merendeel van het water wordt geïnjecteerd, Rossum 
Weerselo 2 en Tubbergen 7. Het totale volume geïnjecteerd productiewater, tot aan de stop in mei 2015, 
bedraagt 5,4 miljoen m3. 
 

 
Figuur 4.5: Totaal volume geïnjecteerd water per injectielocatie tot en met 2014. 
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Herberekening van de mogelijke opslagcapaciteit per injectieput 

Met behulp van de huidige kennis en inzichten, zijn de te verwachten opslagvolumes per injectieput 
opnieuw berekend. Onderstaande tabel geeft de verwachte waarden aan, uitgedrukt in miljoen m3. 
 

Tabel 4.2: Overzicht van volume voor wateropslag in de putten per gasveld voor waterinjectie in Twente 

Put Totaal volume 
(miljoen m

3
water) 

Opgeslagen volume 
(miljoen m

3
water) 

Resterend volume 
(miljoen m

3
water) 

TUM-1 1,63 0,10 1,53 

TUM-2 1,10 0,03 1,07 

TUM-3 0,73 0,11 0,62 

Tubbergen-Mander 3,46 0,24 3,22 

ROW-2 13,02 1,09 11,93 

ROW-3DC zandsteen 1,40 0,04 1,36 

ROW-4 4,02 0,40 3,62 

ROW-5 6,60 0,43 6,17 

ROW-6 * 1,03 0,00 1,03 

ROW-7 1,61 0,87 0,74 

ROW-9 1,70 0,47 1,23 

Rossum-Weerselo 29,38 3,30 26,08 

TUB-7 4,80 0,64 4,16 

TUB-10 5,36 1,18 4,18 

Tubbergen 10,16 1,82 8,34 

Totaal bij vergunde putten 43,00 5,36 37,64 

Mogelijkheden voor uitbreiding 

ROW-3Z 3,84 0,00 3,84 

ROW-5 aanvullend 6,94 0,00 6,94 

TUB-9DC zandsteen 3,35 0,00 3,35 

Totaal extra 14,13 0,00 14,13 

Totaal Twente 57,13 5,36 51,77 

*  In deze put heeft vooralsnog geen waterinjectie plaatsgevonden 

 
Mogelijkheden voor uitbreiding 

In de tabel is aangegeven dat buiten de huidig vergunde injectielocaties en injectieputten in de 
Twentevelden uitbreiding mogelijk is, door aanvullend bij Rossum Weerselo gebruik te maken van twee 
putten (totaal extra capaciteit van 10,78 miljoen m3) en bij Tubbergen van één put (extra capaciteit van 
3,35 miljoen m3). 
 
De beide putten TUB-7 en TUB-10 met een injectievergunning bij het Tubbergenveld, hebben als 
injectielimiet 9,8 miljoen m3. Bij de huidige inzichten is het echter mogelijk tot 10,16 miljoen m3 water op te 
slaan. Dit haalbare volume is in het overzicht meegenomen, waarbij moet worden aangetekend dat voor 
de verhoging van het injectievolume een bijstelling van de injectievergunning nodig is. 
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Bij het Tubbergenveld wordt onderzocht in hoeverre de overige putten TUB-5, TUB-10 (zandsteen), TUB-
11 en TUB-12 eveneens geschikt zijn voor waterinjectie. Dit zou nog aanvullend ruimte geven aan circa 8 
miljoen m3 opslagcapaciteit. Deze aanvullende capaciteit is niet opgenomen in tabel 4.2. 
 
Totale volume in de Twentevelden 

De tabel 4.2 geeft aan dat (afgerond) in de Twentevelden op basis van de huidige inzichten in totaal 57 
miljoen m3 beschikbaar is geweest, waarvan nu ruim 5 miljoen m3 benut is en nog maximaal 52 miljoen m3 
benut kan worden. Dit is aanzienlijk minder dan de benodigde 75 miljoen m3, met als gevolg dat NAM in 
de nabije toekomst waterinjectie in zijn huidige vorm alleen kan voortzetten, indien aanvullende reservoirs 
beschikbaar komen. 
 
Beschikbaarheid van zandsteenformatie uit het Carboon 

In de tabel staan twee putten opgenomen, waarbij waterinjectie in zandsteenformatie plaatsvindt, ROW-
3DC (1,36 miljoen m3 resterend volume) en TUB-9DC (3,35 miljoen m3 resterend volume). Vanwege de 
slechte injectiviteit in de zandsteenformatie, kan waterinjectie alleen plaatsvinden onder fracking condities 
(zie 4.1.4).  
 
Totaal vergunde hoeveelheid in de Twentevelden 

Binnen de huidige vergunning van de velden Rossum-Weerselo, Tubbergen-Mander en Tubbergen is een 
opslagvolume van circa 37 miljoen m3 nog te benutten.  
 
Maximale benutting van Rossum-Weerselo veld 

Indien alleen wordt uitgegaan van het veld Rossum-Weerselo (26 miljoen m3 vergund), inclusief de twee 
extra putten (nog 11 miljoen m3), kan circa 37 miljoen m3 worden benut. Als het moeilijk injecteerbare 
zandsteen hier buiten wordt gelaten blijft nog 36 miljoen m3 over als te benutten capaciteit bij het veld 
Rossum-Weerselo. 

4.1.6 Samenstelling van het productiewater 

De waterkwaliteit en temperatuur zijn in overeenstemming met de verwachtingen en zoals aangegeven in 
de vergunning, met geringe afwijkingen. Het zoutgehalte is volgens verwachting aanzienlijk afgenomen, 
doordat gecondenseerde stoom vanuit de injectieputten bij de winputten een verdunnend effect heeft. 
Onderstaand wordt nader in gegaan op de samenstelling van het productiewater. 
 
Het productiewater wordt gevormd door de volgende deelstromen: 
 Formatiewater, het van nature aanwezige water in het oliereservoir, dat wordt mee opgepompt; 
 Condenswater, de geïnjecteerde stoom die bij de winput terecht komt; 
 Mijnbouwhulpstoffen, toegevoegd in de put, voor transport van het oliewatermengsel naar de OBI, in 

de OBI voor het scheidingsproces en in het productiewater om de afvoerleidingen en injectieputten te 
beschermen; 

 Overige waterstromen, zoals afvoer van olie-waswater. 
 

Samenstelling productiewater [Ref. NAM, 2016, Monitoring Injectiewater Twente, jaarrapportage 

2015] 

In de Oliebehandelingsinstallatie vindt in drukloze tanks bij circa 80°C scheiding plaats van het 
oliewatermengsel in olie en productiewater. Dit gebeurt op basis van hun dichtheidsverschil. Daarna bevat 
het productiewater nog een zeer beperkte hoeveelheid vrije olie. Tevens bevat het productiewater nog 
opgeloste zure gassen als H2S en CO2. In de samenstelling van het productiewater worden drie groepen 
stoffen onderscheiden (met concentraties zoals in 2015 waargenomen): 
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a. Belangrijkste componenten in het productiewater die van nature in de ondergrond 

aanwezig zijn: 

 Zoutgehalte 44.000 mg/l (enigszins vergelijkbaar met zeewater van circa 35.000 mg/l), over de 
jaren zal dit geleidelijk afnemen tot 10.000 mg/l. Het zout bestaat voornamelijk uit NaCl (circa 
78%) en calcium zouten (CaCl2 en CaCO3,circa 14%). 

 Zwevende stof 37 mg/l 
 Vrije olie 10-50 mg/l en opgeloste oliecomponenten als Benzeen 1,5 mg/l (BTEX componenten) 
 Toxische zware metalen (arseen, cadmium, chroom, koper, kwik, lood, nikkel en zink) met 

concentraties binnen de norm voor drinkwater (Waterleidingbesluit, ingenomen 
oppervlaktewaternorm, 2001). Overige metalen: barium (20 mg/l) en strontium (280 mg/l) zijn in 
hogere concentraties aanwezig dan de drinkwaternorm. 

b. Waarden van specifieke, natuurlijke componenten die door toegevoegde 

mijnbouwhulpstoffen zijn verlaagd: 

 Zwavelwaterstof (H2S) is verlaagd tot 1,4 mg/l door toevoeging van H2S-binder 
 

c. Mijnbouwhulpstoffen aanwezig in de uitgaande waterstroom vanuit OBI: 

 Zwavelwaterstofbinder (H2S-binder) 13,8 mg/l 
 Corrosieremmer 65,6 mg/l 
 Biocide 1,9 mg/l 

Tabel 4.3. Overzicht gemiddelde waterkwaliteit productiewater in 2015 

Parameter Eenheid Verwachte maximale 
waarde (vergunning 
2010) 

Gemiddelde gemeten 
waarde 2015 

EURAL-
limiet 

pH (eenheden) - 4 – 9 6,5 nvt 
 
Temperatuur 

°C 50 33 nvt 

Total Dissolved Solids mg/l 20.0000 44.000 nvt 
Total Suspended Solids mg/l 100 37 nvt 
Natrium (Na+) mg/l 40.000 12.000 nvt 
Magnesium (Mg2+) mg/l 2.500 420 nvt 
Barium (Ba2+) mg/l 250 19 

300003 Arseen (As) mg/l 0,025 0,01 
Kwik (Hg) mg/l 0,005 <0,0001 

10003 Zwavelwaterstof (H2S)1 mg/l 15                 1,4 
IJzer (totaal Fe2+ en Fe3+) mg/l 50 7,9 nvt 
Kalium (K+) mg/l 1.000 120 nvt 
Strontium (Sr2+) mg/l 2500 250 nvt 
Chloride (Cl-) mg/l 90.000 23.000 nvt 
Sulfaat (SO42-) mg/l 50 <19 nvt 
Bicarbonaat (HCO3-) mg/l 1000 710 nvt 
Koolstofdioxide (CO2) mg/l 500 5954 nvt 
Zuurstof (O2) mg/l 0,05 <0,01 nvt 
Olie en vetten mg/l 100 13 nvt 
Cadmium (Cd) mg/l 0,25 <0,001 

2500003 

Koper (Cu) mg/l 1 <0,001 
Monoethylene Glycol (MEG) mg/l 750 <200 
Diethylene Glycol (DEG) mg/l 750 <200 
Triethylene Glycol (TEG) mg/l 750 <200 
Ethylbenzeen (C8H10) mg/l 0,5 0,2 
Tolueen (C6H5CH3) mg/l 1 1,24 
Waterreiniger2 mg/l 100 0,005 
Zuurstofbinder2 mg/l 50 niet gebruikt 
Anti-schuimmiddel2 mg/l 0,13 niet gebruikt 
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Chroom (Cr) mg/l 0,25 <0,005 
10003 Benzeen (C6H6) mg/l 5 1,5 

Lood (Pb) mg/l 2 <0,01 5000 
Nikkel (Ni) mg/l 0,5 <0,01 10000 
Zink (Zn) mg/l 7,5 0,02 

500003 

pH- regelaar2 mg/l 0,28 niet aanwezig in 
injectiewater 

Biocide2 mg/l 2,4 1,9 
Anti-aanslagvloeistof2 mg/l 0,24 niet aanwezig in 

injectiewater 

Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof2 mg/l 200 niet gebruikt 
Calcium (Ca2+) mg/l 8000 2000 

2000003 
Xylenen (C6H4C2H6) mg/l 1 0,5 
Anti-corrosievloeistof2 mg/l 200 65,6 
Zwavelwaterstofbinder2 mg/l 120 13,8 
Emulsiebreker2 mg/l 21 0,050 Nvt 
1 Gemeten sulfide gehalte omgerekend naar H2S. 
2 Concentraties van mijnbouwhulpstoffen (in blauwe rijen) zijn berekend op basis van verdeling coëfficiënten tussen olie en water  
3 EURAL limiet verwijst naar de totale concentratie per groep van parameters 
4 Gemeten concentratie overschrijdt de maximaal verwachte waarde 
 
Naast de in de bovenstaande tabel gegeven parameters zijn nog enkele andere parameters incidenteel 
gemeten ten behoeve van het uitwerken van alternatieven. Hieruit blijkt dat ammonium in verhoogde 
concentratie aanwezig is (20-64 mg/l). 
 
Toelichting mijnbouwhulpstoffen 

Het onderstaande schema geeft aan waar de mijnbouwhulpstoffen worden toegevoegd, en welke stoffen 
het betreft. 

 
Figuur 4.6: Overzicht toevoeging van hulpstoffen bij de waterstromen richting waterinjectie in Twente. 
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Ter bescherming van de buisleidingen in het Schoonebeekveld wordt ter plaatse van de winput de 
volgende mijnbouwhulpstof toegevoegd: 

 Zwavelwaterstofbinder (H2S-binder): het opgepompte mengsel van olie, water en gas bevat 
zwavelwaterstof (H2S). De zwavelwaterstofbinder verwijdert het H2S, om schade aan de pijpleidingen 
door dit corrosieve gas te voorkomen. Als er H2S-binder wordt toegevoegd ontstaat er een organisch 
reactieproduct. 

 Emulsiebreker: een emulsie is een stabiel mengsel van olie en water. Emulsiebreker heeft als doel de 
olie van het water te scheiden. Bij de locaties SCH1000 en SCH3100 wordt emulsiebreker geïnjecteerd 
op de oliewaterleiding naar de hoofdleiding richting de OBI. De emulsiebreker komt vrijwel volledig in 
de afgescheiden olie terecht en niet in het productiewater. 

 
Ter ondersteuning van de oliewaterscheiding bij de OBI worden de volgende mijnbouwhulpstoffen op de 
OBI toegevoegd: 
 
 Waterreiniger (clarifier): het productiewater bevat kleine hoeveelheden olie en vaste stof (zoals zand 

en slib). Waterreiniger kan worden toegevoegd om een betere afscheiding van deze stoffen uit het 
water te bewerkstelligen. In de praktijk is dit tot nog toe zelden toegepast. 

 Emulsiebreker: een emulsie is een stabiel mengsel van olie en water. Emulsiebreker heeft als doel de 
olie van het water te scheiden. In vaten waar olie en water van elkaar gescheiden worden kan een 
emulsie het scheidingsproces verstoren. Met een emulsiebreker wordt het olie/water mengsel 
gedestabiliseerd om zo een goede scheiding te bewerkstelligen. 

 Anti-aanslagvloeistof: het is mogelijk dat in het productiewater opgeloste zouten  ‘neerslaan’ (zoals 

bijvoorbeeld ketelsteen dat doet in een waterkoker). Anti-aanslagvloeistof voorkomt de vorming van 
neerslagen in de OBI. 

 Antischuimmiddel: in de vloeistof/gas scheidingsvaten van de OBI kan zich een schuimlaag 
ontwikkelen, die de scheiding verstoort. Antischuimmiddel voorkomt de vorming van een schuimlaag. 
Het antischuimmiddel komt vrijwel volledig in de afgescheiden olie terecht en niet in het productiewater 
 

Ter bescherming van de transportleiding naar de Twentevelden en de injectieputten in Twente worden de 
volgende mijnbouwhulpstoffen op de OBI continu toegevoegd: 
 
 Anti-corrosievloeistof: verschillende onderdelen van het stoomsysteem en de injectie pijpleidingen 

dienen beschermd te worden tegen corrosie. De anti-corrosievloeistof hecht aan deze onderdelen en 
brengt daarmee een beschermende laag aan. 

 Anti-aanslagvloeistof: het is mogelijk dat in het productiewater opgeloste zouten  ‘neerslaan’ (zoals 
bijvoorbeeld ketelsteen dat doet in een waterkoker). Anti-aanslagvloeistof voorkomt de vorming van 
neerslagen in winputten of pijpleidingen. Deze mijnbouwhulpstof is in het begin toegepast, maar niet 
meer sinds september / oktober 2014. 

 Biocide: de aanwezigheid van bacteriën geeft aanleiding tot aangroei en corrosie in de waterinjectie 
pijpleiding. Biocide remt de bacteriegroei. 

 Zuurstofbinder: sporen zuurstof als gevolg van enig contact van productiewater met lucht kan 
aanleiding zijn tot corrosie. Om alle resten zuurstof in het water te verwijderen, wordt zuurstofbinder 
toegevoegd. 
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Toelichting biocide en aantasting van de transportleiding 
 
Het vermoeden bestaat dat bacteriën bij de OBI in het productiewater terecht zijn gekomen. Deze 
bacteriën hebben door de toevoeging van H2S-binder vermoedelijk een extra voedingsbodem 
gekregen waardoor ze snel kunnen groeien. De bacterie groeit ook in de transportleiding en heeft 
daar voor corrosie gezorgd, hetgeen tot het lek bij Holtheme (16 april 2015) heeft geleid.  
De biocide of bacterie-remmer wordt gebruikt om de bacteriën onschadelijk te maken. 
 

 

Andere (periodieke) waterstromen 

In de OBI wordt de afgescheiden olie ontdaan van zoutresten door wassing met een geringe hoeveelheid 
ultra-puur water. Na afscheiding voegt dit waswater zich bij het productiewater.  
 
Bij controle en onderhoud komen kleine hoeveelheden olie vrij, die verwerkt worden op de OBI. Ten 
gevolge van mogelijke verontreinigingen is het als voorzorg nodig zuurstofbinder en biocide als 
mijnbouwhulpstoffen te gebruiken. Het is de bedoeling in de toekomst deze stromen te vermijden of elders 
te verwerken. 
 
Voor putstimulatie bij winputten in Schoonebeek wordt geen gebruik gemaakt van chemicaliën, maar van 
warm ketelvoedingswater. Hieraan wordt zuurstofbinder toegevoegd. Doel van de putstimulatie is om de 
vorming van vaste olie (paraffine) rondom de winputten te doen smelten. Dit soort stimulatie is minder 
nodig als de winputten opwarmen. Eind 2014 is aanvullend gebruik gemaakt van azijnzuur voor 
putstimulatie, waarbij circa 50 m3 in het oliewatermengsel terecht komt. Dit kan mogelijk in de toekomst 
ook weer nodig zijn. 
 
In de waterinjectieputten in Twente wordt soms gebruik gemaakt van zoutzuur om de injectiviteit van het 
reservoir te vergroten. Dit gaat vervolgens het reservoir in en lost een laagje kalksteen op, zodat 
waterinjectie wordt verbeterd. Dit heeft 4 keer plaatsgevonden, waarbij circa 10 m3 in het reservoir terecht 
komt. 
 
Vergelijking productiewater met de verwachte maximale waarde uit de vergunning 

Er zijn verschillende criteria waaraan de kwaliteit van het productiewater getoetst kan worden. Primair 
dienen de gemeten waarden binnen de verwachte maximale waarden uit de vergunning te blijven. De 
NAM heeft vanuit de vergunning een rapportageplicht naar SodM. Deze informatie is publiekelijk 
toegankelijk via de NAM-website. 
 
In 2010 zijn voor de vergunningen voor waterinjectie de te verwachten hoeveelheden van de verschillende 
stoffen vastgesteld. Onderstaand vindt de vergelijking plaats van de gemeten concentraties met de 
verwachte maximale waarden in de vergunning [Ref. NAM, 2016]. Dit geeft het volgende beeld:  
 
 Voor de meeste stoffen geldt dat de concentraties zich bevinden binnen de verwachte maximale 

waarden. 
 Verhoogde waarden ten opzichte van de maximaal verwachte waarden in de vergunning zijn 

aangetroffen in: 
 Bicarbonaat, enigszins hoger dan verwacht 
 CO2, enigszins hoger dan verwacht,  
 Tolueen, enigszins hoger dan verwacht. 

 
Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xylenen (samen aangeduid als BTEX) komen voor in het 
productiewater. In de tabel worden de gemeten waarden van begin 2015 weergegeven.  
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 De gemeten benzeenconcentraties bedragen in 2015 maximaal 1.600 µg/l, oftewel 1,6 mg/l. Dit is 

lager dan de verwachte waarde in de huidige vergunning van 5 mg/l.  
 Onderstaande tabel geeft aan dat de concentratie Tolueen in 2015 hoger zijn dan de aangegeven 

verwachte waarde. De gemeten concentraties Tolueen variëren van 0,95 mg/l tot 1,4 mg/l, terwijl de 
verwachte waarde 1 mg/l bedraagt.  

 Zowel Ethylbenzeen als Xylenen komen voor in het productiewater, met concentraties van circa 0,2 
mg/l voor Ethylbenzeen (verwachte waarde 0,5 mg/l) en circa 0,6 mg/l voor Xylenen (verwachte 
waarde 1,0 mg/l). 

 

Tabel 4.4: Overzicht analyseresultaten BTEX en olie in productiewater in 2015 [Ref. NAM,2016, Jaarrapportage 2015]  

 
 

Temperatuur van het productiewater 

De injectietemperatuur van het productiewater ter plaatse van de injectieputten bedraagt 15 tot 20 graden 
Celsius. De injectiereservoirs hebben een temperatuur van ongeveer 55 graden Celsius.  
 
Niet alle mijnbouwhulpstoffen komen in het productiewater terecht 

Alleen de hulpstoffen die direct in de transportleiding worden gedoseerd, komen volledig in het 
productiewater terecht. Hulpstoffen die in het Schoonebeekreservoir, in de olieputten of de 
Oliebehandelingsinstallatie (OBI) worden toegevoegd, worden uiteindelijk ‘verdeeld’ over de verschillende 

stromen van olie, gas en water, die de OBI verlaten. Hierdoor komt slechts een deel van deze hulpstoffen 
in het productiewater terecht. Een voorbeeld hiervan is de (huidige) zwavelwaterstofbinder. De 
reactieproducten hiervan eindigen ten dele in de geëxporteerde olie en ten dele worden ze via het 
productiewater afgevoerd. Voor de emulsiebreker en het antischuimmiddel geldt dat deze vrijwel volledig 
in de oliefase terechtkomen. 
 
De samenstelling van het productiewater zal in de loop van de jaren veranderen 

Gedurende de oliewinning zullen de concentraties en het watervolume geleidelijk gaan veranderen. Van 
sommige stoffen (zout) zal de concentratie afnemen vanwege verdunning van het Schoonebeek 
reservoirwater met stoom. Van sommige stoffen blijft de concentratie min of meer stabiel en van weer 
andere stoffen kan de concentratie toenemen. Dit betreft bijvoorbeeld BTEX componenten, waarvan de 
oplosbaarheid in water toeneemt bij lagere zoutgehaltes. Hier is in de evaluatie van de alternatieven 
rekening mee gehouden. Zowel de samenstelling van het productiewater als de mogelijke veranderingen 
in concentratie daarin, worden meegenomen in de bepaling hoe het water het best gezuiverd, 
getransporteerd, geïnjecteerd of geloosd kan worden. 
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Productiewater wordt formeel geclassificeerd als niet gevaarlijk 

 

Op basis van de zogenaamde Eural-toetsing wordt het injectiewater (met daarin de gemelde concentraties 

mijnbouwhulpstoffen) geclassificeerd als een ‘niet gevaarlijke afvalstof’. Tevens is een toetsing uitgevoerd 

aan de Europese Verordening voor de classificatie van stoffen, de CLP Verordening (1272/2008/EG). 

Deze Europese Verordening classificeert het injectiewater als ‘niet gevaarlijk’. 
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4.2 Bijzondere omstandigheden bij de verwerking van productiewater 

De afgelopen jaren heeft zich een aantal bijzondere situaties voorgedaan. Zoals al eerder gemeld is de 
transportleiding in 2015 lek geraakt. Onderstaand wordt hier nader op ingegaan (paragraaf 4.2.1). 
Daarnaast is (hernieuwde) onrust ontstaan bij een aantal woningen nabij een injectielocatie, waarbij het 
vermoeden bestond dat schade aan de huizen werd veroorzaakt door de waterinjectie en mogelijk 
aardbevingen veroorzaakt door de waterinjectie. Dit is uitgezocht, met onderstaand de bevindingen 
(paragraaf 4.2.2). Tot slot zijn er (gedeeltelijk gesaneerde) bodemverontreinigingen uit het verleden bij 
een injectielocatie. Hoewel deze bekend zijn bij het bevoegde gezag, hebben ze recentelijk tot nieuwe 
vragen geleid (paragraaf 4.2.3). 

4.2.1 Transportleiding 

Vanaf de oliewinning bij Schoonebeek wordt het productiewater middels een ondergrondse 
transportleiding afgevoerd naar de injectielocaties in Twente. Kaart 2 in de bijlage laat de ligging van de 
transportleiding in detail zien. Onderstaande schematische figuur geeft aan dat de leiding vanaf 
Schoonebeek bestaat uit een nieuw aangelegd gedeelte tot aan het station De Hulte (onderstaand in 
figuur 4.7 aangegeven met nummer 8). Vanaf station De Hulte naar het injectiewaterverdeelstation 
Rossum Weerselo (leiding knooppunt ROW-Centraal, aangegeven in de figuur met nummer 9) wordt 
gebruik gemaakt van een bestaande leiding, die in het verleden in omgekeerde richting gebruikt is voor 
transport van gewonnen gas (inclusief productiewater) uit de Twentevelden naar de verwerkingslocaties in 
Drenthe. Vanaf ROW Centraal vindt transport van productiewater naar de verschillende injectielocatie 
plaats, eveneens middels leidingen die in het verleden in omgekeerde richting gebruikt zijn bij de 
gaswinning. 
 
Het materiaal van de leidingen verschilt per segment, zoals in de onderstaande figuur 4.7 is weergegeven. 
Er zijn vier verschillende soorten leidingmateriaal gebruikt, met verschillende materiaaleigenschappen:  
 
Van Schoonebeek naar De Hulte: 
 GRE, (Glasfiber Reinforced Epoxy, ofwel glasvezelversterkte epoxy) het nieuw aangelegde segment 

vanaf Schoonebeek naar De Hulte. Karakteristiek voor dit materiaal is dat het niet vatbaar is voor 
Microbiological Influenced Corrosion (MIC) en daarmee niet voor corrosie van de buisleiding. Het 
materiaal is geschikt voor gebruik bij transportdruk tot circa 40 bar. Bij een GRE leiding is het niet 
nodig corrosie-remmer of biocide toe te passen. 

 
Van De Hulte naar Rossum Weerselo Centraal: 
 FCP (Flexible Composite Pipe – plastic versterkt met staal), dit materiaal inclusief de koppelingen is 

corrosie resistent. FCP bestaat uit 2 lagen HDPE (High Density Poly Ethylene) met tussen deze beide 
lagen een versterking van staal. Deze leiding ligt in de bestaande koolstofstalen leiding. De ruimte 
tussen de FCP en de bestaande koolstofstalen leiding is gevuld met stikstof. 

 
Naar de afzonderlijke waterinjectielocaties in Twente: 
 Koolstof staal, voor leidingen richting afzonderlijke waterinjectielocaties waaronder de Tubbergen-

locaties. 
 Incoloy 825 cladded CS, Koolstofstaal met anticorrosielaag voor de leidingen van ROW Centraal naar 

de injectielocaties ROW-2, ROW-3 en ROW-5. 
 

In het MER van 2006 is aangegeven, dat het de verwachting is, dat bij de transportleidingen geen 
lekkages zullen optreden. Ten aanzien van de monitoring is aangegeven, dat deze naast drukmetingen 
mede visueel zal plaatsvinden door de landeigenaren, die melding maken van ongewone situaties. 
Daarnaast vindt regulier een controle van de wanddikte plaats met behulp van meetsondes.  
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Voor het detecteren van grote lekken wordt het verschil tussen ingaande en uitgaande hoeveelheden (in 
m3 per tijdseenheid) gemonitord. Voor kleinere lekken maakt NAM gebruik van een lekdetectiemiddel, dat 
periodiek wordt ingezet. Dit kan op basis van geluidsgolven kleine lekken detecteren en lokaliseren. 
 

 
 Figuur 4.7: Ligging transportleiding vanaf Schoonebeek naar de waterinjectielocaties in Twente 

 
Lekkage in de HDPE-watertransportleiding van De Hulte naar Rossum Weerselo Centraal 

Op 16 april 2015 is bij Hardenberg in de transportleiding een lekkage geconstateerd door de 
landeigenaar. De lekkage werd zichtbaar doordat zich water op maaiveld bevond nabij de transportleiding. 
De landeigenaar heeft hiervan melding gemaakt bij de NAM, waarna de olieproductie is stopgezet. De 
NAM heeft een onderzoek uitgevoerd naar aard en oorzaak van de lekkage en op basis van haar 
bevindingen is de transportleiding gerepareerd. De leklocatie is in opdracht van de NAM volledig 
gesaneerd door Arcadis en gerapporteerd aan de provincie Overijssel als bevoegd gezag voor de Wet 
Bodembescherming. Het evaluatierapport van de grondsanering meldt dat bij analyse van de 
grondmonsters vluchtige aromaten (BTEX), minerale olie en chloride zijn aangetroffen.  
 
Tabel 4.5: Concentraties aangetroffen aan maaiveld 

Minerale olie 11 mg/l 

Benzeen 1,6 mg/l 

Tolueen 1,3 mg/l 

Ethylbenzeen 0,22 mg/l 

Xylenen 0,58 mg/l 

Chloride 21.500 mg/l 

 
Tijdens de grondwateronttrekking is in totaal 1.975 m³ grondwater met tankwagens afgevoerd naar de 
RWZI te Coevorden. Vervolgens is na akkoord van het waterschap 21.670 m³ geloosd op het 
oppervlaktewater. De samenstelling is gecontroleerd en valt binnen de normen voor lozing op 
oppervlaktewater. Het onttrokken grondwater bestond naast gelekt productiewater grotendeels uit reeds 
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aanwezig grondwater. In totaal is er 745,5 ton grond afgevoerd naar Van Gansewinkel milieutechniek te 
Veendam.  
 
Na afronding van de sanering is het gebied weer volledig bruikbaar als landbouwgrond. De laatste resten 
van verontreiniging zullen naar verwachting door natuurlijke processen worden afgebroken, zodat het 
effect van de lekkage tijdelijk en herstelbaar is geweest. De locatie is op 8 mei 2015 weer overgedragen 
aan de eigenaar en direct weer in gebruik genomen. 
 
Na de reparatie is de gehele leiding geïnspecteerd. De analyseresultaten geven aan dat er op meerdere 
locaties aantasting van de buis heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de buisleiding voor langere tijd buiten 
gebruik gesteld, met als gevolg dat ook de oliewinning is stopgezet. 
 
De lekkage van de transportleiding is veroorzaakt door aantasting van het staal van de buisleiding van 
binnenuit. In de transportleiding is corrosie ontstaan door bacteriologische activiteit. Deze bacteriologische 
activiteit is waarschijnlijk ontstaan door de toevoeging van zuurstofhoudend regenwater via de OBI en zal, 
naar verwachting, in de toekomst aanwezig blijven in de transportleidingen en putten. Regenwater wordt 
niet meer toegevoegd en daarom is verdere toevoeging van bacteriën via nieuw regenwater niet meer 
mogelijk. 
 

 

 Figuur 4.8: Sanering lekkage bij de transportleiding.  

 
Reparatie transportleiding 

Na afweging van verschillende opties heeft de NAM besloten de bestaande transportleiding te repareren 
middels een pijp-in-pijp constructie. De pijp-in-pijp bestaat uit een met een staal versterkte kunststof 
transportleiding, die door de bestaande metalen transportleiding wordt getrokken, de zogenaamde FCP. 
Deze nieuwe kunststof transportleiding (binnen de bestaande transportleiding) is corrosiebestendig. De 
ruimte tussen de nieuwe kunststof en de oude stalen transportleiding zal worden opgevuld met stikstof en 
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de druk zal continu worden gemonitord. Mocht de nieuwe kunststof transportleiding onverhoopt toch gaan 
lekken dan zal dit worden opgemerkt door de druksensoren die drukverandering in de tussenruimte 
meten. Het watertransport kan dan direct worden stilgelegd. De oude transportleiding fungeert als een 
extra mantel waardoor het injectiewater niet kan lekken naar de bodem. SodM zal toezien dat de 
transportleiding pas weer in gebruik wordt genomen nadat is aangetoond dat dit veilig kan gebeuren. 
Hiermee is het mogelijk productiewater opnieuw te transporteren naar de injectielocaties van Rossum-
Weerselo.  
 

 
 Figuur 4.9: Pijp in pijp aanpassing van transportleiding.  

 
Met de nieuwe kunststofleiding is het transport van productiewater tot aan ROW Centraal bestand tegen 
corrosie onder invloed van bacteriegroei. Voor verder transport naar andere injectielocaties geldt dit nog 
niet. Ook de injectieputten zelf moeten nog beschermd worden, zodat het wenselijk blijft anticorrosie 
middelen aan het productiewater toe te voegen. 
 
Nieuwe situatie voor afvoer productiewater 

De pijp-in-pijp constructie reparatie wordt in het begin van 2016 uitgevoerd. Na uitgebreide controle van 
de transportleiding, kan deze na akkoord door SodM in gebruik worden genomen. Daarmee kan de 
olieproductie van Schoonebeek weer op gang kan komen. SodM zal aangegeven wat de gewenste 
meetfrequentie is voor controle van de integriteit van de transportleiding. 
 
Door de reparatie van de bestaande watertransportleiding van De Hulte naar Rossum Weerselo met 
behulp van de pijp-in-pijp methode is de capaciteit van de transportleiding afgenomen. Deze beperking 
van de diameter veroorzaakt een afname van de capaciteit, zodat maximaal circa 3.000 m3 productiewater 
per dag kan worden getransporteerd. Dit geeft tevens een limiet aan de hoeveelheid oliewinning. 
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Er komt na de herstart van de olieproductie in Schoonebeek zodoende minder water naar de 
injectieputten. Het lege gasveld van Rossum Weerselo heeft van alle injectievelden in Twente verreweg 
de grootste opnamecapaciteit. Dit is meer dan voldoende voor de hoeveelheid water die de eerste jaren 
door de gerepareerde hoofdleiding stroomt. Daarom is er door NAM voor gekozen om vooralsnog de 
injectie te beperken tot het Rossum Weerselo veld.  
 
Als onderdeel van de huidige herafweging zal duidelijk moeten worden of de overige lege gasvelden 
(Tubbergen en Tubbergen Mander) nog in beeld blijven voor toekomstig gebruik van waterinjectie. 
Voordat deze gasvelden weer benut kunnen worden, zal voor de transportleidingen vanaf Rossum 
Weerselo Centraal nagegaan worden of hier geen risico op lekkage is, anders dienen deze 
transportleidingen vervangen te worden. 

4.2.2 Scheuren in huizen nabij injectielocatie 

Situatie bij de Tramweg 

In de directe omgeving van de injectielocatie Rossum Weerselo 2 bevindt zich een aantal woningen langs 
de Tramweg. Bewoners van deze woningen hebben aangegeven dat er drie problemen zijn bij hun 
huizen, die mogelijk gerelateerd kunnen zijn aan de waterinjectie door de NAM: 
 
 Scheurvorming in woningen 
 Verhoogde grondwaterstanden en daardoor water in kruipruimten 
 verontreinigingen in grondwater 

 
In overleg met de gemeente Dinkelland heeft de NAM onderzoek laten doen naar de specifieke situatie 
nabij de Tramweg, uitgevoerd door Arcadis. De bevindingen van Arcadis zijn gedeeld met gemeente en 
bewoners en vervolgens publiekelijk bekend gemaakt. Dit laatste was vooral ingegeven door het feit dat 
de bewoners hun zorgen via de media hadden geuit en het vraagstuk daarmee aanleiding was voor 
aandacht in de pers en bij politieke partijen. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de 
bevindingen van het onderzoek van Arcadis [Ref. Arcadis, 2015]. 
 
Bevindingen onderzoek naar scheuren in huizen Tramweg 

Het onderzoek heeft alle scheuren in de onderzochte woningen langs de Tramweg afzonderlijk in beeld 
gebracht. Er is gekeken naar de bouwkundige staat van de huizen, naar de fundering en naar de 
ondergrond waar de huizen op staan. Onderzoek van de ondergrond geeft aan dat de bodem ter plaatse 
zeer wisselend van opbouw is. Er zijn delen zandgrond en delen kleigrond en die verschillende 
grondsoorten komen zelfs door elkaar op de percelen voor. Als gevolg hiervan staat soms een deel van 
een huis op zand en een andere deel op klei. De werking van die grondsoorten in combinatie met 
wisselende (ondiepe) grondwaterstanden is verschillend. Dit kan zorgen voor verzakkingen als het huis 
niet goed gefundeerd is.  
 
Uit bouwkundig onderzoek blijkt dat sommige huizen verbouwd zijn of uitgebreid, waarbij het extra gewicht 
onvoldoende door de bestaande fundering onder het huis is opgevangen. Het onderzoek van Arcadis 
geeft aan dat de scheurvorming verklaard kan worden door de lokale bodemgesteldheid en de wijze van 
bouwen die is toegepast. Een causaal verband met de waterinjectie of eerdere aardgaswinning is hierbij 
niet aangetroffen. 
 
Bevindingen onderzoek naar wateroverlast bij de huizen van de Tramweg 

Onderzoek naar de samenstelling van het water in de kelders en kruipruimte wijst uit, dat het hier gaat om 
zoet water, afkomstig van neerslag (regenwater). Er is geen zout productiewater aangetroffen onder 
woningen. Ondiepe kleilagen in de bodem zorgen er voor dat overtollige neerslag niet makkelijk in de 
ondergrond infiltreert. Hierdoor ontstaan ondiep hoge grondwaterstanden.  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 51  

 

Hoewel er geen causaal verband is aangetoond tussen de activiteiten van NAM en de klachten van de 
bewoners, zal NAM bijdragen aan het realiseren van een waterhuishoudkundige oplossing, zodat dit in de 
toekomst niet meer optreedt.  
 
Bevindingen ten aanzien van trillingen of aardbevingen (plaatsen van geofoons) 

Naast het bouwkundig onderzoek  van Arcadis waaruit blijkt dat scheurvorming door variatie in de lokale 
bodemgesteldheid en waterhuishouding is ontstaan, is het ook van belang duidelijkheid te krijgen in 
hoeverre er aardbevingen zouden kunnen optreden of reeds zijn opgetreden als gevolg van waterinjectie. 
Aardbevingen worden landelijk geregistreerd door het KNMI. 
 

 
Figuur 4.10: Ligging nieuwe geofoons bij de oude gasvelden (aangegeven in donker groen). De rode stippen met ‘G’ geven de 

nieuwe KNMI geofoonposities aan. De blauwe stippen met een ‘W’ zijn de waterinjectielocaties. De zwarte stip met een ‘M’ geeft de 

ligging van het oorspronkelijke KNMI meetstation weer. De cirkels zijn indicatieve waarnemingsgrenzen getekend vanuit bestaande 

KNMI-meetstations (de cirkels geven aan, hoe dichterbij des te nauwkeuriger de waarneming is). 

 
Het KNMI heeft sinds 1974 een meetstation nabij Hardenberg, waarmee aardbevingen geregistreerd 
kunnen worden. In de periode vanaf 1974 tot heden hebben de gaswinning en de laatste jaren de 
waterinjectie in Twente, niet geleid tot geregistreerde aardbevingen. Daarbij moet opgemerkt worden dat 
de beschikbare meetstations van het KNMI op zodanige afstand van de injectielocaties staan dat alleen 
aardbevingen met een kracht boven 1,5 op de schaal van Richter meetbaar zijn. Deze minimum limiet is 
door het KNMI ingesteld omdat daarmee in ieder geval alle aan het oppervlak voelbare bevingen 
(doorgaans vanaf een magnitude 2,0 of hoger) geregistreerd zullen worden. Dit betekent dat er geen 
sluitende antwoorden te geven zijn over de vraag of er zich aardbevingen zouden kunnen hebben 
voorgedaan met een kracht van minder dan 1,5 op de schaal van Richter. Echter, het netwerk is wel van 
een zodanige aard dat gesteld kan worden dat er zich sinds 1974 geen voelbare bevingen in Twente 
hebben voorgedaan. 
 
NAM heeft in overleg met het SodM en KNMI besloten om aanvullend geofoons in de regio Twente te 
plaatsen, als onderdeel van het “protocol seismische activiteit” dat deel uitmaakt van het 
waterinjectiemanagementplan. Met de geofoons wordt met grote nauwkeurigheid vastgesteld of er 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 52  

 

(kleinere) aardbevingen plaatsvinden. In het verlengde van de aardbevingen in Groningen is duidelijk 
geworden dat het van belang is tevens de grondversnelling te meten, als indicatie van mogelijke schade. 
Bij de monitoring worden daarom grondversnellingen eveneens gemeten. De meetstations zijn identiek 
aan die van Groningen. 
 
Indien dit het geval is, kan hiermee de bron van deze aardbevingen worden gelokaliseerd. Hiervoor is er 
begin 2016 een netwerk van 7 aanvullende geofoons geplaatst in de regio Twente en overgedragen aan 
het KNMI (zie figuur 4.10). 

4.2.3 Historische bodemverontreiniging bij waterinjectielocaties 

De huidige waterinjectielocaties zijn in het verleden gebruikt als gaswinlocaties. In deze periode zijn bij 
meerdere NAM-locaties bodemverontreinigingen opgetreden. Voor deze bodemverontreinigingen is de 
provincie Overijssel het bevoegd gezag. De NAM heeft de bodemverontreinigingen in beeld gebracht en 
per situatie een saneringsplan opgesteld, in overleg met de provincie Overijssel. 
 
Uit de periode van gaswinning bestaat ter plaatse van de Tubbergen 7 locatie nog een 
bodemverontreiniging. Deze bodemverontreiniging is gerelateerd aan de uitgevoerde boringen op deze 
locatie in de periode van 1950 tot eind jaren ’70. Sinds beëindiging van de gaswinning heeft er overleg 

plaatsgevonden met het bevoegd gezag (de provincie Overijssel) over hoe en wanneer sanering zal 
plaatsvinden. Hierbij was het de inschatting van alle partijen dat de saneringsurgentie laag is omdat, op 
basis van metingen in pijlbuizen was aangetoond dat de verontreiniging zich niet verder verspreidt en op 
korte termijn geen invloed heeft op gezondheid en veiligheid van mens, dier en natuur. 
 

 
Figuur 4.11: Ligging van de verontreinigingscontouren bij de locatie Tubbergen 7. 
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Figuur 4.12: Afstand vanaf de locatie Tubbergen 7 tot het intrekgebied van de waterwinning. 

 
Zoals uit bovenstaande figuur blijkt is de bodemverontreiniging bij de waterinjectielocaties niet gerelateerd 
aan de huidige waterinjectieactiviteiten. Hoewel de recente rapportage aangeeft dat de 
verontreinigingscontour bij de TUB-7 locatie sinds 1988 kleiner is geworden (Figuur 4.11), heeft de 
provincie Overijssel op basis van de aangeleverde rapportage aan de NAM aangegeven, dat de 
verontreiniging nu toch als ernstig en spoedeisend wordt gekwalificeerd. De verontreiniging levert geen 
risico's op voor mens en milieu maar de NAM-locatie bevindt zich in het Natura 2000 gebied Springendal 
en Dal van de Mosbeek. De provincie Overijssel heeft met de NAM afgesproken dat in 2017 wordt 
begonnen met de vervolgsanering. 

4.2.4 Controle integriteit van de injectieputten  

De NAM voert periodiek controle uit op de putten, waarbij wordt gecontroleerd op de dikte van de stalen 
putwand en de integriteit van de cementlaag aan de buitenzijde van de put. Dit heeft onder meer 
plaatsgevonden bij de injectielocatie Tubbergen-7. Hier zijn eind 2013 een aantal controlemetingen 
gedaan waarvan de resultaten niet direct verklaard konden worden. De metingen konden wijzen op 
corrosie van de putwand. Naar aanleiding daarvan zijn twee putten (TUB-7 en TUB-10) preventief uit 
bedrijf genomen door NAM voor nader onderzoek en mogelijk onderhoud of reparatie.  
 
Uit het onderzoek is gebleken dat de waarnemingen geen onregelmatigheden betroffen, maar specifieke 
onderdelen van de oorspronkelijke constructie van de buiswand aangaven. Er was geen sprake van 
aantasting van de buiswand en daarmee geen risico op lekkage.  
 
SodM heeft inmiddels bevestigd dat de door NAM uitgevoerde onderzoeken naar de technische staat van 
de waterinjectieputten kloppen en dat er geen sprake is geweest van lekkages. Daarnaast neemt de NAM 
de aanbevelingen van SodM over om vaker controles van de putten uit te voeren. NAM heeft aangegeven 
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dat deze resultaten gerapporteerd worden aan SodM. Hiermee zijn de gegevens tevens publiekelijk 
beschikbaar. 

4.2.5 Bevindingen en conclusies 

Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de NAM een aantal gerichte onderzoeken heeft uitgevoerd naar 
de zorgpunten in de regio. Deze onderzoeken zijn publiekelijk gemaakt en de bevindingen zijn gedeeld 
met betrokkenen. Uit de onderzoeken blijkt dat er geen relatie is tussen schade en bodemverontreiniging 
en de waterinjectie. Onderzoek aan de injectieputten geeft aan dat deze voldoen aan de gestelde eisen. 
Aansluitend heeft NAM aangegeven bij te willen dragen aan het verhelpen van de 
grondwaterproblematiek nabij de waterinjectielocatie Rossum Weerselo.  
 
De belangrijkste aandachtpunten uit bovenstaande gebeurtenissen zijn: 
 Inspectie en monitoring van transportleiding verbeteren, om te voorkomen dat in de toekomst lekkages 

optreden. 
 Versnelling opruimen verontreinigingen uit de periode van de gaswinning bij de locaties.  
 Plaatsing van geofoons om eventueel aardbevingen te registreren. 
 Transparantie betrachten bij activiteiten en goede communicatie naar omwonenden, zodat kans op 

misverstanden zo klein mogelijk is 
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4.3 Overige (inter)nationale ervaringen 

Injectie van productiewater is wereldwijd en in Nederland een al lang toegepaste verwerkingswijze. De 
NAM en andere operators passen dit al tientallen jaren toe, zodat er veel ervaring is opgedaan met 
waterinjectie. Ook in andere landen vindt waterinjectie plaats, waarbij soms problemen ontstaan die 
aandacht krijgen in de media. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de huidige toepassingen 
van waterinjectie en de bevindingen die voor dit onderzoek van belang zijn. 

4.3.1 Waterinjectie in Nederland 

Bij alle olie- en gaswinning ontstaat in meer of mindere mate productiewater. Bij de winning op zee 
(offshore) was het de gewoonte het productiewater na een zuiveringsstap in zee te lozen. Inmiddels vindt 
hier ook op meerdere plaatsen waterinjectie plaats, bij voorkeur in het reservoir waaruit de olie of gas 
wordt gewonnen. Bij winning op land (onshore) wordt het productiewater direct terug gebracht in het 
reservoir of verzameld en gezamenlijk via waterinjectie opgeslagen. 
 
Bij waterinjectie treedt geen bodemdaling op, aangezien het geïnjecteerde water er voor zorgt dat de druk 
in het reservoir weer toeneemt, waardoor geen verdere compactie van de bodemlagen optreedt. In 
Nederland heeft zich één aardbeving voorgedaan welke mogelijk veroorzaakt is door waterinjectie. Deze 
beving vond plaats op 26 november 2009 bij het Stellingwerf gasveld van Vermilion in Friesland, met een 
kracht van 2,8 op de schaal van Richter. Het KNMI rapporteert dat er geen direct verband is aangetoond 
tussen de waterinjectie en de beving, maar gezien de coïncidentie tussen beide er mogelijk wel een relatie 
bestaat. Deze conclusie is door SodM bevestigd. [Ref. Minister Kamp 24 maart, 2015 antwoord op vragen 
van lid van Tongeren van 22 januari 2015]. 
 
Waterinjectie activiteiten van de NAM en overige operators in Nederland 

De NAM past waterinjectie toe op verschillende locaties. Op land wordt er gebruik gemaakt van 19 
injectieputten, inclusief de 11 putten in Twente. Sinds het begin van de gasproductie uit het Groningen 
gasveld in 1963 is er ook een aanzienlijke hoeveelheid water meegeproduceerd. Om dit water af te 
voeren is in 1972 een begin gemaakt met het teruginjecteren van het water in de diepe ondergrond. Dit 
vindt in de provincie Groningen plaats vanaf de locatie Borgsweer met behulp van twee injectieputten. Er 
wordt hierbij eveneens meegeproduceerd water uit kleine gasvelden elders in Noord Nederland 
geïnjecteerd. De hoeveelheid te injecteren water is afhankelijk van de mate van gaswinning, en bedraagt 
circa 0,5 miljoen m3 per jaar (Schoonebeek verwacht circa 3 miljoen m3 per jaar, dus aanzienlijk meer). In 
zuidoost Drenthe vindt waterinjectie plaats bij Schoonebeek SCH313 in het Schoonebeek Gas reservoir. 
Eerder heeft waterinjectie plaatsgevonden in Dalen en Coevorden. In West Nederland vindt waterinjectie 
plaats bij Pernis, bij Rotterdam voor de stimulatie van oliewinning. 
 
De overige operators maken eveneens gebruik van waterinjectie. Voor zover bekend betreft dit 5 
injectieputten. 
 
Randvoorwaarden bij waterinjectie 

De waterinjectie Borgsweer vindt plaats in het Groningerveld, dat zodanig groot is, dat het injecteren van 
water geen belemmering oplevert voor de gasproductie. Bij Rotterdam wordt de waterinjectie toegepast 
voor verbeterde olieproductie. In Nederland vindt waterinjectie echter vooral plaats in leeg geproduceerde 
gasvelden. Dit zijn gesteentelagen waar in de poriën oorspronkelijk aardgas en formatiewater heeft 
gezeten, en waar nu water kan worden opgeslagen. De oorspronkelijke druk in het gasveld is door de 
gaswinning aanzienlijk gedaald. Bij waterinjectie neemt de druk in het veld weer toe, maar niet tot boven 
de oorspronkelijke druk. Hierdoor blijft er een onderdruk in het reservoir bestaan ten opzichte van de 
directe omgeving, waar nog wel de oorspronkelijke druk aanwezig is. Dit voorkomt dat het water uit het 
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reservoir stroomt. Door de lagere druk wordt de bovenliggende afdichtende laag niet aangetast. Zodra 
een reservoir tot de maximaal toegestane druk is gevuld, wordt de waterinjectie beëindigd.  
 
Zorgpunt ten aanzien van zoutlagen 

Een deel van de waterinjectie in Nederland vindt plaats in formaties die zich nabij zoutlagen bevinden, 
vooral het Zechstein. Hierdoor zijn er zorgen geuit over het eventueel oplossen van delen van de zoutlaag 
in het geïnjecteerde water. Bij iedere nieuwe waterinjectie, met als doel de opslag van het geïnjecteerde 
water, zal moeten worden aangetoond dat oplossing van zoutlagen beperkt is en geen risico vormt. 

4.3.2 Ervaringen met waterinjectie in het buitenland 

Ervaringen met waterinjectie uit het buitenland geven aan dat er wel degelijk problemen kunnen ontstaan. 
De berichten hebben deels betrekking op de schaliegaswinning in de Verenigde Staten. Hiervoor wordt 
water onder hoge druk in schaliegesteente geïnjecteerd ten behoeve van schaliegaswinning. Een deel 
van dit water komt weer terug naar het oppervlak. Dit afvalwater wordt in sommige gevallen in waterlagen 
(aquifers) geïnjecteerd. Beide vormen van waterinjectie vinden onder verhoogde drukcondities plaats, 
waardoor de druk in de ondergrond toeneemt tot boven de oorspronkelijke druk. Deze hogere drukken 
kunnen vervolgens leiden tot aardbevingen en waterlekkage. 
 
Enkele nieuwsberichten die hieraan gerelateerd zijn: 
 
 In de VS is het aantal aardbevingen met een factor 4 toegenomen sinds afvalwater in de grond wordt 

geïnjecteerd; 
 Berichten dat geïnjecteerd water van de schaliegaswinning in drinkwateraquifers is gekomen. 

 
In Nederland is sprake van een fundamenteel andere situatie. Het productiewater wordt alleen in 
gasvelden geïnjecteerd, waar eerst de druk verlaagd is als gevolg van de gaswinning. De druk herstelt 
zich hierdoor juist en neemt niet toe tot boven de oorspronkelijke druk. Dit verlaagt het risico op 
aardbevingen en waterlekkage aanzienlijk. 
 
Onderzoek in Verenigde Staten  

Naar aanleiding van problemen bij waterinjectie is er in de Verenigde Staten onderzoek uitgevoerd naar 
omstandigheden waaronder waterinjectie kan leiden tot aardbevingen. In het Amerikaanse onderzoek 
[Ref. Weingarten, 2015] zijn verschillende waterinjectieprojecten in Amerika met elkaar vergeleken. 
Daarbij werd een relatie gezien tussen de hoeveelheid geïnjecteerd water en de kans op aardbevingen. 
Als stelregel werd daarbij geconcludeerd dat het verstandig is per put minder dan 300.000 barrel 
afvalwater per maand te injecteren. Aangezien een barrel overeenkomt met 159 liter, zou dit betekenen 
dat per put niet meer dan 47.700 m3 per maand (circa 2.000 m3 per put per dag) kan worden geïnjecteerd. 
In Nederland wordt geen grens aangehouden voor het maximale injectie volume per put. Vanuit SodM en 
EZ is als reactie op het Amerikaanse onderzoek gewezen op het verschil in omstandigheden. Vooral het 
feit dat in Nederland alleen in (voormalige) olie-gasvelden wordt geïnjecteerd, met als eis dat daarbij de 
oorspronkelijke reservoirdruk niet overschreden mag worden, wordt als een belangrijk verschil gezien. 

4.3.3 Ervaringen met zoutwinning 

Olielekkage en ‘sinkholes’ in Duitsland 

Ander gebruik van de ondergrond, waaronder zoutwinning, laat eveneens zien dat het gebruik van de 
ondergrond zorgvuldig moet plaatsvinden, om ongewenste situaties te voorkomen. Een aantal 
voorbeelden: 
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In 2015 stroomden net over de grens in Duitsland bij Amtsvenn duizenden liters olie uit een 

zoutkoepel in een natuurgebied 

 
In dat gebied worden verschillende zoutkoepels gebruikt voor de strategische opslag van olie. Uit één van 
de koepels is olie gelekt, waardoor 10 koeien ziek zijn geworden en afgemaakt. Het bleek dat niet de 
koepel zelf, maar het boorgat heeft gelekt. De opslag van olie in zoutkoepels is niet vergelijkbaar met de 
opslag van productiewater in lege gasvelden. Dit incident heeft daarom geen betrekking op de 
waterinjectie in Twente, maar het laat wel duidelijk zien dat activiteiten in de diepe ondergrond zorgvuldig 
uitgevoerd dienen te worden. 
 

In het Duitse Thüringen zakte in 2010 en in 2016 de bodem zeer lokaal enkele meters naar beneden. 

Dit zijn zogenaamde “zinkgaten” 

 
Het gebied aan de zuidrand van de Harz staat bekend als de “Gipskarst”. Dit houdt in dat er in de directe 

ondergrond zich grotere hoeveelheden gips bevinden, die plaatselijk op kunnen lossen (karstificatie) en 
grotten vormen. Dergelijk grotten kunnen instorten. Dat is een bekend fenomeen in dit gebied en is op 
deze plek al eerder gebeurd. De opbouw van de ondergrond op die locatie in Duitsland kent geen enkele 
overeenkomst met die van Twente. 
 
De geologie van dit gebied verschilt sterk van de situatie in de oude gasvelden in Twente. Het 
vergelijkbare Zechstein kalk/anhydriet/zout pakket in Twente ligt bij de injectieputten op meer dan 1000m 
diepte, maar ligt in Duitsland aan de oppervlakte (het anhydriet/gips wordt in groeves gewonnen). Het 
anhydriet in Twente is in de diepe ondergrond vanwege de hoge druk stabiel en onoplosbaar, maar kan 
zich aan de oppervlakte omvormen (waarbij het tot 60% kan uitzetten) tot gips dat wel oplosbaar is (met 
karstificatie tot gevolg). 
 
In de Twentse situatie is het anhydriet dus een onoplosbare laag die tussen het kalkgesteente (waar 
waterinjectie plaatsvindt) en het zout zit. Het oplossen van zout is daarbij dus niet aan de orde. In Twente 
is een dergelijke situatie van een zinkgat alleen denkbaar in het geval van zoutwinning in cavernes die 
dicht aan het oppervlak liggen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij Hengelo in 1991 waar een zinkgat is 
ontstaan boven een oude zoutcaverne. 

4.3.4 Belangrijkste conclusies ervaringen buitenland 

De ervaringen in het buitenland met waterinjectie leiden tot de volgende conclusies: 
 
 Maximale druk in de ondergrond aanhouden en niet boven de oorspronkelijke reservoirdruk komen; 
 Injecteer niet in actieve breukzones; 
 Voorkom direct contact met zoutlagen en de mogelijkheid dat deze oplossen. 

 
Dit zijn in de Nederlandse context onderkende, mogelijke effecten, waar het Nederlands beleid en het 
toezicht al op gericht zijn. 

4.3.5 Olie- en gaswinning in de grensstreek met Duitsland 

Het olieveld Schoonebeek en het gasveld Tubbergen bevinden zich zowel onder Nederlands als onder 
Duits grondgebied. Bij het onderzoek van mogelijkheden aan de Nederlandse kant van de grens ligt het 
voor de hand na te gaan wat er aan de Duitse kant van de grens gebeurt. Vindt er waterinjectie plaats aan 
de Duitse kant van de grens? Hebben de activiteiten aan de Nederlandse kant van de grens invloed op 
Duits grondgebied? Kan er gekomen worden tot een gemeenschappelijke aanpak van het waterinjectie 
vraagstuk? 
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Schoonebeek 

Het olieveld Schoonebeek houdt niet op bij de landsgrenzen. Dit olieveld strekt zich ook uit tot in 
Duitsland. De oliewinning uit dit grote olieveld wordt in Nederland uitgevoerd door NAM en in Duitsland 
door drie andere olie- en gasbedrijven (EMPG, ENGIE en Wintershall).  
 
Zowel in Nederland als Duitsland is het principe qua oliewinning gelijk. Water wordt gebruikt om stoom te 
maken en het vrijgekomen water na de olieproductie wordt weer geïnjecteerd in een veilige plek in de 
diepe ondergrond. Dit is zowel in Nederland als Duitsland vastgelegd in specifieke wet- en regelgeving.  
 
Hoge druk en lage druk voor stoominjectie 

De oliewinning in Duitsland vindt evenals in Nederland plaats met behulp van stoominjectie. In Duitsland 
wordt gebruik gemaakt van stoominjectie onder hoge druk. Hierbij is de injectiedruk van het stoom boven 
100 bar, tot circa 140 bar. Bij Schoonebeek is er voor gekozen een veel lagere druk aan te houden, van 
25 tot 40 bar. Als gevolg hiervan kan stoominjectie bij Schoonebeek alleen plaatsvinden bij een relatief 
lage reservoirdruk, terwijl de stoominjectie aan de Duitse kant van de grens ook bij een hogere 
reservoirdruk mogelijk is. 
 
Stoomproductie 

In Duitsland worden twee verschillende technieken van stoomproductie toegepast: 
 
 Men pompt lokaal grondwater omhoog en maakt daar stoom van; 
 Men gebruikt een klein deel van het productiewater dat vrijkomt bij de oliewinning, zuivert gedeeltelijk 

dat water tot stoomkwaliteit en injecteert het resterende water weer terug in de diepe ondergrond. 
 

Waterinjectie in Duitsland 

In Duitsland is waterinjectie de gebruikelijke manier om het water af te voeren. De restzouten, mineralen 
en andere stoffen die vrijkomen bij de olieproductie en stoomproductie, worden samen met 
mijnbouwhulpstoffen en het productiewater weer in de diepe ondergrond geïnjecteerd. Zowel in Nederland 
als in Duitsland worden de meegekomen zouten en mineralen uit de bodem dus met het water 
teruggevoerd naar de diepe ondergrond. In het Duitse deel van het Schoonebeekveld  wordt het 
geproduceerde water over het algemeen geïnjecteerd in hetzelfde reservoir waaruit het water afkomstig 
is. In Nederland is dit bij Schoonebeek niet het geval. 
 
 EMPG Rühlermoor geeft aan dat er een scheiding van olie en water plaatsvindt, waarna het 

productiewater zonder verdere zuivering wordt geïnjecteerd. Voor de stoomproductie wordt zoet water 
gebruikt.  

 Ook Engie (voormalig GDF) injecteert water afkomstig uit de oliewinning zonder zuivering in het 
Bentheim zandsteen (reservoir gesteente van Schoonebeek olie).  

 Bij Wintershall/Emmlichheim wordt middels evaporatie schoon water uit het productiewater onttrokken 
voor de productie van stoom. De met dit proces gevormde brijn wordt samen met het overige 
productiewater in de diepe ondergrond geïnjecteerd.  
 

In Duitsland spreekt men van Salzwasser waar in Nederland de term injectiewater wordt gebruikt voor 
dezelfde waterstroom (ook wel afvalwater genoemd). 
 
Samenwerking Nederland en Duitsland bij verwerken geproduceerde olie 

De in Duitsland geproduceerde olie is qua samenstelling vergelijkbaar met de olie aan de Nederlandse 
kant van de grens. Bij de herstart van de oliewinning in Schoonebeek is besloten de geproduceerde olie 
per ondergrondse transportleiding naar de raffinaderij in Duitsland te sturen, waar de geproduceerde olie 
vanuit het Duitse deel van het olieveld ook verwerkt wordt. 
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Afvoer productiewater naar Duitsland 

Transport van het productiewater vanuit Schoonebeek naar de Duitse kant van de grens is onderzocht. Dit 
heeft juridische complicaties doordat productiewater een vorm van afvalwater is, waarvoor strikte regels 
gelden. Er zijn ook praktische aspecten, vooral doordat de ruimte in reservoirs in Duitsland beperkt is. 
Hierdoor is er ook een omgekeerde vraag ontstaan, in hoeverre het mogelijk is water vanuit Duitsland in 
Nederlandse lege gasvelden op te slaan. 
 
Twentevelden - Tubbergen 

Het Tubbergenveld in Twente bevindt zich gedeeltelijk onder Nederlands en gedeeltelijk onder Duits 
grondgebied. Het veld zelf is opgebouwd uit verschillende reservoirs, op verschillende diepten. Op 1.300 
tot 1.800 meter diepte bevindt zich het Zechstein reservoir. Vanuit Nederland vindt hierin waterinjectie 
plaats. Op grotere diepte, van 2.100 tot 2.400 meter bevindt zich het Carboon reservoir. Deze reservoirs 
staan onderling niet in verbinding, waardoor het mogelijk is dat vanuit Duitsland nog gaswinning 
plaatsvindt uit het Carboon reservoir terwijl vanuit Nederland waterinjectie is gestart in het Zechstein 
reservoir. 
 
Grensoverschrijdende effecten – Espoo verdrag 

Kern van het Espoo verdrag is dat, in het geval van mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen, het 
publiek en autoriteiten in het buurland op dezelfde wijze en tijd worden betrokken bij de m.e.r.-procedure 
als de autoriteiten en het publiek in het eigen land. 
 
Het injectiereservoir bevindt zich gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in Duitsland. Dat betekent dat 
het geïnjecteerde water vanuit Nederland zich wellicht op ruim 1.300 meter diepte tevens tot onder Duits 
grondgebied heeft verplaatst. Hierover zijn afspraken gemaakt tussen de operators aan de Nederlandse 
en Duitse kant van de grens. De operators hebben dat in hun eigen land met de bevoegde gezagen 
afgestemd. Ten aanzien van de Espoo verplichting heeft er in het MER onderzoek plaatsgevonden naar 
de milieueffecten in de biosfeer. De milieueffecten bevinden zich in de directe omgeving van de 
waterinjectie locaties Tubbergen. Hier treedt geen grensoverschrijdend effect op, zoals bij de 
vergunningaanvraag is aangegeven. 
 
Voor de herafweging zal bij de verschillende oplossingsrichtingen tevens rekening gehouden moeten 
worden met mogelijke grensoverschrijdende effecten. 
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4.4 Belangrijkste bevindingen 

De belangrijkste verschillen tussen de olieproductie en waterinjectie zoals beschreven in het MER van 
2006 en de huidige praktijk tot 2015 worden onderstaand samengevat. Vervolgens wordt aangegeven tot 
welke nieuwe inzichten dit leidt. De nieuwe aandachtspunten worden verder uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
 
De beschreven bevindingen zijn afkomstig van de NAM, zoals door de NAM geregistreerd in haar 
monitoringsprogramma’s en gerapporteerd aan de bevoegde gezagen. De monitoring bevat op 

hoofdlijnen de volgende relevante programma’s: 
 
 Monitoring van de oliewinning, waarbij voor de herafweging vooral gegevens met betrekking tot de 

productie van olie, water en gas relevant zijn. 
 Monitoring van het watertransport, waarbij de waterkwaliteit en het debiet worden bijgehouden. Apart 

wordt periodiek de watertransportleiding gemeten. 
 Monitoring van de waterinjectie als onderdeel van het Waterinjectie Management Plan, met onder 

meer meting van het waterinjectiedebiet, putmetingen (druk, staal dikte, bodem diepte, injectie testen). 
Het jaarlijkse monitoring waterkwaliteit injectiewater Twente beschrijft het monitoringsprogramma en de 
metingen. In bredere zin wordt in de Technical evaluation of Twente water injection wells ROW3, 
ROW4, ROW7, ROW9, TUB7 and TUB10 3 years after start of injection, begin 2015 gerapporteerd 
over de monitoringsresultaten. 

 Monitoring van seismische activiteit, zoals aardbevingen, waarvoor een Addendum Waterinjectie 
Management Plan is opgesteld met een Protocol seismische activiteit 

 
De NAM rapporteert over de oliewinning Schoonebeek op jaarbasis aan SodM, en op 3 jaarlijkse basis 
aan de provincie Overijssel en SodM specifiek over de waterinjectie. 

4.4.1 Vergelijking met MER 2006 en vergunningen 

De totale periode van oliewinning wordt verlengd 

De oliewinning is vertraagd op gang gekomen, met een lagere productie dan voorzien. Sinds juni 2015 is 
de oliewinning gestopt, tot de transportleiding is hersteld. Daarna zal de oliewinning een aantal jaar met 
lagere productie draaien door de beperkte waterafvoermogelijkheden. Dit heeft als gevolg dat de periode 
waarin oliewinning plaatsvindt aanzienlijk langer wordt dan oorspronkelijk voorzien. Het is de verwachting 
dat de oliewinning wordt voortgezet tot circa 2050. 
 
Oliewinning, verspreiding warmte in het oliereservoir 

De verspreiding van warmte door stoom in het oliereservoir verloopt trager dan verwacht. Hierdoor is 
minder stoominjectie mogelijk. Er ontstaan lokaal hogere temperaturen door de hoge injectiedruk. Dit 
heeft tot gevolg dat: 
 
 De hoge temperaturen in het reservoir leiden tot meer H2S-vorming, wat met het oliewatermengsel 

wordt meegeproduceerd  
 De productie van olie (en water) aanzienlijk lager is dan voorzien 

 
Het bij de winputten geproduceerde gas en vloeistoffen bevat meer H2S dan voorzien. Om de leidingen 
van het olieveld Schoonebeek te beschermen tegen H2S-aantasting wordt gebruik gemaakt van H2S-
binder.  
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Waterkwaliteit 

De waterkwaliteit wijkt enigszins af van datgene wat is aangenomen in het MER en in de 
vergunningsaanvraag: 
 
 Het productiewater bevat iets meer tolueen, CO2 en HCO3 (bicarbonaat) dan voorzien in het MER. 
 Voor de samenstelling van het productiewater is aangegeven in het MER, dat de concentraties aan 

chemicaliën geleidelijk lager worden, door de verdunning van het formatiewater met condenswater. 
Deze afname geldt echter niet voor de opgesloten zure gassen (CO2, H2S), koolwaterstoffen (olie en 
BTEX), en mijnbouwhulpstoffen. 
 

Watertransport 

De watertransportleiding vanaf de Hulte naar Rossum is op meerdere plaatsen aangetast door de 
bacteriologische ontwikkeling met één lekkage als gevolg. Deze versnelde corrosie was niet voorzien in 
het MER. Na de pijp in pijp reparatie zal de watertransportleiding weer operationeel zijn, maar met kleiner 
debiet. 
 
Waterinjectie 

Waterinjectie in zandsteenformaties uit het Carboon blijkt met een veel kleiner debiet plaats te vinden dan 
verwacht. Om het productiewater te kunnen opslaan, zijn vanaf het begin van de oliewinning aanvullend 
de Tubbergen reservoirs nodig. Dit is een versnelling ten opzichte van het MER in 2006, dat slechts in 
Rossum Weerselo en Tubbergen Mander voorzag, maar in overeenstemming met de 
vergunningsaanvragen van 2010.  
 
Het totale watervolume dat in de Twentevelden kan worden opgeslagen is aanzienlijk lager dan eerder 
voorzien, waardoor aanvullende reservoirs nodig zijn om alle productiewater op te slaan. 
In het MER is het alternatief injectie onder fracking condities onderzocht, dus met hogere druk. Bij de 
vergunningsaanvragen is hier al vanaf gezien. In de praktijk vindt geen waterinjectie onder fracking 
condities plaats. 

4.4.2 Aandachtspunten voor toekomstige opties 

Uit de bovenstaande bevindingen blijkt, dat het niet mogelijk is zonder verdere aanpassingen de 
oliewinning Schoonebeek voort te zetten. De belangrijke aandachtspunten voor de komende periode zijn: 
 
Aanvullende reservoirs nodig 

Het is duidelijk dat de huidig vergunde reservoirs in Twente onvoldoende capaciteit bieden om alle 
productiewater op te slaan. Er zullen bij voortzetting van de waterinjectie aanvullende reservoirs nodig 
zijn. 
 
Aanpassing transportleidingen 

In de huidige situatie waarbij de transportleiding is gerepareerd via een pijp-in-pijp constructie, is er 
onvoldoende capaciteit om de oliewinning volledig te laten functioneren. Dat betekent dat aanvullende 
aanpassingen aan de transportleidingen nodig zijn om de capaciteit te verhogen. 
 
Maatregelen tegen H2S aantasting van materialen 

De opwarming van het oliereservoir zorgt voor meer H2S-vorming dan eerder voorzien. Om de leidingen in 
Schoonebeek hiertegen te beschermen, zijn maatregelen nodig. Het H2S dient gebonden te worden, via 
een H2S-binder, waarmee de waterkwaliteit wordt beïnvloed, of door de pijpleidingen in het 
Schoonebeekveld resistent te maken tegen H2S. 
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5 Stap 1c: Juridisch en beleidsmatig kader 

Naast de vraag wat kan en wat haalbaar is, ligt de vraag wat toegestaan is. De wet- en regelgeving is 
bekeken op Europees, rijks, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit zonder de pretentie tot het doen van 
een volledige juridische analyse. Zo zijn de juridische randvoorwaarden duidelijk waarbinnen de opties 
uitvoerbaar zijn. Het overzicht met de huidige wet- en regelgeving heeft betrekking op: 
 Benodigde vergunningen; 
 Europees (afval)beleid; 
 Nationaal beleid rond afvalverwijdering en mijnbouw; 
 Provinciaal en lokaal beleid. 
 
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van datgene wat actueel is. Dit overzicht wordt gelegd naast 
de huidige vergunningsvoorwaarden voor de NAM bij de waterinjectie Twente. Tot slot wordt ingegaan op 
nieuw ontwikkeld beleid met betrekking tot benutting van de ondergrond. 

5.1 Vergunningverlening bij verwerking productiewater 

Op de verwerking van productiewater (als afvalstof) is het beleidskader van de Wet milieubeheer en het 
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) voornamelijk van toepassing. Omdat de inrichtingen waar de injectie 
plaats heeft (tevens) mijnbouwwerken zijn als bedoeld in de Mijnbouwwet, zijn delen van die wetgeving 
ook van toepassing. De afgelopen jaren zijn het beleid en de wet- en regelgeving nader aangescherpt.  
 
De Minister van Economische Zaken bereidt een aanpassing van de Mijnbouwwet voor. Onderstaande is 
gebaseerd op de huidige Mijnbouwwet. In de herziening van de Mijnbouwwet wordt naar verwachting een 
zwaardere rol (en adviesrecht) toegekend aan de verschillende regionale en lokale bestuursorganen waar 
een mijnbouwwerk gepland is. 
 
Wabo, één omgevingsvergunning 

Door wijzigingen in de wetgeving is de juridische situatie veranderd. Met de komst van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn verschillende milieuvergunningen opgegaan in één 
omgevingsvergunning met in beginsel één bevoegd gezag. Het Lozingenbesluit bodembescherming is 
ingetrokken. Voor lozingen in de bodem geldt nu een algemeen verbod in het Activiteitenbesluit 
milieubeheer, waarvan bij maatwerkvoorschrift van het bevoegd gezag afgeweken kan worden.  
Op grond van de huidige regelgeving is de Minister van Economische Zaken het enige bevoegde gezag 
voor het oprichten, veranderen of in werking hebben van een mijnbouwwerk. De Minister kan bij 
maatwerkvoorschrift toestaan dat wordt geloosd in de bodem. Bij het verlenen van een dergelijke 
vergunning, voor het onderdeel ondergronds opslaan van afvalstoffen, is een verklaring van geen 
bedenkingen (hierna: vvgb) vereist door Gedeputeerde Staten (GS) namens de provincie en een (blijvend) 
adviesrecht door de betrokken gemeenten.  
 
Het beoordelingskader, en daarmee de mogelijke weigering van een dergelijke verklaring door GS, betreft 
de bescherming van het milieu. 
 
Transport naar Duitsland als mogelijke afvoerroute 

Afvalwater mag alleen worden getransporteerd en afgegeven aan een persoon/ bedrijf in Duitsland die 
volgens de Duitse regelgeving beschikt over een vergunning voor het mogen ontvangen en be-/verwerken 
van het afvalwater of aan een persoon/ bedrijf die/dat voldoet aan de in Duitsland geldende algemene 
regels voor het ontvangen be-/verwerken van de betrokken afvalstroom. 
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De potentiele ontvanger in Duitsland zal naar alle waarschijnlijkheid ook het Duits productiewater 
verwerken, waardoor het aannemelijk is dat dat deze partij in het bezit is van die vergunningen. Een 
kennisgevingsprocedure voor export van afvalstoffen zal deze en andere onderwerpen overzien. 

5.2 Wet- en regelgeving ten aanzien van waterinjectie 

 In het kader van de vergunningverlening – en los van eventuele toekomstige wijzigingen via bijvoorbeeld 
de Omgevingswet of STRONG – wordt getoetst aan de volgende beleidskaders voor nationaal en 
regionaal beleid: 
 
Europees afvalbeleid 

Van belang bij het Europees beleid zijn de Europese Kaderrichtlijn afvalstoffen (2008/98/EG), de 
Europese afvalstoffenlijst (beschikking 2001/119) en meer indirect de Stortrichtlijn (99/31/EG, plus 
beschikking 2003/33/EG) en de EVOA (in geval van export). 
 
Bij het terugvoeren van afvalstoffen die ter plekke uit de bodem afkomstig zijn, moet een duurzaam 
beheer van deze afvalstoffen worden zeker gesteld en moet voldaan worden aan het Isoleren, Beheersen 
Controle (IBC) principe. Bijlage A van EU beschikking 2003/33 behorend bij de Richtlijn Storten kent een 
beoordelingskader gericht op het vaststellen van die integriteit van een ondergrondse opslagvoorziening. 
De Europese afvalstoffenlijst (EURAL) is op 8 mei 2002 in werking getreden. In de Eural worden circa 800 
afvalstoffen benoemd en wordt aangegeven wanneer een afvalstof gevaarlijk is. Het te injecteren water is 
volgens de Eural in beginsel geen gevaarlijke afvalstof, omdat het te kwalificeren is als “waterig vloeibaar 

afval dat bestemd is om elders te worden verwerkt” (Eural code 16.10). Daarbij overschrijden de stoffen, 
die zich in het injectiewater bevinden, de Eural-grenswaarden niet (derhalve 16.10.02). Voor het 
vaststellen van deze classificatie moeten de maximaal te verwachten concentraties van de stoffen worden 
getoetst aan de Eural-grenswaarden. Anders gezegd: Eural code 16.10 is een zogenaamde 
complementaire categorie. Dit is in het MER van 2006 getoetst. Op basis van deze toetsing zijn maximaal 
vergunde concentraties van potentieel gevaarlijke stoffen opgesteld voor het injectiewater. Het onderzoek 
in hoofdstuk 4 heeft uitgewezen dat de concentraties aan gevaarlijke stoffen nog steeds voldoen aan de 
huidige voorwaarden vastgelegd in bijlage III van de Richtlijn voor Gevaarlijke Afvalstoffen. Maar zoals 
gezegd: injectiewater wordt volgens de Eural niet opgevat als een gevaarlijke afvalstof. 
 
In de CLP Verordening (Classification, Labelling and Packaging) zijn de bepalingen vastgelegd voor de 
indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. De CLP Verordening vervangt de 
Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en de Preparatenrichtlijn 1999/45/EG stap voor stap. In de Europese Unie is 
hiermee de verplichte gevaarsindeling van ongeveer 4.000 stoffen wettelijk vastgelegd. De criteria voor 
deze gevaarsindeling is geharmoniseerd met het wereldwijde systeem van de Verenigde Naties. 
 
Nationaal beleid 

Binnen de vergunningverlening vindt toetsing aan het Landelijk afvalbeheerplan (momenteel LAP 2) 
plaats. Dit plan is vastgesteld door de Minister van Infrastructuur & Milieu en heeft in de huidige vorm een 
looptijd tot en met 2015, met een doorkijk naar 2021. In het LAP 2 is aangegeven, dat het onder bepaalde 
voorwaarden niet bezwaarlijk is formatie / productiewater ter plekke terug in de bodem te brengen. In het 
bijzonder is hoofdstuk 21.16 ‘opbergen van afval in de ondergrond’ van toepassing. Voor de onderhavige 

waterinjectie bepaalt het beleid in de onderdelen 21.16.6 en 21.16.7 de kaders. Deze zijn navolgend 
integraal en cursief weergegeven: 
 
21.16.6 - Injecteren van afval in de diepe ondergrond 
 
Injectie van afval in de diepe ondergrond (D3) wordt op dit moment uitsluitend uitgevoerd in 
mijnbouwinrichtingen voor de winning van olie, gas en zouten en zijn in het algemeen gericht op het 
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terugvoeren van bij het winningsproces ontstane afval(water)stromen welke ter plekke uit de bodem 
afkomstig zijn. 
 
Voor het injecteren van afvalstoffen in de diepe ondergrond gelden de volgende algemene 
uitgangspunten. 

 De bodem is niet bestemd voor het injecteren van afvalstoffen die niet ter plekke uit die bodem 
afkomstig zijn. Alleen het terugvoeren van afvalstoffen die vrijkomen bij winningsprocessen en ter 
plekke uit de diepe ondergrond afkomstig zijn, kan worden toegestaan. Het is degene die over 
injectiefaciliteiten beschikt niet toegestaan, diensten aan derden aan te bieden voor het injecteren van 
daardoor per definitie niet ter plekke uit de bodem afkomstige afvalstoffen. 

 

 De verwijderingshandeling injecteren in de diepe ondergrond wordt niet bij naam genoemd in de 
afvalhiërarchie. Injecteren wordt beleidsmatig gelijk gesteld aan storten. Voor het injecteren van 
afvalstoffen in de diepe ondergrond bestaat echter geen capaciteitsregulering. De bestaansgrond van 
injectieactiviteiten is al sinds jaar en dag gelegen in het terugvoeren van bij het eigen winningsproces 
ontstane bodemeigen afvalstoffen. Het oprichten van mijnbouwinrichting met enkel het doel het 
injecteren van afvalstoffen (bijvoorbeeld in verlaten lege gas- en olievelden of zoutcavernes) welke 
niet uit de ondergrond afkomstig zijn en geen samenhang hebben met het winningsproces, is derhalve 
niet toegestaan. 
 

 Bij het terugvoeren van afvalstoffen die ter plekke uit de bodem afkomstig zijn, moet een duurzaam 
beheer van deze afvalstoffen worden zeker gesteld en moet voldaan worden aan het Isoleren, 
Beheersen Controle (IBC) principe. Bijlage A van EU beschikking 2003/33 behorend bij de Richtlijn 
Storten kent een beoordelingskader gericht op het vaststellen van de integriteit van een ondergrondse 
opslagvoorziening. 
Hoewel dit beoordelingskader betrekking heeft op opslagvoorzieningen in de ondergrond waarin 
gestort (D1/D12) wordt, wordt de gekozen afwegingsmethodiek toepasbaar geacht ook voor 
injectieactiviteiten. Bij de te verstrekken Wet milieubeheervergunning / Mijnbouwmilieuvergunning / 
opslagvergunning dient dit beoordelingskader dan ook te worden toegepast. Door Staatstoezicht op 
de Mijnen is een protocol ontwikkeld waarin alle relevante aspecten voor injectie van productiewater 
uit de bijlage A zijn opgenomen. Indien dit protocol wordt toegepast wordt geacht te worden voldaan 
hetgeen gesteld in het LAP. Het protocol is te vinden op de NOGEPA website en is eveneens 
opgenomen in het achtergronddocument van het LAP.

2
 

 

 In de vorige planperiode is het begrip terugneembaarheid geïntroduceerd. De voornaamste reden om 
een terugneembaarheidseis op te nemen is om in geval van lekkage ten gevolge van onvoorziene 
omstandigheden milieuschade te kunnen voorkomen. In de praktijk zullen geïnjecteerde stoffen in de 
ondergrond worden gemengd met de al aanwezige vloeistoffen en reacties aangaan met 
componenten uit de ondergrond. De terugneembaarheidseis richt zich dan ook op aanwezige 
(samengestelde) afvalstoffen in het compartiment en is niet gericht op het terugnemen van de 
oorspronkelijke geïnjecteerde afvalstoffen in onveranderde vorm. 

 Het is niet toegestaan afvalstoffen welke ontstaan bij de inzet van de ruwe olie en gewonnen gas in 
productieprocessen te verwijderen middels injectie. Alleen voor afvalstoffen van zouten ingezet in 
productieprocessen geldt een aantal uitzonderingen (zie onderstaand). 

 
Als aanvulling op de algemene uitgangspunten vindt voor de specifieke winningsprocessen 
onderstaand een nadere uitwerking plaats. 

 
21.16.7 – Injectieactiviteiten bij olie en gaswinning 
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 formatiewater kunnen worden verwijderd. 
Hiermee worden bodemvreemde stoffen teruggevoerd, hetgeen niet is gewenst. Voordat injectie van 

                                                      
2
 Het ministerie van EZ en SodM hebben een protocol ontwikkeld ten behoeve van de aanvraag van een injectievergunning (nu: 

omgevingsvergunning). Dit protocol is een goede handleiding voor de te behandelen onderwerpen in de aanvraag. 
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formatiewater mag plaatsvinden dient aan het bevoegd gezag te worden aangetoond dat redelijkerwijs 
is geprobeerd het gehalte aan hulpstoffen in de te injecteren stroom te minimaliseren. 
 

 Bij de injectie van formatiewater wordt vaak ook formatiewater van andere winningslocaties 
aangevoerd. Formeel is er dan geen sprake meer van formatiewater dat ter plekke uit de bodem komt. 
Gezien de uitgestrektheid/omvang van de geologische formaties waaruit olie en gas wordt gewonnen 
komen deze formatiewateren wel uit een vergelijkbare formatie en mag worden aangenomen dat de 
aard van de aanwezige natuurlijke 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. 

 

 Naast de formatiewateren 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. 

 
De 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 verwerkingsroute en het injecteren van 
bodemvreemde afvalstoffen in de diepe ondergrond. 
Dit instrument is in de vergunningsverleningspraktijk 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 
overleg 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 niet bodemeigen stoffen milieuhygiënisch de voorkeur heeft. 

 
Injectie van productiewater zal samengevat slechts worden toegestaan indien dit milieuhygiënisch de 
voorkeur verdient boven hergebruik of reiniging en lozing of indien de kosten van deze alternatieven niet 
in verhouding staan tot milieuhygiënische nadelen van injectie (de zogenaamde milieuhygiënische toets). 
Deze toets wordt uitgevoerd aan de hand van een zogenaamde ‘Life Cycle Analysis’ (LCA), een 

standaard instrument (ISO 14040) om alle relevante milieueffecten van processen of producten over de 
hele levensketen in kaart te brengen, en een aanvullend afwegingskader voor de diepe ondergrond [Ref. 
CE Delft, 2004: Met water de diepte in]. 

5.3 Provinciaal en lokaal beleid 

De beleidskaders van de provincies Drenthe en Overijssel, de gemeenten Emmen, Coevorden, 
Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Hardenberg en het waterschap Vechtstromen zijn van belang bij de 
beoordeling welke toetsingsmaatstaven in het kader van waterinjectie van toepassing zijn: 
Ten behoeve van het mogen uitvoeren van waterinjectie is het onderstaande provinciale en lokale beleid 
van belang: 
 
 Met Drenthe de diepte in Structuurvisie ondergrond Drenthe 2013: zie 6.2.9. injectie formatiewater; 
 Omgevingsvisie Drenthe 2014; 
 Provinciale omgevingsverordening Drenthe: zie artikel 3.20. De opslag van afvalstoffen in de 

ondergrond is toegestaan in het kader van injectie van formatiewater uit gas- en oliewinning;  
 Structuurvisie Emmen 2020: hierin wordt niet specifiek gerefereerd aan beleid met betrekking tot 

waterinjectie:  
 Bestemmingsplan buitengebied Emmen 2011 - gemeente Emmen. 
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Ladder van Overijssel, kaders voor het gebruik van de ondergrond 

In haar visie op de ondergrond (2009) stelt de provincie Overijssel: 
 

“De ondergrond is een levende entiteit met een rijke biodiversiteit. Deze biologische activiteit 

draagt bij aan de structuur en de vruchtbaarheid van de ondergrond. Het ondergrondleven draagt 

ook bij aan de kwaliteit van water dat op weg is naar drinkwaterwinningen en natuurgebieden. Het 

systeem van de ondergrond staat in contact met zijn omgeving, via grondwater dat van gebied 

naar gebied stroomt.” 

 
Deze omschrijving heeft betrekking op de ondergrond tot een zekere diepte, zoals in deze herafweging 
wordt aangeduid als de biosfeer.  
 
De omgevingsvisie van Overijssel (2009) gaat in hoofdstuk 4.9.2 in op het gebruik van de ondergrond 
voor het buitengebied en in hoofdstuk 5.9.2 voor stedelijk gebied. Hierin staat aangegeven: 
 

“De balans tussen enerzijds gebruiken en ontwikkelen van de ondergrond en anderzijds het 

beschermen en verbinden van de kwaliteiten van de ondergrond heeft aandacht nodig. Zeker in 

relatie tot de wenselijke ruimtelijke ontwikkelingen binnen de provincie Overijssel. Om deze 

balans te vinden wordt een afwegingsmodel voor ondergrondse functies ontwikkeld binnen het 

Uitvoeringsprogramma voor de Ondergrond.” 

 
In februari 2016 zijn de kaders voor het gebruik van de ondergrond door de Provinciale Staten van 
Overijssel vastgesteld. Hiermee beoogt de provincie meer zeggenschap te krijgen over wat er met de 
Overijsselse bodem gebeurt. In de visie is een prioriteitstelling opgenomen voor gebruiksfuncties van de 
ondergrond. Drinkwaterwinning heeft voor Overijssel de hoogste prioriteit. Verder is aangegeven dat er 
geen opslag van omgevingsvreemde stoffen mag plaatsvinden als niet helder is wat de risico’s zijn. 
 
Ladder van Drenthe, voorkeursvolgorde voor gebruik van de diepe ondergrond 

De provincie Drenthe heeft een structuurvisie diepe ondergrond (2013) opgesteld, waarin gebruik wordt 
gemaakt van een ladder om te bepalen welke benutting van de diepe ondergrond voorkeur heeft. De 
verschillende gebruiksmogelijkheden van de ondergrond kunnen elkaar onderling beïnvloeden. Voor het 
maken van beleidskeuzes in de ondergrond zal daarom ook een belangenafweging gemaakt moeten 
worden. Het stellen van prioriteiten voor gebruik van de ondergrond gebeurt in principe volgens de 
rangorde van de ‘Ladder van Drenthe’.  
 
Voor de keuze van reservoirs wordt onderstaand aangegeven, dat er een voorkeur is voor bijvoorbeeld 
gasopslag of energieopslag. Opslag van formatiewater is beleidsmatig vergelijkbaar met de opslag van 
CO2. In de structuurvisie is aangegeven, dat in Drenthe veel leeg geproduceerde gasvelden beschikbaar 
moeten blijven voor toekomstig gebruik, zoals de opslag van CO2.  
 
Deze structuurvisie heeft geen dwingende status, maar is wel richting gevend voor het ruimtelijk beleid 
van de provincie Drenthe. 
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 Figuur 5.1: Ladder van Drenthe (Structuurvisie provincie Drenthe, 2010)  

 

Bestemmingsplannen 

Voor zover activiteiten in strijd zijn met vigerende bestemmingsplannen (van de gemeenten Emmen, 
Coevorden, Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Hardenberg) heeft de omgevingsvergunning (naast 
mijnbouw en milieu) ook op de planologische inpassing betrekking. In dat geval maakt een beschrijving 
van de goede ruimtelijk onderbouwing onderdeel uit van de aanvraag om de omgevingsvergunning.  
 
Lozing op oppervlaktewater 

Voor het lozen van stoffen op het oppervlaktewater is in beginsel een watervergunning vereist ex artikel 
6.2 Waterwet. De vergunningplicht voor het lozen op het oppervlaktewater moet in samenhang worden 
gezien met de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit aangezien de NAM te Schoonebeek geldt als 
een inrichting.  
 
Lozing op zee 

Voor het lozen van stoffen op zee is in beginsel een watervergunning vereist ex artikel 6.3 Waterwet. De 
vergunningplicht geeft mede uitvoering aan het OSPAR-verdrag (het op 22 september 1992 te Parijs tot 
stand gekomen Verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel van de 
Atlantische Oceaan (Trb. 1993, 16)) en het London protocol (het op 7 november 1996 te Londen tot stand 
gekomen Protocol bij het op 29 december 1972 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake de 
voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afval en andere stoffen (Trb. 
1998, 134 en Trb. 2000, 27). Op de vergunningplicht zijn verschillende uitzonderingen gemaakt in artikel 
6.8 en 6.12 Waterwet. De vergunningplicht is uitsluitend van toepassing op handelingen op of met 
schepen, vliegtuigen en op de zeebodem opgerichte werken. Lozingen via een pijpleiding vanaf land in 
zee vallen dus niet onder artikel 6.3 Waterwet maar wel onder de vergunningplicht van artikel 6.2 
Waterwet. 
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5.4 Huidige vergunning, condities en voorwaarden 

Huidige vergunningen voor waterinjectie 

In februari en maart 2010 zijn verschillende vergunningen verleend aan NAM voor waterinjectie in Twente: 
 
 een milieuvergunning voor het veranderen of in werking hebben van een inrichting die in hoofdzaak 

een mijnbouwwerk is (van de Minister van EZ); 
 een milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer voor het ondergronds opslaan van 

afvalstoffen die van buiten het betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn (van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Overijssel, hierna: GS); 

 een ontheffing op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming (van GS). 
 
In de vergunning is de voorwaarden opgenomen dat iedere zes jaar door de NAM wordt onderzocht in 
hoeverre de verwerking van productiewater via waterinjectie de meest milieuvriendelijke oplossing is, 
zoals in hoofdstuk 2 expliciet benoemd. 
 
Bestemmingsplannen aangepast 

De gemeenten hebben voorafgaand aan de vergunningverlening in 2010, aanpassingen aan de 
bestemmingsplannen goedgekeurd om van winlocatie waterinjectie locaties te maken. 

5.5 Beleid en beleidsontwikkelingen 

Bij het onderzoek naar de verschillende mogelijke alternatieven is daar waar mogelijk rekening gehouden 
met beleidsvoornemens. Uitgangspunt is het continueren van de oliewinning in Schoonebeek. Het is 
buiten het kader van dit onderzoek aan de Minister van Economische Zaken en de NAM om daar 
eventueel andere keuzes in te maken. In het energierapport Transitie naar duurzaam van het Ministerie 
van Economische Zaken (januari 2016) wordt geen melding gemaakt van voornemens om de oliewinning 
op korte termijn te beëindigen. 
 
De Rijksoverheid is bezig een structuurvisie voor de benutting van de ondergrond op te stellen via 
STRONG. Deze structuurvisie met bijbehorende plan-MER is nog in ontwikkeling. De Rijksoverheid is 
tevens bezig met een herziening van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP). Momenteel is het LAP-2 van 
kracht, maar naar verwachting komt binnenkort LAP-3 beschikbaar. Met betrekking tot het mogelijk 
gebruik van de ondergrond is tevens het in juli 2015 door het Ministerie van Economische Zaken 
gepubliceerde PlanMER Schaliegas van belang. 
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6 Stap 1d: Technisch – Uitgangspunten 

6.1 Overzicht uitgangspunten 

De ervaringen van de oliewinning in Schoonebeek en waterinjectie in Twente tot april 2015, de juridische 
en beleidsmatige randvoorwaarden en de zorgpunten vanuit de omgeving, zijn mede bepalend bij het in 
beeld brengen van geschikte mogelijkheden voor de verwerking van productiewater in de toekomst. Om te 
komen tot een zinvolle vergelijking van de verschillende mogelijkheden is het van belang dat deze 
allemaal uitgaan van dezelfde uitgangspunten. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten beschreven.  
De uitgangspunten hebben betrekking op de oliewinning en op randvoorwaarden bij oplossingen.  
 
Huidige en toekomstige situatie oliewinning: 

 Het functioneren van de oliewinning Schoonebeek (huidig en trend) 

 Aanpassing transportleiding via pijp-in-pijp oplossing is doorgevoerd (autonome ontwikkeling) 

 Nieuwe situatie met volledige productie vanaf 2022 

 Twee mogelijke typen waterkwaliteit kunnen uit de OBI komen ter toetsing (met of zonder H2S-binder) 

 Optimalisatie: Onderzoek naar mogelijke reductie van mijnbouwhulpstoffen 
 
Randvoorwaarden voor oplossingen: 

 Uitgangspunt gezond en veilig 

 Randvoorwaarden voor waterzuivering (paragraaf 6.5) 

 Randvoorwaarden voor watertransport en verwerking reststoffen (paragraaf 6.6) 

 Randvoorwaarden voor waterlozing (paragraaf 6.7) 

 Randvoorwaarden voor waterinjectie (paragraaf 6.8) 
 
Onderstaand worden deze uitgangspunten nader uitgewerkt. 
 
Algemeen uitgangspunt gezond en veilig 

Alle te onderzoeken opties dienen te voldoen aan de criteria gezond en veilig. Dit is niet alleen de wens 
van de bevolking van Twente en Drenthe, maar ook het beleid van de NAM en de overheid. Onder 
gewone omstandigheden zullen de toekomstige opties hieraan voldoen. De vraag is echter welke 
ongewone situaties (calamiteiten) kunnen optreden en onder welke omstandigheden kunnen hierbij 
risico’s voor gezondheid en veiligheid ontstaan. In Nederland zijn er strikte normen waaraan iedere 

oplossing moet voldoen. 
 
Gezondheid 

Ten aanzien van gezondheid geldt dat de waterkwaliteit van het productiewater, al dan niet na zuivering, 
zodanig dient te zijn, dat indien het in de biosfeer (of milieu) terecht komt, dit niet tot risico’s voor de 

gezondheid leidt. In het verlengde van gezondheid voor de mens, wordt hier tevens gezondheid voor 
dieren en gewassen gezien. De verschillende oplossingen dienen zodoende zorg te dragen dat in geval 
van calamiteiten hier geen gezondheidsrisico’s ontstaan. 
 
Veiligheid 

Veiligheid heeft te maken met mogelijke aardbevingen of ongelukken bijvoorbeeld indien veel 
transportbewegingen nodig zijn. De verschillende oplossingen dienen duidelijk te maken in hoeverre deze 
ook bij calamiteiten binnen de veiligheidsnormen blijven. 
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6.2 Huidige en toekomstige situatie oliewinning 

6.2.1 Het functioneren van de oliewinning Schoonebeek (huidig en trend) 

Het is de verwachting dat de oliewinning vanuit het Schoonebeek reservoir eind 2016 weer op gang komt. 
In eerste instantie zal er een beperkte oliewinning zijn, doordat de afvoer van het productiewater beperkt 
kan plaatsvinden. De pijp-in-pijp oplossing voor watertransport naar de Twentevelden zorgt er voor dat de 
maximaal haalbare olieproductie veel lager ligt dan het oorspronkelijk geplande niveau. Het is de 
bedoeling dat vanaf 2022 een nieuwe situatie zich voordoet, waarbij de olieproductie weer volgens 
planning kan worden voortgezet. 
 
In het MER van 2006 is er van uitgegaan dat 16 tot 20 miljoen m3 olie met behulp van stoominjectie uit het 
Schoonebeekreservoir kan worden gewonnen, in een periode van 25 jaar. De oliewinning is later dan 
gepland gestart, de productie is de eerste jaren lager geweest en zal de komende jaren lager dan 
voorzien zijn. Als gevolg hiervan is de totaal te winnen hoeveelheid olie niet veranderd, maar zal het 
langer duren dan oorspronkelijk voorzien. Als uitgangspunt voor de verschillende te onderzoeken opties is 
aangenomen dat de olieproductie plaatsvindt tot 2050, waarbij circa 19 miljoen m3 olie wordt gewonnen. 
 
Bronvermelding 

De verwachtingen voor de oliewinning komende jaren en de randvoorwaarden, zijn opgesteld in 
samenwerking met de NAM, zodat deze een zo realistisch mogelijk beeld geven ten aanzien van de 
verwerking van productiewater 
 
Volume productiewater vanuit OBI 

Het is de verwachting dat vanaf 2016 bij de olieproductie circa 75 miljoen m3 water wordt mee 
geproduceerd. Tot 2016 is ruim 5 miljoen m3 al geïnjecteerd, zodat de totale hoeveelheid circa 80 miljoen 
m3 bedraagt. Als uitgangspunt voor de verschillende opties geldt dat de totale hoeveelheid productiewater 
circa 80 miljoen m3 bedraagt, en voor de periode vanaf 2016 circa 75 miljoen m3. 
 

 
 Figuur 6.1: Overzicht verwachte hoeveelheid productiewater tot het eind van de oliewinning.  
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In deze periode wordt uitgegaan van een gemiddelde hoeveelheid productiewater van circa 8.000 m3 per 
dag. Dit wordt als uitgangspunt voor de verschillende opties aangehouden. In de loop van de jaren zal dit 
naar verwachting geleidelijk aan afnemen tot circa 5.000 m3 per dag, zoals blijkt uit de figuur 6.1. 
In de Twentevelden kan naar verwachting maximaal nog circa 52 miljoen m3 water worden opgeslagen. 
Dit is minder dan de benodigde 75 miljoen m3 vanaf 2016, zodat aanvullende opslagruimte nodig is buiten 
de Twentevelden. 
 
Reparatie van de transportleiding naar de Twentevelden is doorgevoerd 

In de loop van 2016 wordt de pijp in pijp constructie uitgevoerd, waarmee de transportleiding naar de 
Twentevelden is hersteld. Als gevolg hiervan zal deze transportleiding voor iedere oplossing beschikbaar 
zijn. De pijp in pijp constructie beperkt de hoeveelheid te transporteren productiewater tot circa 3.000 m3 
per dag. 
 
Nieuwe situatie met volledige olieproductie vanaf 2022 

Voorlopig wordt uitgegaan van twee perioden: 
 
 Periode van najaar 2016 tot 2022 vindt beperkte oliewinning plaats, gemaximeerd door de beperkte 

diameter van de pijp-in-pijp constructie naar Twente. Waterinjectie vindt alleen plaats in het Rossum 
Weerselo veld. 

 Periode vanaf 2022 tot het einde van de productie (circa 2050), volledige olieproductie met volledige 
hoeveelheid productiewater. Wellicht is er sprake van een opstartperiode. 

 
Maatgevende situatie voor de alternatieven 

Voor het onderzoek naar toekomstige situaties is de situatie in 2022 als maatgevend aangehouden, als 
typerende situatie aan het begin van de periode van volledige oliewinning. 

6.2.2 Twee typen productiewater mogelijk 

Bij de oliewinning is bij de winputten een verhoogde concentratie van H2S waarneembaar. Het is de 
verwachting dat een verhoogde concentratie blijvend is. Verhoogde concentraties van H2S kunnen de 
leidingen tussen de putten en de OBI aantasten. De NAM heeft twee opties, het aanpassen van de 
leidingen of het toevoegen van H2S -binder. In de huidige situatie wordt H2S-binder toegepast. In de 
toekomst is het echter mogelijk dat de NAM besluit leidingen aan te passen. Hierover is nog geen besluit 
genomen. Het omgaan met H2S bij de putten vormt een onderdeel van de oliewinning, dat buiten de 
scope van dit onderzoek valt. De keuzes hierin, hebben echter gevolgen voor de waterkwaliteit van het 
productiewater. Voor het productiewater betekent het dat er met twee typen productiewater rekening moet 
worden gehouden: 
 
 Productiewater met hoge concentratie opgeloste sulfide, en weinig H2S-binder. De verwachting is dat 

de concentratie H2S circa 30 mg/l bedraagt, met als maximale waarde 100 mg/l. 
 Productiewater met lage concentratie opgeloste sulfide, maar met veel H2S-binder. De benodigde 

hoeveelheid zwavelwaterstofbinder bedraagt circa 120 mg/l. 
 

Het centraal verwijderen van H2S uit het productiewater middels een waterzuivering is goed mogelijk. Er 
zijn geen zuiveringstechnieken bekend om de H2S-binder te verwijderen uit het productiewater. Dat 
betekent dat in het geval H2S-binder wordt toegepast, het productiewater ook na een waterzuivering deze 
stoffen nog zal bevatten. 
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6.3 Optimalisatie oliewinning, reductie gebruik hulpstoffen 

Het is de wens om de hoeveelheid productiewater zo laag mogelijk te houden en te zorgen dat de 
hoeveelheid benodigde mijnbouwhulpstoffen minimaal is. Daarvoor is gekeken naar de wijze waarop de 
oliewinning nu plaatsvindt en de mogelijkheden tot optimalisatie in de nabije toekomst. 
 
Reductie van hoeveelheid productiewater 

De hoeveelheid geproduceerd water bij de oliewinning kan per put sterk verschillen. Het is echter niet 
mogelijk alleen de putten met een lage waterproductie te gebruiken, want de putten zijn niet onafhankelijk 
van elkaar. Het selectief gebruik maken van putten voor de productie, zal dan ook slechts beperkte 
invloed hebben op de totale hoeveelheid geproduceerd water. Alleen indien er minder olie wordt 
gewonnen, zal de hoeveelheid productiewater afnemen. 
 
Reductie van hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen 

De gebruikte mijnbouwhulpstoffen hebben betrekking op de bescherming van het materiaal van de 
buisleidingen en de putten. In de afgelopen jaren is het gebruik van de anti-aanslagvloeistof al gestopt. 
Daarnaast zijn de volgende aanpassingen mogelijk: 
 
 H2S-binder (zwavelwaterstofbinder), indien de leidingen tussen de putten van het olieveld en de OBI 

bestand zijn tegen de H2S-concentraties in het oliewatermengsel, is H2S-binder niet meer nodig. 
 Corrosieremmer, door de aanpassing van de pijp in pijp constructie is hier geen corrosieremmer meer 

nodig. Dit is echter wel nodig voor de injectieputten. 
 Biocide, door transportleidingen te vervangen (geen carbon steel, bij Drenthevelden en de 

Twentevelden uitgezonderd Rossum Weerselo), zal er naar verwachting geen biocide meer nodig zijn. 
De microbiologische geïndiceerde corrosie zal naar verwachting niet optreden in putten, vanwege de 
hoge stroomsnelheid in de putten.  
 

Door grootschalig buisleidingen te vervangen, kunnen de mijnbouwhulpstoffen waarschijnlijk beperkt 
worden tot corrosieremmer, vanwege de putten. Dit is een mijnbouwhulpstof die zeer algemeen wordt 
toegepast, niet alleen in de olie- en gasindustrie maar ook bij geothermieprojecten. 

6.4 Uitgangspunt ten aanzien van de waterkwaliteit 

De maatgevende samenstelling van het productiewater is gebaseerd op de huidige situatie, met daarbij de 
aanname dat geleidelijk aan steeds meer condenswater het formatiewater verdunt. Onderstaand worden 
de verwachte concentraties weergegeven voor 2022. Zonder aanvullende maatregelen zal de hoeveelheid 
benodigde biocide toenemen, wordt meer H2S-binder gebruikt en zal de hoeveelheid corrosieremmer 
toenemen. 
 
Aanvullend aan het standaard meetprogramma zijn parameters gemeten die voor andere 
verwijderingsmogelijkheden van belang kunnen zijn. Daaruit blijkt dat de concentratie ammonium tussen 
20 en 65 mg/l bedraagt. Deze stof wordt niet regulier gemeten, maar is wel van belang indien het 
productiewater uiteindelijk na waterzuivering geloosd gaat worden op oppervlaktewater. 
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Tabel 6.1. Overzicht verwachte waterkwaliteit productiewater vanaf 2022 

Parameter Eenheid Verwachte jaargemiddelde (2022) 

pH (eenheden) - 4 – 9 
Temperatuur °C 50 
Total Dissolved Solids mg/l 25.000 
Total Suspended Solids mg/l 46 
Natrium (Na+) mg/l 7.800 
Magnesium (Mg2+) mg/l 282 
Barium (Ba2+) mg/l 13 
Arseen (As) 4 mg/l <0,01 
Kwik (Hg) 4 mg/l <0,0001 
Zwavelwaterstof (H2S)1 mg/l 18 
IJzer (totaal Fe2+ en Fe3+) mg/l 6 
Kalium (K+) mg/l 78 
Strontium (Sr2+) mg/l 168 
Chloride (Cl-) mg/l 15.000 
Sulfaat (SO42-) 4 mg/l <14 
Bicarbonaat (HCO3-) mg/l 545 
Koolstofdioxide (CO2) mg/l 565 
Zuurstof (O2) 4 mg/l <0,01 
Olie en vetten mg/l 10 
Cadmium (Cd) 4 mg/l <0,001 
Koper (Cu) 4 mg/l <0,01 
Monoethylene Glycol (MEG) 4 mg/l <200 
Diethylene Glycol (DEG) 4 mg/l <200 
Triethylene Glycol (TEG) 4 mg/l <200 
Ethylbenzeen (C8H10) mg/l 0,25 
Tolueen (C6H5CH3) mg/l 1,5 
Waterreiniger2 mg/l 6,5 
Zuurstofbinder2 mg/l 9 
Anti-schuimmiddel2 mg/l 0,02 
Chroom (Cr) 4 mg/l <0,005 
Benzeen (C6H6) mg/l 2 
Lood (Pb) 4 mg/l <0,01 
Nikkel (Ni) 4 mg/l <0,01 
Zink (Zn) 4 mg/l <0,02 
pH- regelaar2 mg/l 0,06 
Biocide2, 3 mg/l 400 
Anti-aanslagvloeistof2 mg/l 0,05 

Anti-bariumsulfaataanslagvloeistof2 mg/l 30 
Calcium (Ca2+) mg/l 1.320 
Xylenen (C6H4C2H6) mg/l 0,7 
Anti-corrosievloeistof2, 3 mg/l 60 
Zwavelwaterstofbinder2, 3 mg/l 120 
Emulsiebreker2 mg/l 4 

1 
Verwachte concentratie indien geen gebruik wordt gemaakt van H2S binder. De verwachte concentratie overschrijdt de maximaal 

verwachte waarde uit de vergunning. 
2
 Concentraties van mijnbouwhulpstoffen (in blauwe rijen) zijn berekend op basis van verdelingscoëfficienten tussen olie en water  

3
 De concentratie van Biocide/ Anti-corrosievloeistof/ Zwavelwaterstofstofbinder is afhankelijk van het alternatief en varianten binnen 

het alternatief, dit wordt geminimaliseerd voor bepaalde alternatieven/varianten (beschreven in detail in dit rapport). 
4
 De verwachting is dat de concentratie van deze stoffen onder de bepalingslimiet blijft (deze is afhankelijk van de analysemethode) 
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6.5 Randvoorwaarden waterzuivering 

Doel van de waterzuivering is het verwijderen van stoffen uit het productiewater. Bij verschillende 
zuiveringsopties kan dit echter ook weer leiden tot toevoeging van andere stoffen. Een deel van de 
benoemde zuiveringen is nog niet volledig ontwikkeld of getest. In de opties wordt uitgegaan van robuuste 
en bewezen technieken. Daarbij worden optimalisaties benoemd als kansrijke varianten voor nadere 
uitwerking. 
 
Bescherming biosfeer, milieu, gezondheid en veiligheid 

In het kader van gezond en veilig ligt de nadruk op het beschermen van de biosfeer. Onderstaand schema 
geeft de huidige situatie weer, van onttrekken van het oliewatermengsel uit het reservoir, de scheiding van 
olie en water, transport van productiewater inclusief mijnbouwhulpstoffen en de waterinjectie. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen de biosfeer en de diepe ondergrond. Effecten op de biosfeer kunnen 
optreden indien een waterstroom wordt afgevoerd naar zee of naar binnenwateren. Daarnaast kan door 
een lekkage in een transportleiding of bij een put water ongewenst in de biosfeer terecht komen. De 
benodigde waterzuivering van het productiewater dient aandacht te besteden aan deze situaties. 
Daarnaast dient in het geval van waterinjectie in de diepe ondergrond, de samenstelling van het te 
injecteren water geen risico voor het reservoir op te leveren. 
 

 
 Figuur 6.2: Schematisch overzicht van de waterstromen richting waterinjectie in Twente 

 
In productiewater komen van nature stoffen voor die in de biosfeer als ongewenst worden gezien. In 
principe kunnen deze stoffen terug worden gebracht in de ondergrond, maar daar waar mogelijk is 
onderzocht of hier mogelijk bepaalde stoffen uit verwijderd kunnen worden. 
 
De mijnbouwhulpstoffen worden bovengronds toegevoegd voor het productieproces. Omdat deze stoffen 
niet van nature in reservoirs voorkomen, wordt getracht ze uit het productiewater te verwijderen. Deze 
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stoffen zijn niet gevaarlijk volgens de CLP richtlijnen in de toegepaste concentraties (de concentraties die 
hier worden gebruikt, leiden niet tot een gevaarclassificatie van het injectiewater) en worden ook bij 
andere toepassingen gebruikt.  
 
Bij de waterzuivering worden ongewenste stoffen vanuit de ondergrond of toegevoegde 
mijnbouwhulpstoffen verwijderd uit het productiewater. De nadruk ligt hierbij op de volgende stoffen: 
 
Zouten 

Zouten, bestaan vooral uit NaCl en CaCl2. De aanwezigheid van deze zouten is geen belemmering voor 
waterinjectie of lozing in een zoutwater omgeving. Bij lozing in zoet water zal vrijwel al het zout, tot onder 
150 mg/l, verwijderd moeten worden. 
 
Benzeen (BTEX) 

BTEX (vooral Benzeen, Tolueen en Xylenen), komt in beperkte mate voor. De huidige concentraties 
blijven binnen de vergunning voor waterinjectie. Voor lozing in de biosfeer zijn strengere normen naar 
verwachting van toepassing, zodat aanvullende zuivering vereist is. Mocht het productiewater door 
lekkage in de bodem of het oppervlaktewater komen, dan nemen de risico’s af bij lagere concentraties. 

Voor alle opties geldt zodoende dat het de voorkeur heeft de BTEX componenten te reduceren. 
 
H2S en H2S-binder 

Sulfide in de vorm van zwavelwaterstofgas (H2S) vormt een speciaal aandachtspunt. Het is de 
verwachting dat de concentratie van H2S vergelijkbaar zal blijven. Bij de waterzuivering kan H2S 
verwijderd worden, om te voorkomen dat hogere concentraties in het productiewater komen. Het H2S kan 
ook bij de winputten al gebonden worden door een H2S-binder. Er is vooralsnog geen techniek bekend om 
H2S-binder uit het water te halen.  
 
Biocide 

Biocide wordt gebruikt om de bestaande watertransportleidingen naar injectielocaties te beschermen 
tegen door microben gestimuleerde corrosie. Mocht het productiewater door lekkage in de bodem of het 
oppervlakteater komen, dan nemen de risico’s af bij lagere concentraties. Zodoende heeft het de voorkeur 

om het gebruik van biocide zoveel mogelijk te beperken. 
 
Overige stoffen 

Bij de waterzuivering en lozing in de biosfeer van schoon water is aandacht nodig voor ammonium, 
calcium en magnesium.  
 
Strontium en barium vormen stoffen die mogelijk problemen geven bij lozing in de biosfeer. Indien het 
productiewater in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd, geven deze stoffen geen probleem. Ook bij 
een tijdelijke lekkage is het gevolg beperkt. Maar voor lozing in de biosfeer zullen de concentraties 
verlaagd moeten worden. 
 
Waterlozing in biosfeer 

Het water bevat aanzienlijke hoeveelheden barium en vooral strontium, toxische en zware metalen. In 
vergelijking met de grenswaarden voor lozing op oppervlaktewater is een significante reductie in de 
hoeveelheid organisch materiaal, maar ook van de concentraties van sulfide, stikstof en zware metalen 
nodig. Daarnaast is het van belang het toepassen van biociden en H2S-binder te voorkomen of 
minimaliseren. 
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Radio actieve componenten 

Radio actieve componenten bevinden zich in het productiewater. Hiermee moet vooral rekening worden 
gehouden in de ingedikte reststof. 

6.6 Randvoorwaarden voor transport van water en restproducten 

Indien het productiewater niet direct bij de OBI kan worden verwerkt, zal transport van het water 
noodzakelijk zijn. Bij een zuivering zullen restproducten ontstaan, waarvoor mogelijk ook transport 
noodzakelijk zal zijn.  
 
Wegtransport voor afvoer restproduct 

Wegtransport is een transportmogelijkheid met een grote keuze en flexibiliteit in laad- en loslocaties, die 
relatief eenvoudig en snel op te starten is en waarvan het risiconiveau (met betrekking tot de kans op 
incidenten) voor korte en middellange termijn acceptabel is. Op lange termijn zijn er echter veiligere en 
allicht kostenefficiëntere oplossingen. 
 
Afvoer restproduct per boot  
Afvoer per boot is relatief veilig en op lange termijn allicht een kostenefficiëntere transportmogelijkheid.  
Een groot nadeel is dat er weinig flexibiliteit is in het kiezen van laad- en loslocaties, omdat de keten erg 
afhankelijk is van het beperkte(re) waterwegennetwerk in Nederland. De locatie Schoonebeek is per 
binnenwater het beste bereikbaar via de binnenhaven van Coevorden. Deze binnenhaven heeft een 
beperkte capaciteit, doordat sluizen en diepgang in de havens een beperking opwerpen voor schepen 
groter dan ongeveer 68 m lang, diepgang 60 cm, (voor circa 600 ton).  
 
Tevens is er redelijk wat tijd en investering nodig om een transportketen op te zetten; transport per 
truck/pijpleiding naar binnenhaven, tijdelijke opslagcapaciteit, laad/losfaciliteiten. Indien het gebruik van 
binnenwater overwogen wordt, ligt het voor de hand de locatie van de waterzuivering nader te bekijken. 
Vanuit logistiek oogpunt zou het de voorkeur hebben om de waterzuivering aan het binnenwater te 
lokaliseren, waarbij het productiewater per pijpleiding hier naar toe wordt getransporteerd. Hiermee kan 
het zout en water relatief eenvoudig worden afgevoerd. 
 
Afvoer reststoffen per trein 
Afvoer per trein is een optie die ook overwogen kan worden. Dit heeft vergelijkbare voor- en nadelen als 
transport via de binnenwateren.  
 
Afvoer productiewater 

Vanuit veiligheid en milieubelasting geldt dat bij relatief kleine hoeveelheden het transport met behulp van 
vrachtwagens of per schip kan plaatsvinden. Indien de hoeveelheden zodanig groot worden en langdurig 
zijn, dat de intensiteit van vervoersbewegingen sterk toeneemt, zal hiermee ook een veiligheidsrisico 
ontstaan. In dat geval is er de voorkeur voor het gebruik van een pijpleiding. 
 
Naar verwachting is de hoeveelheid (al dan niet gezuiverd) productiewater te groot om per vrachtwagens 
af te voeren. Voor restproducten geldt dat dit naar verwachting wel de meest voor de hand liggende 
mogelijkheid is. 
 
Transport per pijpleiding 

Voor het watertransport geldt dat dit gezien de grote hoeveelheid water bij voorkeur via een 
transportleiding plaatsvindt. Het tracé van de transportleiding bevindt zich bij voorkeur niet door: 
 
 Natuurgebieden 
 Waterwingebieden of grondwaterbeschermingsgebieden 
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Voor de aanleg van nieuwe delen van een transportleiding dient grond vergraven te worden tot circa 2 
meter onder maaiveld. Daarbij moet rekening gehouden worden met bodemkwaliteit en mogelijk 
archeologische overblijfselen. 
 
Hergebruik restproducten 

Bij waterzuiveringsopties dient rekening gehouden te worden met de restproducten en de mogelijkheden 
van verwerking van de restproducten. Verwerking vindt bij voorkeur plaats in de bestaande processen of 
via hergebruikt als grondstof. Het streven is naar maximaal hergebruik. Dit kan mogelijk door afstemming 
met andere bedrijven in de regio. Indien hergebruik niet mogelijk is, zullen de reststoffen afgevoerd 
moeten worden. Bij selectie van opties staat de Ladder van Lansink centraal.  
 
Ladder van Lansink of CE-afwegingsmethodiek 

 

Voor de verwerking van afvalstoffen in de biosfeer wordt gebruik gemaakt van de Ladder van Lansink. 
Hiermee wordt een volgorde aangegeven van wenselijke tot onwenselijke verwerkingsmethoden van 
afval. De Ladder van Lansink heeft betrekking op verwerking van afval in de biosfeer, en is zodoende 
goed toepasbaar bij de keuzes voor verwerking van restproducten bij de waterzuivering, als onderdeel 
van de verschillende alternatieven. In de Ladder van Lansink wordt geen afweging gemaakt tussen 
verwerking van afvalwater binnen de biosfeer versus de injectie van afvalwater in de diepe ondergrond. 
Daarmee is de Ladder van Lansink niet toepasbaar bij de afweging voor de verwerking van het 
productiewater uit Schoonebeek en wordt hiervoor gebruik gemaakt van de CE-afwegingsmethodiek. 
 

 
 
Het productiewater bevat in beperkte mate radioactieve stoffen. Bij een waterzuivering komt het radio-
actieve materiaal mogelijk in een geconcentreerde slib stroom terecht. Dit materiaal wordt binnen de 
waterzuivering afgehandeld, hiermee moet door de NAM in de bedrijfsvoering rekening gehouden worden. 
Bij alle olie- en gas activiteiten wordt standaard rekening gehouden met lichte radioactiviteit. 

6.7 Randvoorwaarden waterlozing 

Indien het water niet geïnjecteerd wordt, zal het geloosd moeten worden. De mogelijkheden bij 
waterlozing zijn afhankelijk van het ontvangende water.  
 
Voor het lokale oppervlaktewatersysteem gelden waterkwaliteitsnormen, die gebaseerd zijn op een 
algemene waterkwaliteit en specifieke normen gebaseerd op de ambities vanuit de Kader Richtlijn Water. 
Naast waterkwaliteit is de omvang van het ontvangende watersysteem van belang zodat geen 
wateroverlast ontstaat. 
 
Voor lozing op zee gelden normen gebaseerd op een goede mariene kwaliteit. Dit is afhankelijk van het 
ontvangende water en wordt in overleg met Rijkswaterstaat concreet gemaakt. 
 
De aanwezigheid van zwavelwaterstofbinder in het productiewater betekent dat lozing hiervan in de 
biosfeer niet mogelijk is. Voor opties waarbij productiewater wordt geloosd op oppervlaktewater of zee, zal 
zwavelwaterstofbinder niet gebruikt kunnen worden. Dit heeft als gevolg dat leidingen aangepast moeten 
worden om resistent te zijn tegen zwavelwaterstof. 
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6.8 Randvoorwaarden waterinjectie 

Waterinjectie vindt plaats in leeg geproduceerde gasvelden, waar een zodanige onderdruk ten opzichte 
van het omringende gesteente heerst dat het injectiewater blijvend opgeslagen kan worden. De 
afdekkende laag, die in het verleden voor het aardgas ondoordringbaar is gebleken, zorgt ervoor dat het 
opgeslagen water niet contact komt met bovenliggende lagen. De geschiktheid van een reservoir voor de 
opslag van injectiewater kan zodoende bepaald worden aan de hand van het verschil tussen de huidige 
druk en de oorspronkelijke druk, en de eigenschappen van de afdekkende laag.  
 
Voor de injectieputten geldt dat zo aangelegd zijn dat lekkage van productiewater naar de omgeving wordt 
voorkomen. De injectieputten liggen bij voorkeur op afstand van kwetsbare gebieden, zodat ook in het 
geval van een lekkage, de gevolgen beperkt zullen blijven. Dat leidt tot onderstaande randvoorwaarden bij 
de selectie van putten en reservoirs. 
 
Beschermen kwetsbare gebieden 

 Natuurgebieden, bij voorkeur geen putten in natuurgebieden of in een kwelgebied behorende bij 
een natuurgebied 

 Waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden, bij voorkeur geen putten in deze 
gebieden.  

Injectieputten en overige putten 

 Injectieputten, toetsing op integriteit tegen lekkage, corrosie en cementering 
 Toetsing nabijheid van breukzones in het injectiereservoir 
 Overige putten, zodanig afgesloten dat een hogere waterdruk in het reservoir niet tot lekkage leidt 

(De oorspronkelijke reservoirdruk wordt niet overschreden, waardoor er onvoldoende stuwkracht 
overblijft om het injectiewater, in geval van lekkage, naar boven te stuwen en in contact te 
brengen met ondiepe lagen) 

Reservoir en afdekkende laag 

 Voldoende diepgelegen formaties, zodat er scheidende lagen zijn tussen opgeslagen 
injectiewater en zoet grondwater in biosfeer. Drinkwater wordt in Noord en Oost Nederland 
gewonnen uit watervoerende pakketten met zoetwater. In Twente bevindt het zoet-zoutgrensvlak 
zich op een diepte van circa NAP-30, in Drenthe reikt deze grenslaag tot circa NAP -150 /-200m. 

 Reservoir zonder geschiedenis van sterke seismische activiteiten, groter dan 2,5 op de schaal 
van Richter. 

 Behoud van integriteit van het gesteente daar waar er een risico is op aantasting door chemische 
reactie, mechanische veranderingen of door temperatuur  

 Behoud van integriteit van de afdekkende laag, in het bijzonder daar waar er een risico is op 
oplossing van zout in bovenliggende (maar onder- naastliggende) zoutlagen 

 Zo min mogelijk breukzones in de formatie 
 Goede injectiviteit, waarbij is gebleken dat het Zechstein kalkgesteente een goede injectiviteit 

heeft, maar Limburg zandsteen geen goede injectiviteit toont 
 Bij voorkeur formaties die vergelijkbaar zijn met de formatie waaruit het water afkomstig is 
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7 Stap 2a: Uitgebreide lijst met opties 

Nadat in de voorgaande hoofdstukken beschreven is wat de huidige stand van zaken is en waaraan 
toekomstige oplossingen dienen te voldoen, wordt in de hier volgende hoofdstukken beschreven hoe 
gekomen is tot een select aantal opties, die in meer detail getoetst worden. Hiervoor wordt eerst een 
overzicht opgesteld van alle denkbare opties die in aanmerking kunnen komen. De meest kansrijke opties 
zijn hieruit geselecteerd en als alternatief voor nadere toetsing uitgewerkt. De selectiecriteria worden in 
onderstaand hoofdstuk beschreven. De selectie zelf komt aan bod in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 worden 
deze alternatieven verder uitgewerkt. Bijlage 1 beschrijft het selectieproces in meer detail. 

7.1 Samenstellen van de uitgebreide lijst met opties 

Tijdens het opstellen van het MER in 2006 zijn verschillende opties voor de verwerking van 
productiewater benoemd. Royal HaskoningDHV en NAM hebben daarnaast alle mogelijke aanvullende 
opties verkend. Hiervoor zijn marktpartijen benaderd en zijn betrokkenen uit de regio gevraagd mee te 
denken. Het was de bedoeling door vooraf breed te kijken zonder specifieke verwachtingen, dat ook 
nieuwe opties die eerder niet bedacht waren, nu meegenomen kunnen worden. Dit heeft geleid tot een 
uitgebreide lijst met opties. Een deel van de opties konden gezien worden als varianten, doordat ze sterk 
op elkaar leken, met kleine verschillen.  
 
Tabel 7.1. Overzicht van de verwerkingsopties voor productiewater, geclusterd naar thema’s 

Thema 1 - Zuivering en lozing, zonder injectie van reststroom 

Cluster: Lozing van schoon zoet water op oppervlaktewater of hergebruik met zout als restproduct  

Zuivering op OBI van zout en hulpstoffen en lozing zoet water op oppervlaktewater. Hergebruik schoon zout. 
Zuivering op OBI van zout en hulpstoffen en lozing zoet water op oppervlaktewater. Afvoer vervuild zout. 

Retour Nieuwater. Zuivering gevolgd door hergebruik water en afvoer van vervuild zout.  

Cluster: Lozing van schoon zout water op zee  

Zuivering op OBI, transport naar rietvelden en lozing zout water bij Eems-gebied 

Zuivering op OBI, transport en directe lozing zout water bij Eemsgebied (zonder rietvelden) 

Zuivering op OBI, transport naar derde in het noorden voor transport en lozing zout water 

Thema 2 – Zuivering met injectie van reststroom in reservoirs 

Retour Nieuwater. Zuivering gevolgd door hergebruik 2000 m3/d en injectie van 6000 m3/d brijn in Drenthe of Twente. 

Zuivering op OBI gevolgd door lozing 6000 m3/d en injectie van 2000 m3/d brijn .in Drenthe of Twente 

Zuivering op OBI gevolgd door lozing 6000 m3/d en injectie van 2000 m3/d brijn terug in olieveld Schoonebeek West. 

Thema 3 – injectie van het volledige watervolume 

Waterinjectie alleen in Twentevelden (Pipe in Pipe) 

Waterinjectie alleen in Twentevelden (Pipe in Pipe + nieuwe pijpleiding) 

Cluster: Injectie op andere locaties eventueel in combinatie met Twente 

Waterinjectie in het gasveld Schoonebeek Gas 

Waterinjectie terug in Olieveld Schoonebeek 

Waterinjectie in Twentevelden (Pipe in Pipe + nieuwe pijpleiding), gevolgd door ZO Drenthevelden 

Waterinjectie gelijktijdig in Twentevelden (Pipe-in-pipe ) en in ZO Drenthevelden 

Waterinjectie in de ZO Drenthevelden 

Waterinjectie in de Drenthe- en kleine Groningenvelden 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 80  

 

 
Onderstaand zijn de selectiecriteria beschreven waarmee van de uitgebreide lijst een selectie nader uit te 
werken alternatieven is samengesteld. 

7.2 Beschrijving toetsingscriteria en betekenis scores 

Bij de afweging tussen verschillende opties is het van belang dat hierin opties uit daadwerkelijk 
verschillende oplossingsrichtingen met elkaar worden vergeleken, om zicht te krijgen op de volle breedte 
van de keuzes en de gevolgen van de keuzes. Het is daarmee van belang het selectieproces zodanig in 
te richten dat daadwerkelijk verschillende oplossingsrichtingen getoetst kunnen worden. 
 
Clusteren van de opties in groepen van vergelijkbare concepten en een restgroep 

Om vanuit de uitgebreide lijst een beperkte lijst van verschillende oplossingsrichtingen te krijgen, is 
gebruik gemaakt van clustering naar type oplossing. 
 
Deze stap is er om te zorgen dat de beperkte lijst opties bevat die daadwerkelijk wezenlijk van elkaar 
verschillen. Zonder deze aanpak is de kans groot dat de 4 of 5 meest kansrijke opties allemaal op elkaar 
lijken, omdat de onderliggende technische concepten min of meer gelijk zijn. Met een geforceerde brede 
spreiding in verschillende clusters wordt voorkomen dat de beste opties allemaal in 1 cluster vallen. Zo 
wordt het mogelijk om aan de hand van de spreiding de consequenties van totaal verschillende concepten 
via de CE-afwegingsmethode inzichtelijk te maken. 
 
Op voorhand is duidelijk dat er geen mogelijkheden bekend zijn, waarbij oliewinning plaatsvindt zonder 
productiewater. Tevens is het duidelijk dat het productiewater na afscheiding van de olie nog teveel 
stoffen bevat om direct geloosd te worden op oppervlaktewater of zee. Het productiewater zal dus ofwel 
teruggebracht moeten worden in de ondergrond, ofwel gezuiverd. Een combinatie van beide is uiteraard 
eveneens mogelijk. 
 
De verschillende verwerkingsopties zijn daarom op te delen in drie thema’s. Binnen deze 3 thema’s zijn 

verschillende opties mogelijk. De drie thema’s zijn: 

  

Waterinjectie in Borgsweer (Groningenveld) 
Thema 4 - Overige opties 

Zuivering op OBI, Transport naar Waddenzee 

Zuivering op OBI, Transport naar Noordzee, West Nederland 

Afname via Afvalbeheerbedrijf (Andaver of ATM in Zeeland of CMF in Velsen) 

Zuivering op OBI, transport van schoon zout naar Zoutfabriek in Drenthe, Overijssel of Friesland 

Afname via RWZI/AWZI of industriepark (Europark, Emmtec bv) met of zonder voorzuivering 

Zuivering op OBI en injectie in Schoonebeek Oost 

Zuivering op OBI en injectie in Emlichheim, Duitsland 

Transport via Pijpleiding naar Ruhlemoor, Duitsland en injectie in potentieel Exxon waterinjectieproject 

Injectie in aquifers 

Zoutcavernes 
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Thema 1: Zuivering met lozing aan oppervlaktewater, zonder injectie 

Binnen dit thema wordt het productiewater gezuiverd. Er vindt geen injectie plaats. Bij zuivering ontstaat 
een schone waterstroom en een reststroom van geconcentreerde stoffen. De verschillende opties hebben 
betrekking op de schone waterstroom, die geloosd kan worden op oppervlaktewater of kan worden 
hergebruikt voor stoomproductie. De reststroom moet afgevoerd worden voor permanente bovengrondse 
opslag of is wellicht herbruikbaar. 
 
Thema 2: Zuivering met lozing aan oppervlaktewater, met injectie van de reststroom 

Binnen dit thema wordt het productiewater gescheiden in een schone waterstroom en een 
geconcentreerde afvalwaterstroom. De schone waterstroom kan hergebruikt worden voor de stoominjectie 
of geloosd op het oppervlaktewater. De geconcentreerde afvalwaterstroom heeft een kleiner volume en 
kan opgeslagen worden in de meest geschikte lege gasvelden. 
 
Thema 3: Injectie van het volledige volume productiewater, eventueel met voorzuivering 

Injectie kan plaatsvinden in o.a. de Twentenvelden, in de velden in Zuidoost Drenthe, in de overige 
Drenthe velden of in Borgsweer (Groningenveld). Een combinatie tussen deze velden is uiteraard ook 
mogelijk. Hierbij kan gedeeltelijke zuivering plaatsvinden om alle bodemvreemde stoffen (toegevoegde 
mijnbouwhulpstoffen) uit het injectiewater te verwijderen.  

7.3 Selectiecriteria 

Hier onder worden de gebruikte criteria weergegeven, om tot een korte lijst met kansrijke opties te komen, 
met daarbij benoemd welke aspecten nadrukkelijk bekeken worden en mede bepalend zijn voor het 
criterium. Opties kunnen hierbij afvallen indien ze technisch niet haalbaar zijn of indien een optie 
beleidsmatig of wettelijk niet is toegestaan. Verder helpen de criteria om te komen tot een voorkeurslijst. 
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende legendatabel waarin de kwalitatieve definitie van 
elke score per beoordelingscriterium weergegeven is. 
 
Veilig en gezond 

Voor alle opties geldt als uitgangspunt dat ze veilig moeten kunnen worden uitgevoerd en dat de 
gezondheid van bewoners in de regio en het milieu niet in gevaar mogen komen. Opties die hier niet aan 
voldoen vallen direct af. 
 
Technisch – mogelijk uitsluitend criterium 

In deze fase van de herafweging, de selectie van alternatieven binnen de uitgebreide lijst voor de 
beperkte lijst, is de technische toets in sterke mate bepalend of een goed idee ook daadwerkelijk 
uitvoerbaar is. De opties dienen robuust te zijn, zodat gedurende een lange periode van circa 25 jaar en 
met mogelijke variatie in de hoeveelheid en samenstelling van het productiewater, de verwerking van het 
productiewater steeds doorgang kan vinden. Bij de voorgestelde opties wordt gekeken naar: 
 
 Technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid 
 Geschiktheid als robuuste oplossing (dat wil zeggen bestand tegen veranderingen in het 

productieproces, zodat voorkomen kan worden dat de productie opnieuw stilgelegd moet worden om 
aanpassingen aan de installatie te doen, geen experimentele technologie, wel hoge bedrijfszekerheid 
en goede procesbeheersing)  

 Geschiktheid als langdurige oplossing (geschikt voor het totale watervolume, de gehele periode en er 
wordt voldaan aan de waterkwaliteitseisen) 

 Bij waterinjectie opties, de geschiktheid van reservoirs in de diepe ondergrond 
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Planning 

De periode tot realisatie van de opties verschilt vanwege onder meer de tijd die benodigd is voor ontwerp, 
aanbesteding, vergunningaanvragen en bouw. In beginsel vindt in de periode vanaf de tweede helft 2016 
tot aan een nieuw gerealiseerde oplossing slechts beperkte oliewinning plaats als gevolg van de 
pijplijnreparatie die nu wordt uitgevoerd. Pas nadat de (nieuwe) optie voor de verwerking van 
productiewater operationeel wordt, kan de olieproductie weer op volledige capaciteit en optimaal 
functioneren. Daarmee vormt de doorlooptijd tot realisatie bij de opties een criterium. Echter, bij de 
selectie worden op basis van dit criterium geen opties uitgesloten. 
 
Beleid – mogelijk uitsluitende criterium 

De verschillende opties dienen binnen het bestaande wettelijk en beleidsmatig kader te passen. Een niet 
vergunbare oplossing valt af, aangezien de optie om deze reden niet realiseerbaar is. Daarnaast is het 
voor sommige onderdelen in een optie nodig gebruik te maken van land van derden, waarvoor 
toestemming vereist is. Tot slot wordt een inschatting gemaakt hoe een oplossing zich verhoudt tot lokale 
beleidsambities en of dit tot vergaande aanpassingen in de oplossing of doorlooptijd gaat leiden. 
 
 Vergunbaar (wettelijk en beleidsmatig); 
 Aansluitend op lokale beleidsambities; 
 Gebruik van terrein en grond mogelijk (ruimtelijke ordening). 

 
Financieel 

Aanpassingen kosten geld, zodat financiële haalbaarheid een belangrijk criterium is. Echter, bij de selectie 
voor de beperkte lijst worden op basis van dit financiële criterium geen opties uitgesloten, mede door de 
relatief grote onzekerheden die er in deze fase nog zijn ten aanzien van de hoogte van de kosten. Voor de 
bepaling van de kosten moeten zowel de aanlegfase (kapitaalslasten) als de kosten in de operationele 
fase (bedrijfsvoering) berekend worden. Daarnaast kan het gebruik van bijna leeg geproduceerde 
gasvelden en bestaande pijpleidingen er toe leiden dat minder of geen gas kan worden geproduceerd, wat 
als kostenpost wordt meegerekend. Bij de CE afweging zullen de kosten van de geselecteerde opties in 
groter detail worden uitgewerkt. 
 
 Kosten (aanlegkosten en operationele kosten); 
 Verloren of verminderde olie- en aardgasopbrengsten. 

 
Milieu 

Milieueffecten kunnen optreden bij normale bedrijfsvoering en bij calamiteiten. Onder dit specifieke ‘Milieu’ 

criterium wordt gekeken naar de normale bedrijfsvoering. Eventuele effecten bij calamiteiten worden 
besproken bij het criterium ‘Risico’, onderstaand. 
 
De CE afwegingsmethode maakt gebruik van een LCA (Levenscyclus analyse) waarmee een breed 
spectrum aan milieuaspecten in beeld wordt gebracht. Daarmee kunnen de verschillende opties onderling 
vergeleken worden. Bij de toetsing binnen elk van de clusters van de uitgebreide lijst wordt slechts 
kwalitatief aangegeven welke opties naar verwachting tot meer of minder milieueffecten zullen leiden. Dit 
is mogelijk omdat er binnen clusters sprake is van vergelijkbare concepten.  
 
 Milieueffecten bij normale bedrijfsvoering (energieverbruik, emissies naar bodem, water en lucht, 

geluid, effect op natuur, gebruik hulpstoffen, vergravingschade) 
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Risico 

Het criterium risico geeft een indicatie van ongewenste situaties die kunnen optreden. Dit criterium wordt 
veel verder uitgewerkt bij de beperkte lijst opties in de nog uit te voeren toetsing met de CE-methodiek. 
Op hoofdlijnen is hier al wel een aanduiding voor te geven. Er wordt zowel gekeken naar risico’s op korte 

termijn (gedurende de operationele fase) als op lange termijn, waarbij voor de lange termijn een periode 
tot ruim na afronding van de operationele fase en afsluiting van de putten wordt bedoeld. Er is specifiek 
gekeken naar mogelijke risico’s voor mens en milieu gerelateerd aan: 
 
 Aardbevingen;  
 Lekkage pijpleiding; 
 Lekkage uit reservoir via afdekkend gesteente of injectieput; 
 Vervuiling / lekkage reststoffen uit stortplaats; 
 Ongelukken tijdens transport; 
 Activiteiten in kwetsbare gebieden (o.a. Natura2000-gebieden); 
 Verontreiniging oppervlaktewater / zee. 
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8 Stap 2b: Clustering en afweging van opties 

Het vergelijken en bepalen van de meest kansrijke optie per cluster 

In deze stap wordt vervolgens per cluster de meest kansrijke optie bepaald aan de hand van een aantal 
criteria. Deze worden in bijlage 1 uitgebreid beschreven. Bij elk criterium is een tekstuele beschrijving 
gegeven, waarbij voorbeelden worden gegeven waarom sommige opties op het criterium goed of minder 
goed scoren. Om voor alle opties en alle criteria een overzicht te krijgen wat beter of minder goed scoort, 
is er een vereenvoudigde tabel gemaakt waarin kwalitatief de scores zijn weergegeven. (Dit is binnen 
MER trajecten een gebruikelijke aanpak om overzicht te krijgen over veel informatie.)  
 
Omdat de opties niet eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden, is er voor gekozen om de soms 
totaal verschillende oplossingen op de uitgebreide lijst in clusters onder te brengen. Per cluster wordt de 
meest kansrijke optie geselecteerd. Daarvoor zijn de opties getoetst op de eerder beschreven criteria.  
 
De scores zijn binnen een cluster onderling vergelijkbaar. Bijvoorbeeld indien een optie een ‘-’ scoort op 

techniek, kan dit alleen vergeleken worden met de score op techniek van andere opties binnen hetzelfde 
cluster. Er is geen generieke maatstaf beschikbaar of ontwikkeld welke van toepassing is voor alle opties. 
De milieueffecten en risico’s van totaal verschillende technische oplossingen zijn niet eenvoudig onderling 

vergelijkbaar. Door de enigszins vergelijkbare opties te clusteren wordt het wel mogelijk om verschillen en 
voor- en nadelen inzichtelijk te maken. De beste optie per cluster wordt geselecteerd en op de lijst 
geplaatst voor nadere evaluatie met de CE methodiek. Deze methodiek is speciaal ontwikkeld om de zeer 
verschillende milieu-impacts toch tegen elkaar af te kunnen wegen. Omdat er uit elk cluster 1 optie wordt 
geëvalueerd met de CE methodiek kan het hele spectrum van alle mogelijke oplossingen worden 
behouden.  
 
Bijlage 1 beschrijft de uitwerking van de criteria en de toetsing van de uitgebreide lijst. 

8.1 Thema 1 – Zuiveren en lozen in biosfeer 

Thema 1 – Zuivering van productiewater en lozing in de biosfeer (oppervlakte water / zee), zonder injectie 
van reststroom 
 
In dit thema worden de verschillende opties besproken waarbij het productiewater niet meer in de diepe 
ondergrond wordt geïnjecteerd, maar (voor)gezuiverd en daarna geloosd of hergebruikt. 
 
Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt in twee typen oplossingen: 
 
 Opties om water te zuiveren van mijnbouwhulpstoffen en enkele andere omgevingsvreemde stoffen en 

het schone zoute water daarna te lozen op de zee; 
 Opties om water te zuiveren en schoon zoet water te lozen op oppervlaktewater of te hergebruiken. 
 
Cluster: Lozing van schoon zout water op zee  
Er zijn drie opties waarbij waterlozing op zee plaatsvindt. Het productiewater zal gezuiverd worden en als 
zout water via een transportleiding naar een lozingspunt in het noorden worden gebracht. Lozing kan 
plaatsvinden op verschillende locaties, zoals de Eemshaven of op de Eems.  
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Optie : Afvoer productiewater naar open zee 
 
Als variant voor de lozing van schoon zout water op de Eems, kan het productiewater worden 
afgevoerd naar open zee. Deze optie is interessant indien niet kan worden voldaan aan de 
lozingseisen van Rijkswaterstaat met betrekking tot de lozing op de Eems, maar wel aan de 
waterkwaliteitseisen voor lozing op zee. 
 
Het is mogelijk een nieuwe watertransportleiding aan te leggen naar een binnenhaven, zoals 
bijvoorbeeld Ems bij Meppen. Hiervandaan kan het productiewater worden verladen op een 
binnenvaart tanker en afgevoerd naar zee. 
 

 
Cluster; Lozing van schoon zoet water op oppervlaktewater of hergebruik met zout als restproduct  

Hier zijn eveneens drie opties waarbij het productiewater geheel gezuiverd wordt, met als resultaat 
schoon zoet water en een grote hoeveelheid zout restmateriaal: 
 
1. De waterzuivering kan worden gecombineerd met de bestaande waterzuivering voor ultra-puur water 

van NieuWater in Emmen. Het productiewater kan dan als puur water weer gebruikt worden voor 
stoomproductie, waarmee een retourstroom ontstaat naar het reservoir. Het aanpassen van de 
huidige waterzuivering is echter technisch moeilijk, omdat deze is geoptimaliseerd in de 
samenwerking met de bestaande Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

2. Nieuwbouw ter plaatse van de OBI is makkelijker te realiseren dan een combinatie met de bestaande 
zuivering door NieuWater. Met betrekking tot een dergelijke nieuwbouw zijn er 2 opties, afhankelijk 
van het restproduct:  
a. Zuivering van het restproduct tot schoon, gemengd zout;  
b. Geen zuivering van het restproduct met oplevering van vervuild zout. 

8.2 Thema 2 – Zuiveren en injectie geconcentreerde waterstroom 

Thema 2 – Zuivering en lozing van schoon zoet water op oppervlakte water, met injectie van 
geconcentreerde reststroom 
In dit thema worden de verschillende opties besproken waar het productiewater wordt gescheiden in 
verschillende stromen. Dit thema bestaat uit een enkel cluster. Er ontstaat een schone waterstroom, die, 
na verdere zuiveringsstappen in de Ultra-Puur Water fabriek van NieuWater, kan worden hergebruikt voor 
stoominjectie of meteen geloosd wordt op het oppervlaktewater. Er wordt gekeken naar zuivering van 
toegevoegde stoffen tot het huidige vergunningsniveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Ook 
ontstaat een geconcentreerde reststroom met kleiner volume, die wordt geïnjecteerd in geschikte velden. 
 
Er zijn in dit cluster drie opties benoemd, met verschillen in de mate en wijze van waterzuivering.  
 
1. Er is een optie bekeken waarbij de waterzuivering plaatsvindt bij NieuWater, in combinatie met de 

bestaande zuivering. 
2. Er zijn verder twee opties gedefinieerd waarbij een nieuwe waterzuivering gebouwd wordt ter plaatse 

van de OBI. 
a. Een optie waarbij een beperkte reststroom met hogere concentraties (brijn) wordt 

geïnjecteerd in een van de bestaande waterinjectielocaties.  
b.  Een optie waarbij een beperkte reststroom met hogere concentraties (brijn) weer in het 

Schoonebeek oliereservoir kan worden teruggebracht. Het blijkt dat dit om veel redenen 
technisch een erg moeilijke oplossing is, mede omdat als gevolg hiervan de druk in het 
oliereservoir snel toeneemt en daarmee de stoominjectie en als gevolg hiervan de oliewinning 
sterkt negatief wordt beïnvloed. Technisch lijkt deze optie daarmee niet haalbaar. 
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Nieuwe technieken, gebruik maken van planten, schimmels en bacteriën 

Een mogelijke nieuwe biologische zuiveringstechniek maakt gebruik van een combinatie van planten, 
schimmels en bacteriën. Hiervoor zijn echter nog grootschalige testen nodig om aan te tonen dat de juiste 
combinatie effectief kan zijn voor de specifieke samenstelling van het productiewater en stabiel kan 
worden bedreven. 

8.3 Thema 3 – Waterinjectie 

Thema 3 – injectie van het volledige water volume, eventueel met zuivering 
 
Bij alle opties wordt ook gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige 
vergunningsniveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Het zout blijft achter in het water. Binnen 
dit thema wordt onderscheid gemaakt in twee clusters: 
 
Cluster: Injectie alleen in Twente 

Indien alleen waterinjectie in Twente kan plaatsvinden, dan blijkt met de kennis van nu dat er onvoldoende 
opslagruimte is om al het productiewater tot het einde van het project te kunnen injecteren. Herziene 
berekeningen geven aan de totale direct beschikbare capaciteit nog circa 37 miljoen m3 bedraagt. Deze 
opslagcapaciteit zou met aanpassing van vergunningen en technische aanpassingen uitgebreid kunnen 
worden tot maximaal 50 miljoen m3. De opslagcapaciteit in Twente is daarom onvoldoende om al het 
productiewater te injecteren. Het verwachte maximaal benodigde resterende opslagvolume is namelijk 
circa 75 miljoen m3. Deze opties kunnen wel uitgevoerd worden in combinatie met andere opties. 
Daarnaast kan zonder andere aanpassingen ook maar een beperkt watervolume door de gerepareerde 
buis, de pipe-in-pipe, stromen, waardoor de olieproductie met gebruikmaking van alleen de pipe-in-pipe 
oplossing niet op volledige capaciteit kan plaatsvinden.  
Beide opties geven onvoldoende wateropslagcapaciteit voor het gehele project. De tweede optie met een 
extra transportleiding biedt echter de mogelijkheid om langere termijn in Schoonebeek volle olieproductie 
te realiseren en heeft daarom de voorkeur. 
 
Cluster: Injectie op andere locaties eventueel in combinatie met Twente-locaties 

In dit cluster worden opties besproken waarbij injectie buiten Twente plaatsvindt, eventueel in combinatie 
met injectie in de Twentevelden. Potentieel realiseerbare opties voor waterinjectie bevinden zich in oude, 
kleine gasvelden in Twente, Drenthe en Groningen. In Drenthe wordt onderscheid gemaakt tussen de 
velden in de directe omgeving van Schoonebeek (Zuidoost Drenthe) en de overige Drenthevelden. Bij de 
Groningenvelden is ook nog speciaal gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bestaande 
waterinjectie in Borgsweer, dat een onderdeel is van het grote Groningen veld. 
 
De oplossing van de Stichting Stop Afvalwater Twente 

De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft zich uitgesproken voor de optie waarbij waterinjectie alleen in 
de Drenthevelden plaatsvindt. Als argumenten voor deze optie wordt genoemd, dat waterinjectie kan 
plaatsvinden onder kleilagen, dicht bij de bron waarvoor de Stichting draagvlak in Drenthe constateert. De 
Stichting meldt deze optie te combineren met een recirculatiestroom (deelscheiding/zuivering) waarbij de 
additieven worden hergebruikt voor de oliewinning. 

8.4 Thema 4 – Overige opties 

Thema 4 – Overige opties  
Dit zijn de opties waarvan in een vroeg stadium duidelijk werd dat deze hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar 
zijn. 
 
In de onderstaande tabel zijn opties aangegeven die wel beperkt zijn uitgewerkt maar uiteindelijk 
technisch of beleidsmatig niet haalbaar zijn gebleken. Dat komt mede doordat een deel van de opties 
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afhankelijk is van samenwerking met derden, partijen die uiteindelijk geen mogelijkheden zien of 
nadrukkelijk geen samenwerking wensen.  
 
Samenwerking Duitsland 

Bij de samenwerking met Duitsland staat nog een vraagteken. Het Schoonebeek olieveld bevindt zich 
voor een groot deel op Duits grondgebied. Ook in Duitsland wordt olie gewonnen en wordt productiewater 
verwerkt en geïnjecteerd in de diepe ondergrond. In verkennende gesprekken bleek in eerste instantie 
een omgekeerde vraag naar beschikbare reservoirs het geval, waarbij productiewater uit Duitsland naar 
Nederland zou worden getransporteerd voor verwerking. Verwerking bij Emlichheim en Rühlermoor blijkt 
niet mogelijk, maar momenteel wordt een gezamenlijke oplossing voor de in het gebied actieve 
oliemaatschappijen opnieuw nader verkend (waterinjectie in Duitse Zechstein reservoirs in samenwerking 
met het West Emsland Consortium). Er zijn sterke aanwijzingen dat om verschillende redenen (waaronder 
vergunning technisch) productiewater transport naar Duitsland niet haalbaar zal blijken. Opgemerkt wordt 
dat indien een oplossing mogelijk mocht blijken, de doorlooptijd voor implementatie waarschijnlijk erg lang 
zal zijn. 
 
Samenwerking derden 

Er zijn gesprekken gevoerd met meerdere partijen over mogelijke verwerking van productiewater door 
derden, waaronder vertegenwoordigers van de zout producerende en verwerkende industrie. Voor de 
verwerking door deze industrie zijn twee opties verkend; 
 
 Overdracht van het ongezuiverde of gezuiverde productiewater met als doel dit in te voeden in de 

zoutwinningsketen en er een bruikbaar product van te maken, zoals keukenzout of strooizout 
 Het indikken van productiewater tot vast zout en dit in te brengen in oude zoutcavernes om deze te 

stabiliseren. 
 
De verkenning heeft er toe geleid dat vanuit de industrie de volgende randvoorwaarden zijn gesteld: 
 
Overdracht van productiewater. 

De zoutindustrie wint momenteel pekelwater uit een zoutlaag (Overijssel) of zoutpilaar (Groningen) 
waarbij het zout in deze voorkomens zeer zuiver en van hoge kwaliteit is. Dit pekelwater vergt weinig tot 
geen bewerking om er bijvoorbeeld tafelzout van een hoge kwaliteit van te maken. Het gevolg hiervan is 
dat alleen productiewater dat aan een vergelijkbare kwaliteit voldoet, zonder risico van verontreiniging, 
bruikbaar kan zijn. Daarbij komt dat het zoute productiewater van Schoonebeek nog veel minder zout is 
dan het eigen pekelwater uit de cavernes, wat de efficiëntie van zoutproductie sterk vermindert. Indien dit 
niet mogelijk is, zal verzadiging in cavernes moeten plaatsvinden. Ook vanwege de grote hoeveelheid 
productwater zal er een afhankelijkheid ontstaan tussen het aanleveren van productiewater en het 
verwerken bij de industrie, wat als een aanvullend risico wordt gezien. Door deze omstandigheden ziet de 
industrie de beschikbaarheid van zout productiewater uit Schoonebeek niet als een interessante optie. 
 
Gebruik als strooizout 

Van de totale jaarlijkse hoeveelheid geproduceerd zout in Nederland, ongeveer 4 tot 5 miljoen ton zout, 
wordt ongeveer 100 duizend ton per jaar aan industrieel strooizout benut. Het productiewater van 
Schoonebeek bevat initieel ook ongeveer 70 duizend ton per jaar. In verband met effecten op het milieu 
heeft Rijkswaterstaat strenge kwaliteitseisen opgesteld voor strooizout. Het strooizout dient voor 97% uit 
zuivere NaCl te bestaan. Met behulp van meerdere zuiveringsstappen kan 65% van het geproduceerde 
zout tot NaCl worden gezuiverd. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de kans op ongewenste 
kwaliteitsvariaties. Dit leidt tot aanvullende zoutopslag en een strikte kwaliteitscorrectie. De huidige 
strooizoutproducenten kunnen in de huidige situatie aan de vraag voldoen, waardoor eigenlijk geen 
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marktvraag is naar extra Schoonebeek strooizout. Het ongebruikte zout is verder niet verkoopbaar en zal 
dan moeten worden opgeslagen. 
 
Indikken Schoonebeek water tot vast zout en gebruik voor stabilisatie van cavernes 

Sommige van de oude zoutcavernes in Twente zijn instabiel of dreigen op langere termijn instabiel te 
worden. Met instabiliteit van een caverne wordt bedoeld dat het bovenliggende gesteente in de caverne 
kan storten, waarbij de instortingszone zich geleidelijk naar boven verplaatst. Zodra de instortingen het 
maaiveld bereikt hebben, kan dit leiden tot verzakkingen of zelfs zinkgaten. 
 
Er is in de regio groot belang om instorting van oude cavernes te voorkomen. Stabilisatie van de caverne 
met een alternatieve vulstof is beter voor het milieu en de omgeving mits er bij het vullen geen nieuwe 
onaanvaardbare milieueffecten optreden. De vulstof die voldoet moet dan in de caverne worden gebracht, 
waar het zodanig aangebracht wordt dat het een zekere sterkte gaat krijgen en het gewicht van het 
bovenliggende gesteente kan dragen. De reeds aanwezige pekel heeft dat dragende vermogen niet en bij 
instorting wordt pekel tussen de brokstukken door uit de caverne geperst.    
 
Het zoute productiewater van Schoonebeek is vergelijkbaar met onverzadigde pekel en heeft net als pekel 
geen enkele sterkte of dragend vermogen. Hiervoor moet het Schoonebeek zout tot kristallen omgevormd 
worden. De kristallen moeten in de caverne gebracht kunnen worden en de vereiste dragende functie 
krijgen, voordat dit als een succesvol alternatief kan worden gezien. De draagkracht van Schoonebeek 
kristalzout in cavernes is nog niet aangetoond. 
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9 Stap 2c: Uitwerking lijst met alternatieven 

Uit de uitgebreide lijst zijn alternatieven geselecteerd, die in meer detail worden uitgewerkt en getoetst. Bij 
de uitwerking is het mogelijk varianten per alternatief toe te voegen. Nadat alle alternatieven en varianten 
getoetst zijn, wordt nog bekeken of een slimme combinatie te maken is van deze alternatieven en 
varianten om tot een definitieve en beste oplossing te komen. 

 Alternatief 1: Vast zout – zout kristallisatie 

 Alternatief 2: Zout water naar de zee 

 Alternatief 3: Indikken tot compacte brijnstroom 

 Alternatief 4: Waterinjectie Twente en Drenthe 

 Referentiesituatie 5: Huidige situatie injectie in Twente 
 
Bij de eerste twee alternatieven vindt geen waterinjectie plaats. Dat betekent dat de waterinjectie in 
Twente zal worden beëindigd. Bij het derde alternatief wordt de waterstroom ingedikt en daarmee de 
hoeveelheid waterinjectie beperkt, tot circa 25% van het geplande volume. Het vierde en vijfde alternatief 
gaan beide uit van voortzetting van waterinjectie. 
 
TU Delft bevestigt in haar contraexpertise [Ref. TU Delft, 2016] dat hiermee een logische keuze van 
alternatieven is gemaakt: 
 

“aangezien van elk van de 3 Thema’s de beste optie is gekozen. De shortlist bestaat dus uit 

duidelijk van elkaar verschillende opties.” 

 
In dit hoofdstuk zijn de 4 alternatieven en de referentiesituatie beschreven. Deze worden getoetst aan de 
hand van de CE afwegingsmethodiek, zoals beschreven in de volgende hoofdstukken. Bij ieder alternatief 
wordt tevens gekeken naar optimalisaties of kleine aanpassingen. Alleen de aanpassingen bij Alternatief 4 
zijn verder uitgewerkt als varianten. De bevindingen van deze varianten zijn ook bruikbaar voor de andere 
alternatieven. 
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9.1 Alternatief 1: Vast zout middels kristallisatie 

Zuivering productiewater, gevolgd door lozing van schoon water op het oppervlaktewater en met 

schoon zout als restproduct 

Nabij het terrein van de OBI in Schoonebeek wordt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Hierbij 
wordt het productiewater volledig gezuiverd, waarbij zowel de hulpstoffen als het zout uit het water worden 
gehaald. Het resterende water wordt geloosd op het oppervlaktewater in de omgeving van de OBI. Naast 
het water, ontstaan bij het proces twee afvalstromen, namelijk een grote hoeveelheid vast zout en een 
reststroom vanuit de waterzuivering. Om te voorkomen dat H2S-binder in het zout terecht komt, zullen de 
leidingen bij Schoonebeek vervangen worden door H2S-resistente (bestendige) leidingen. 
 
Restproduct bestaat vooral uit gemengd vast zoutproduct 

Na de waterzuivering ontstaat een vast zoutproduct. Dit vormt een mengsel van voornamelijk NaCl en 
CaCl2 zouten. Voor een zoutproduct waar naast NaCl ook nog andere zouten in aanwezig zijn wordt de 
term “gemengd zout” gebruikt. 
 
Navraag bij marktpartijen leert dat er op voorhand geen nuttige toepassingen bekend zijn voor dit 
zoutproduct (zie beschrijving hoofdstuk 8.4). Dit zou in de toekomst mogelijk wel zo kunnen zijn, maar in 
het alternatief wordt er van uitgegaan dat het zoutproduct zal moeten worden gestort. 
 
Kansen voor hergebruik nemen toe, indien het productiewater wordt gezuiverd tot puur zout, dat wil 
zeggen zuiver NaCl. Dit vergt een aanvullende zuiveringsstap. Het resterende zout zou als strooizout 
gebruikt kunnen worden, hoewel de markt momenteel aangeeft dat daar weinig behoefte aan is. De 
aanvullende zuiveringsstap wordt als optimalisatie bij dit alternatief gezien. In het alternatief zelf wordt 
uitgegaan van opslag van het zoutproduct als meest robuuste oplossing. 
 
Onderdelen alternatief 1 : Vast zoutproduct middels kristallisatie 

Het basisalternatief 1 “vast zoutproduct” bestaat zodoende uit de volgende onderdelen: 
 Zuiveringsstappen van het productiewater; 
 Afvoer zoet water naar een nabijgelegen watergang; 
 Afvoer of hergebruik van de restproducten. 

 
Onderstaand worden deze drie onderdelen nader uitgewerkt. 
 
Zuiveringstechnieken 

Bij de waterzuivering staat het indampen van het zout centraal. Daarmee ontstaat een schone 
waterstroom en een vast zoutproduct. Om er voor te zorgen dat het zoutproduct zo min mogelijk 
verontreinigingen bevat (bij voorkeur alleen een mengsel van NaCl en CaCl2 zouten), worden eerst de 
andere stoffen uit het productiewater gezuiverd. Van de verschillende mogelijke waterzuiveringen op basis 
van indampen is gekozen voor een zuivering volgens het principe Mechanical Vapour Recompression 
(MVR). 
 
Afweging membraantechniek (omgekeerde osmose)  
 
In de olie- en gaswereld wordt de toepassing van MVR als bewezen techniek gezien. Bij ontzilting 
van zeewater, waarbij eveneens grote hoeveelheden zout uit het water wordt gehaald, wordt vaak 
gebruik gemaakt van membraantechnieken.  
Het Schoonebeekwater vergt een zeer uitgebreide voorzuivering. De aanwezigheid van een aantal 
stoffen, zoals Calcium, Magnesium, H2S, BTEX en nutriënten brengt een risico van 
membraanvervuiling met zich mee. Bij een nadere uitwerking zou het overigens kunnen zijn dat een 
membraantechniek wel een haalbare oplossing is. 
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Waterzuiveringsstappen 

Voor de volledige waterzuivering bij dit alternatief zijn de volgende stappen voorzien: 
 
Voorbehandeling 
Het productiewater bij de waterzuivering is rechtstreeks afkomstig uit de Oliebehandelingsinstallatie (OBI). 
Na de OBI bevinden zich nog olieachtige stoffen in het productiewater. Met een IGF (induced gas 
flotation)wordt de opdrijvende olie verwijderd. De verwijderde olieachtige stoffen worden teruggevoerd 
naar de OBI. Met de NSF (nutshell filtration) wordt eventueel opgelost olie verwijderd door adsorptie. 
Verzadigd materiaal wordt ververst. De verwijderde olieachtige stoffen worden teruggevoerd naar de OBI. 
Deze combinatie van technieken zorgt er voor dat deze olieachtige stoffen zoveel mogelijk uit het water 
worden gehaald, tot onder 5 mg/l. 
Na aanzuring van het water met HCl worden gasvormige elementen, vooral CO2 (circa 75%), H2S en 
BTEX, uit het water verwijderd middels ontgassing. Deze gassen (ook wel stripgassen genoemd) worden 
teruggevoerd naar de OBI, waar ze worden verbrand. Indien het H2S-gehalte zo hoog is dat verbranding 
zou leiden tot een te hoge SO2 uitstoot, dan wordt het stripgas voor verbranding ontdaan van H2S. 
 
Toepassing MVR 
MVR is een thermodynamisch efficiënte wijze van verdamping. Het maakt gebruik van een warmtepomp 
in de vorm van een compressor, die er continu voor zorgt dat de warmte tussen de verdampingsstap en 
de condensatiestap in het systeem uitgewisseld wordt. Deze warmte wordt overgedragen. MVR wordt 
vaak ingezet voor behandeling van productiewater dat vrijkomt bij oliewinning en bij ontzouting van 
zeewater. 
Het zoute water wordt met mechanische damprecompressie ingedampt tot een geconcentreerde brijn om 
in een tweede stap met lage druk stoom te worden gedroogd tot gekristalliseerd zout. Bij deze stap zijn er 
mogelijkheden om warmte uit de OBI of vanuit de stoomproductie uit te wisselen en zo te benutten. Dit 
kan tot een energiereductie van 30% leiden en geldt als een optimalisatiemogelijkheid. 
Radioactieve stoffen komen in het productiewater voor in niet meldingsplichtige concentraties van 
natuurlijke radio-isotopen. Niet-vluchtige componenten, waaronder zouten, zware metalen, enkele 
organische verbindingen en niet-vluchtige componenten van gebruikte hulpstoffen, blijven  achter in de 
geconcentreerde brijn en zullen  ook in het zout terecht komen. 
 
Verdamping van water en vluchtige componenten 
Vanuit de MVR ontstaan twee stromen die apart behandeld worden, geconcentreerd brijn en destillaat. 
Het geconcentreerde brijn wordt verder ingedampt (kristallisatie) tot vast zout met behulp van een 
centrifuge en een ontwateringsstap. Dit resulteert in vast gemengd zout, bestaande uit voornamelijk NaCl 
(79%) en CaCl2 (14%).  
Het destillaat wordt met stoomstrippen ontdaan van ammoniak, waarna overgebleven verontreinigingen 
door reactie met ClO2 (H2S verwijdering) en adsorptie aan actieve kool (organische verbindingen) worden 
verwijderd. Gestripte ammoniak wordt afgevangen als (NH4)2SO4, een product dat bijvoorbeeld ook uit 
afgassen van varkensstallen wordt teruggewonnen en kan worden afgezet als kunstmest. Er wordt een 
verdunde oplossing van ammoniumsulfaat gevormd. Uitgangspunt is dat deze stroom zuiver genoeg is om 
te worden hergebruikt als kunstmest. 
 
 NH3 strippen (en terugwinning als ammonium sulfaat). Het ammoniak lost na de destillatie weer op in 

het gecondenseerde water. Het ammoniakniveau zal moeten worden verlaagd tot onder 10 mg/l. 
Verwijdering van NH3 vindt plaats middels strippen met stoom. 

 Sulfide verwijdering; opgeloste sulfide wordt chemisch geoxideerd met een oxidant (ClO2). De 
reactieproducten sulfaat- en chloride zijn onschadelijk. 

 BTEX verwijdering, hoewel BTEX in de eerste stappen al grotendeels is verwijderd, zal een gedeelte 
weer in het water oplossen. Deze vluchtige organische componenten worden verwijderd dooradsorptie 
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aan actieve kool (GAC). Er wordt in eerste instantie van uit gegaan dat de gebruikte actieve kool extern 
wordt geregenereerd. 
 

Eventuele hulpstoffen worden uit het water verwijderd en komen dan in het zout terecht. Het zout bevat 
geen H2S-binder, biocide of corrosie remmer, omdat deze in dit alternatief niet worden toegepast. Om 
gebruik van H2S-binder te voorkomen worden de olietransportleidingen tussen de winputten en de OBI 
vervangen door H2S-resistent materiaal. 
 
Optimalisatie zuiver zoutproduct 
 
Om tot een zuiver zout (NaCl) en kalk product te komen, is er bij de waterzuivering een aanvullende 
stap nodig. Dit is mogelijk door een ontharding te plaatsen voor de MVR, waarbij voor de 
kristallisatie stap andere zouten (o.a. Ca, Ba, Mg, Sr) uit het water worden verwijderd. Hiermee 
ontstaat een zoutproduct met circa 97% NaCl en 3% water. De technische haalbaarheid van dit 
proces moet nog verder worden onderzocht. 
 

 
Afvoer water naar watergang 

De hoeveelheid te lozen gezuiverd water bedraagt maximaal circa 8.000 m3 per dag. De benodigde 
hoeveelheid effluent bij de Waterfabriek bedraagt circa 10.000 m3 per dag. De precieze ligging van deze 
afvoerleiding zal bij verdere detaillering worden vastgesteld. Het lozingspunt zal in overleg met het 
waterschap worden vastgesteld, zodat het ontvangende watersysteem zo min mogelijk verstoord raakt. 
Vooralsnog kan worden aangehouden dat het gezuiverde water richting Stieltjeskanaal afgevoerd kan 
worden. 
 
Afvoer reststoffen en varianten voor zout 

De reststoffen bestaan uit twee groepen, gezuiverd vast zoutproduct en een kleine spuistroom van 
ingedikt concentraat met reststoffen (organische componenten, zoals oliehoudend slib en 
ammoniumsulfaat). Deze kleine spuistroom dient per tanker of vrachtwagen te worden afgevoerd en 
verwerkt door commerciële partijen. 
 
De hoeveelheid gemengd zoutproduct bedraagt aanvankelijk in de orde van grootte van 200 ton per dag. 
In de loop van de jaren neemt de hoeveelheid zout af tot circa 60 ton per dag. Op basis van de huidige 
verwachtingen wordt er van 2022 tot 2045 (gedurende 24 jaar) gemiddeld circa 95 ton per dag totaal zout 
(TDS) met het productiewater aangevoerd. Om een indicatie te krijgen van de benodigde hoeveelheid 
transport, kan worden uitgegaan van circa 7 vrachtwagens voor de afvoer van 200 ton.  
 
Voor het storten van dit zout is veel ruimte nodig. De dichtheid van het zout zal afhangen van korrelgrootte 
(‘normaal’ strooizout (NaCl) is circa 800 kg/ m

3, compleet vast zout circa 2.150 kg/ m3). Op basis van een 
geschatte dichtheid van 1.500 kg/ m3 komt 200 ton per dag neer op een berg van 130 m3 zout. Dit neemt 
af tot 40 m3 per dag. Uitgaande van een gemiddelde van 95 ton zout per dag gedurende de gehele 
periode, is het totaal zoutvolume 0,6 miljoen m3. Dit zijn 6 velden van 100 bij 100 meter, waar elk een berg 
zout ligt van 10 meter hoog. Over een periode van 25 jaar is dit een aanzienlijke hoeveelheid zout, 
waarvoor een bestemming moet worden gevonden.  
 
Hergebruik zout – optimalisatie variant 

Zoals hierboven beschreven, ontstaat na de waterzuivering een gemengd vast zoutproduct bestaand uit 
voornamelijk NaCl en Ca-zouten. Omdat blijkt dat voor dit gemengde product op voorhand geen nuttige 
toepassingen bekend zijn, is bekeken of dat met een andere zuivering mogelijk wel een herbruikbaar en 
verkoopbaar zoutproduct kan worden gemaakt.  
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 93  

 

Kansen voor hergebruik nemen toe, indien de zuiveringsfabriek wordt uitgebreid met een onthardingsstap 
waar alle ongewenste zouten, zoals calciumzouten (20%), uit het productiewater worden gehaald. Hierbij 
resteert nog wel een onverkoopbaar product met strontium-zouten (ongeveer 15%) die alsnog verwerkt en 
opgeslagen moeten worden. Een deel van de calciumzouten (kalk) en het op deze wijze gezuiverde NaCl 
(keukenzout) (65%), zijn dan in theorie verkoopbaar. De kalk kent hergebruik in de bouw en het 
keukenzout zou als strooizout gebruikt kunnen worden.  
De TU Delft merkt in haar contraexpertise over selectie van meest kansrijke alternatieven op: 
 
“Het zou natuurlijk een mooie hergebruik optie zijn als de rijksoverheid garant staat voor de afname van 

de totale zoutproductie.” 

 
Deze variant op kristallisatie met een herbruikbaar product kent een aantal voor- en nadelen ten opzichte 
van de basisvariant.  
 
De voordelen ten opzichte van het basisalternatief 1 zijn: 
 
 Potentieel sterke beperking van het te storten volume (tot 15%); 
 Vanwege de onthardingsstap is mogelijk membraantechnologie toepasbaar in plaats van de genoemde 

MVR. Dit geeft waarschijnlijk een significante reductie in energieverbruik; 
 Mogelijke verkoop van kalk en strooizout; 

 
De nadelen ten opzichte van het basisalternatief 1 zijn: 
 
 Opnieuw fors hogere investeringskosten vanwege de extra onthardingsstap en de daarmee gemoeide 

installaties; 
 Hogere storingsgevoeligheid van de installatie met daardoor grotere kans op ongewenste 

kwaliteitsvariaties, waarbij geldt dat de kwaliteit van het geleverde strooizout in Nederland moet 
voldoen aan strenge regels. De kwaliteitseisen leiden bij deze variaties tot extra investeringen in 
buffers en opslagfaciliteiten waarmee de kwaliteit kan worden gecorrigeerd; 

 Toetreding van NAM tot een seizoensgebonden competitieve zoutmarkt met een gerede kans dat afzet 
van het zout onderbrekingen kent.  
 

Met name de laatste factor maakt het daadwerkelijk hergebruik van de kalk of zouten onzeker. Indien de 
oliewinning van Schoonebeek regelmatig en gecontroleerd moet verlopen, dan zal ook de verkoop en 
fysieke afname / transport van kalk en strooizout ongestoord moeten verlopen. Onderbrekingen in de 
afname geeft weer een noodzaak voor forse extra opslagfaciliteiten waar een tijdelijk overschot kan 
worden gehouden. Aangezien de jaarlijkse Schoonebeek zoutproductie de omvang van de jaarlijkse 
strooizoutbehoefte in Nederland gaat benaderen, wordt grootschalige opslag zeer waarschijnlijk. 
Op basis van het bovenstaande wordt de aanvullende zuiveringsstap als optimalisatie bij dit alternatief 
gezien. De optimalisatie heeft nog te veel technische en commerciële risico’s om als haalbaar alternatief 

te worden beschouwd.  
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9.2 Alternatief 2: Zout water naar de zee 

Beperkte zuivering productiewater met afvoer van schoon zout water naar zee en een vast 

restproduct 

Voor een aantal bedrijven en industrieën in Noord Nederland bestaat de gebruikelijke verwerking van 
afvalwater uit een zuiveringsstap gevolgd door de afvoer van gezuiverd zout afvalwater naar de zee. In 
Noord-Nederland bevinden zich twee zoutwaterafvoerleidingen. De meest oostelijke is de Veenkoloniale 
Afvalwaterleiding (aangeduid als VKA-leiding). Deze leiding begint bij Veendam en voert afvalwater naar 
een lozingspunt bij Spijk, waar een uitlaat in de Eems aanwezig is. Ter hoogte van Scheemda takt een 
tweede leiding aan. Hiermee wordt door vier bedrijven gezuiverd zout afvalwater afgevoerd. De capaciteit 
van de transportleiding bedraagt circa 2.000 m3 per uur, waarvan momenteel circa 1.000 m3 per uur wordt 
benut. In dit alternatief sluit de NAM aan op deze bestaande leiding, waarbij circa 350 m3 per uur 
productiewater wordt toegevoegd (ongeveer 8.000 m3 per dag). Hiervoor is het wel nodig om het 
productiewater te zuiveren tot schoon zout water en een transportleiding vanaf Schoonebeek naar 
Veendam aan te leggen. 
 
Nabij het terrein van de OBI wordt een nieuwe waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Het productiewater 
wordt op de OBI zover gezuiverd, dat schoon zout water over blijft. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
biologische zuivering, met aanvullende zuiveringsstappen. Het zoute afvalwater wordt getransporteerd via 
een buisleiding naar een geschikt lozingspunt in de Eems in het noorden. Dit alternatief is alleen 
realiseerbaar, indien het mogelijk is het productiewater binnen de lozingseisen te zuiveren. Bij aansluiting 
op de VKA is sprake van indirecte lozing, aangezien het gezuiverde productiewater op de transportleiding 
samen komt met het water vanuit andere partijen. De gezamenlijke waterstroom wordt uiteindelijk 
afgevoerd naar het lozingspunt in de Eems. Bij de waterzuivering in de OBI ontstaat een reststroom met 
de overige componenten van het productiewater en zuiveringschemicaliën. 
Het is de verwachting dat de beoogde biologische zuivering geen H2S-binder uit het zoute water kan 
halen. Om te voorkomen dat de zoutwater stroom hiermee verontreinigd is, moet dus worden voorkomen 
dat H2S-binder wordt toegepast. Dit betekent dat de leidingen van Schoonebeek vervangen moeten 
worden door leidingen met H2S-resistent materiaal. 
 
Vaststellen lozingseisen 

Binnen het kader van de wet- en regelgeving en beleid geldt in deze situatie (indirecte lozing) dat het 
Wabo-bevoegd gezag voorwaarden stelt in een vergunning, waaronder waarschijnlijk lozingseisen. 
Rijkswaterstaat is wettelijk adviseur richting het bevoegd gezag. 
 
Onderdelen alternatief 2: zout water naar de zee 

Het alternatief 2: “zout water” bestaat zodoende uit de volgende onderdelen: 
 
 Zuiveringsstappen van het productiewater 
 Afvoer zout water naar zee (Eems) 
 Afvoer van de restproducten 

 
Onderstaand worden deze onderdelen nader uitgewerkt. 
 
Zuiveringsstappen van het productiewater met biologische zuivering 

Bij de waterzuivering staat een biologische zuivering centraal. Daarmee ontstaat een waterstroom en een 
reststroom. Om er voor te zorgen dat het zoute water geloosd mag worden op de Eems, worden eerst de 
andere stoffen uit het productiewater verwijderd. Er is gekozen voor een biologische zuivering, aangezien 
de verwijdering van stikstof (ammonium) en andere organische stoffen centraal staan. 
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Lozingsnormen zijn bepalend voor zuiveringstechnieken 

Er zijn nog geen normen voor indirecte lozing vastgesteld, maar op basis van het huidige beleid en de 
samenstelling van het productiewater, richt de zuivering zich vooral op de volgende componenten:  
 
 -Strontium, Barium; 
 -Ammonium, Sulfide; 
 -Olie, Fenol, PAK’s, BTEX, met name Benzeen. 
 
Strontium en barium komen in relatief hoge concentraties van nature in het productiewater voor. In het 
effluent is de concentratie van strontium in de orde van een factor 100 hoger dan de concentraties in de 
grote rivieren. Per jaar zal met het productiewater naar schatting 485 ton strontium en 37 ton barium uit de 
ondergrond worden gehaald. Dit is tussen 1% en 10% van wat er met de drie grote rivieren jaarlijks 
Nederland binnenkomt. 
 
Voorzuivering 
Bij de waterzuivering worden eerst olieachtige stoffen uit het water gehaald, zoals bij Alternatief 1, en 
teruggevoerd naar de OBI. Vervolgens wordt CaCO3 deels verwijderd door reactie van opgeloste 
CO2/HCO3-/CO2- met calciumionen na toevoeging van natronloog (ontharding). De gevormde kalksteen is 
naar verwachting zuiver genoeg om voor hergebruik in aanmerking te komen. 
 
Biologische zuivering 
Na de ontharding wordt H2S geoxideerd en wordt stikstof verwijderd met twee biologische processen.  
 Biologische sulfide oxidatie met lucht. 
 Biologische stikstof verwijdering (nitrificatie/denitrificatie) en verwijdering van organische afbreekbare 

stoffen. 
 

Daarbij ontstaan twee kleine reststromen: 
 Een kleine hoeveelheid zwavelhoudend en bariumsulfaat houdend slib dat mogelijk radioactief 

materiaal bevat. 
 Een biologisch slib met een beperkte hoeveelheid kalksteen. Dit slib kan eventueel worden afgezet 

voor vergisting. 
 
Aktieve kool filtratie 
Als laatste stap wordt actieve kool filtratie toegepast voor de verwijdering van mogelijk resterende 
organische componenten. Er wordt in eerste instantie van uit gegaan dat de gebruikte actieve kool extern 
wordt geregenereerd. 
In dit alternatief komen radioactieve stoffen mogelijk als sulfaten in het zwavelhoudende slib terecht of 
worden deels in de kalksteen afgescheiden. De in de kalksteen neergeslagen hoeveelheid is zo laag dat 
het materiaal niet meldingsplichtig is. Het zwavelhoudende slib is mogelijk echter wel vergunningsplichtig. 
Organische componenten als azijnzuur worden grotendeels biologisch afgebroken in de biologische 
afvalwaterzuivering. 
 
Afvoer zout water naar zee (Eems) 

Voor de afvoer vanaf de waterzuivering bij Schoonebeek naar het lozingspunt op de Eems dient gebruik 
gemaakt te worden van een transportleiding. Inventarisatie heeft duidelijk gemaakt dat er in de richting 
van het noorden een bestaande veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) is, die momenteel door 
verschillende bedrijven gebruikt wordt. Bij dit alternatief wordt een transportleiding aangelegd tot een 
aansluitingspunt aan de VKA in de buurt van Veendam.  
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De nieuw aan te leggen watertransportleiding komt vanaf Schoonebeek langs Emmen door het oostelijk 
deel van Drenthe naar Veendam. Dit is een leiding met GRE materiaal, waardoor de leiding 
corrosiebestendig is. De totale lengte van dit segment is circa 55 km. 
 
VKA-leiding 

Een belangrijk onderdeel van dit alternatief is het aansluiten op de bestaande VKA-leiding. Deze leiding is 
in de jaren ’70 aangelegd, nadat de bestaande industrie in het gebied bij de productie van suiker, 

aardappelen en strokarton verontreiniging van het lokale watersysteem veroorzaakte. De leiding bestaat 
uit asbest-cement materiaal. In de loop van de jaren hebben zich nog andere industrieën gemeld en zijn 
er voorschriften voor het zuiveren van te lozen water opgesteld. Tegenwoordig vindt alleen lozing van 
gezuiverd water plaats.  
 
Het beheer van de VKA-leiding berust bij het waterschap Hunze en Aa’s. Het afvoeren van afvalwater van 

industrie is echter geen kerntaak van het waterschap, zoals recentelijk door een rechter is bevestigd. De 
exploitatie van de VKA-leiding is voor het waterschap verliesgevend, doordat de bijdragen van de 
verschillende bedrijven onvoldoende zijn voor dekking van de operationele kosten (energie bij gemalen en 
onderhoud) en geen geld kan worden gereserveerd voor een toekomstige vervanging. In de huidige 
situatie is daarmee een discussie ontstaan over beheer en financiering tussen het waterschap en de 
aangesloten bedrijven (Nedmag, PPG, Avebe, Kisuma, Regina). De mogelijkheid bestaat dat vanuit de 
Eemshaven in het noorden eveneens koelwater via het noordelijk deel van de VKA-leiding afgevoerd gaat 
worden. [Ref. Provincie Groningen,2005]. 
 
Indien de NAM aansluit op de bestaande VKA-leiding is er sprake van indirecte lozing. Via een Wabo-
vergunning worden de normen gesteld waarbinnen de waterkwaliteit van het productiewater zal moeten 
blijven. Dit heeft betrekking op biologische zuivering, eisen aan de pH-waarde om scaling te voorkomen 
en in bredere zin alle chemicaliën. 
 
Combinatie van waterstromen 

Samen met de zoutwaterstroom van de NAM kan ook de lozing van water door andere bedrijven 
doorgang blijven vinden. Zodoende kan de VKA beter benut worden en kunnen de exploitatielasten en 
onderhoud van de leiding verdeeld worden. Op deze wijze kan het schone zoute water worden afgevoerd 
naar het noorden, waar het nabij Spijk in de Eems wordt geloosd.  
 

Lozing schoon zout water op de Eems 

Dit alternatief is alleen realiseerbaar indien het gezuiverde zoute water op de Eems kan worden geloosd 
en de condities waarbinnen lozing mogelijk is vast te stellen. 
 
De Eems is onderdeel van een kwetsbaar gebied, grenzend aan de Dollard en de Waddenzee, beide 
beschermde natuurgebieden. Voor de Eems zelf geldt dat onderzoek wordt gedaan naar verbetering van 
de kwaliteit van het water. Het is de bedoeling dat het gebied een Habitat-gebied wordt, met als 
doelstelling geen verslechtering of wellicht een verbetering. Dit geeft condities aan de samenstelling, 
hoeveelheid en temperatuur van het te lozen water. 
 
In beginsel zijn er meerdere lozingspunten mogelijk. De VKA leiding eindigt bij een bestaand lozingspunt 
bij Spijk. Hier wordt primair naar gekeken als mogelijk punt om het gezuiverde productiewater te lozen. De 
exploitant van de leiding heeft al een vergunning voor de lozing op dit punt, waarbinnen het gezuiverde 
productiewater kan worden toegevoegd. Het lozingspunt zelf bevindt zich circa 50 tot 100 meter vanaf de 
dijk via een buisleiding op de bodem van de Eems naar het midden van de vaargeul op circa 7 m diepte. 
Hierdoor wordt vermeden dat lozing plaats vindt in een vogelbeschermingsgebied. Bij het lozingspunt 
bevindt zich een diffuser. Het is van belang dat het geloosde water zo snel mogelijk wordt gemengd. Dit 
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gebeurt als gevolg van sterke eb en vloed stroming en met behulp van een diffuser. Rijkswaterstaat meldt 
dat deze diffusor niet meer (geheel) in werking is. De werking en plaats kon onlangs door het waterschap 
niet worden bevestigd. Uitgangspunt is nu dat er geen diffusor meer aanwezig is. Dit is misschien wel 
nodig bij een toekomstige lozing. 
 
Er zijn alternatieve lozingspunten mogelijk, zoals in het havengebied, van Delfzijl of bij Eemshaven. In de 
haven van Delfzijl gelden geen beschermende (Nb-wet) voorwaarden, zodat onder reguliere voorwaarden 
(waterwetgeving en beleid) de lozing wellicht mogelijk is. In de haven is de vermenging echter veel 
kleiner. Bij de Eemshaven geldt dat er een sterkere getijdenstroming is, waardoor het geloosde water 
sneller zal vermengen. 
 
Als conditie voor het lozen geldt dat eerst moet worden aangetoond dat er geen andere mogelijkheden 
zijn in de buurt (afvalwater eerst lokaal terugbrengen in het milieu) waar de waterstroom vandaan komt 
(Wabo voorkeursvolgorde). Vervolgens moet duidelijk zijn dat wordt getracht het aantal stoffen te 
minimaliseren (emissiebeleid), door gebruik van Beste Beschikbare Technieken (BBT). Dan vindt er een 
immissietoets plaats waarbij onder andere gekeken wordt naar de Kader Richtlijn Water normen voor het 
gebied. Deze geven de gewenste ontwikkeling en doelstellingen van het gebied aan. Ook moet worden 
getoetst aan de doelstellingen die Rijkswaterstaat in haar beheerplan Beheer- en Ontwikkelplan voor de 
Rijkswateren (BPRW) heeft weergegeven. Tevens wordt getoetst aan de normen van het RIVM, via onder 
andere de ‘’zeer zorgwekkende stoffen lijst’’, de waterwet (naast het beschreven waterkwaliteitsaspect 

ook op waterkwantiteit, (o.a. effect op vaargeulen, ) en het gebruik van het waterstaatswerk. Op ruimtelijk 
gebied is de PKB (planologische kernbeslissing) Waddenzee van toepassing en zal ook hier aan moeten 
worden getoetst. 
 
Afvoer van de restproducten 

Bij dit alternatief worden verschillende restproducten geproduceerd: 
 
Olie en gesuspendeerde vaste stoffen worden teruggevoerd naar OBI. Na afscheiding van olie en water 
zal een kleine stroom van oliehoudend slib per vrachtwagen worden afgevoerd en verwerkt door 
commerciële partijen. 
 
Het gevormde calciumcarbonaat kan naar verwachting worden hergebruikt, bijvoorbeeld als bouwstof. 
Een afnemer voor dit materiaal moet nog worden gezocht. 
 
Bij de biologische zuiveringsprocessen wordt zuiveringsslib gevormd (biologisch slib met een fractie 
kalksteen). Het zuiveringsslib van de sulfaatverwijderingsstap bevat mogelijk radioactief materiaal van 
natuurlijke oorsprong en zal in dat geval afzonderlijk verwerkt moeten worden (stort of opslag). Het 
zuiveringsslib van de biologische zuivering kan als normaal zuiveringsslib worden verwerkt (vergisting of 
verbranding). 
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9.3 Alternatief 3: Indikken tot compacte brijnstroom 

Indikken van het productiewater, waarbij een deel als gezuiverd schoon zoet water wordt geloosd 

op het oppervlaktewater en een deel, met verhoogde concentraties, wordt geïnjecteerd 

In dit alternatief ligt de nadruk op de reductie van de hoeveelheid productiewater. In het olieveld zelf zijn er 
slechts beperkt mogelijkheden om de hoeveelheid productiewater te beperken, bijvoorbeeld door putten 
die veel water produceren in te sluiten. Voor de verwerking van productiewater kan een zuiveringsstap 
worden ingebouwd waarmee de hoeveelheid te injecteren water initieel tot circa 25% van het 
geproduceerde water wordt teruggebracht. Naarmate het productiewater minder zout bevat kan dit 
eventueel verder worden gereduceerd tot circa 10%. 
 
Het productiewater wordt behandeld met ontzoutingstechnieken waarbij een schoon effluent en een 
geconcentreerde afvalstroom (brijn) vrijkomen. De ontzoutings- en zuiveringsinstallaties worden nabij de 
OBI-locatie in Schoonebeek gebouwd. Het is de verwachting dat deze zuivering er toe leidt dat er circa 
6.000 m3 effluent per dag ontstaat (circa 75% van de hoeveelheid productiewater). Na een aanvullende 
behandeling kan het effluent als schoon zoet water worden geloosd op nabij gelegen oppervlaktewater. 
De reactieproducten hiervan zullen deels in de brijn achterblijven en deels met de geproduceerde olie 
worden afgevoerd. 
 
Onderdelen alternatief 3 : indikken tot brijn 

Het alternatief “indikken tot brijn” bestaat zodoende uit de volgende onderdelen: 
 
 Zuiveringsstappen van het productiewater 
 Afvoer brijn naar waterinjectielocatie 
 Afvoer van de restproducten 
 
Onderstaand worden deze drie onderdelen nader uitgewerkt. 
 
Zuiveringstechniek 

Voor de waterzuivering kan gebruik worden gemaakt van een indampingsmethodiek, MVR, zoals bij het 
eerste alternatief. Een alternatieve methodiek voor het indikken van het zoute water is het gebruik van 
omgekeerde osmose (membraanfiltratie). 
 
 De mate waarin het water kan worden gescheiden van het brijn verschilt tussen deze beide 

methodieken. In het begin, in 2022, is het zoutgehalte in het productiewater relatief hoog. Met 
omgekeerde osmose kan maximaal circa 65% water worden gescheiden van het brijn, terwijl bij MVR 
dit circa 85% bedraagt. Tegen het eind van de oliewinning rond 2040 bedraagt dit respectievelijk 75% 
en 90%. Het toepassen van MVR leidt er zodoende toe dat het volume te injecteren brijn lager is dan 
bij omgekeerde osmose. In de praktijk zal er naar gestreefd worden dat circa 75% water van het brijn 
wordt gescheiden. 

 Een tweede verschil tussen beide zuiveringsmethoden is gelegen in de benodigde voorzuivering. Voor 
indamping volstaat verwijdering van olie middels bewezen technologieën (gas flotatie) als 
voorbehandeling. Voor omgekeerde osmose zal vergaande verwijdering van zwevend stof, organische 
componenten (BTEX, azijnzuur), ammonium en sulfide plaats moeten vinden. Dit vergt een aantal 
afzonderlijke behandelingsstappen. Daarnaast zal het water vergaand moeten worden onthardt 
(verwijdering van calcium- en magnesiumionen) om kalkafzetting op de membranen te beperken. Voor 
deze onthardingsstap zijn veel chemicaliën vereist en wordt er een grote hoeveelheid kalk 
geproduceerd. 
 

Uit bovenstaande blijkt dat in deze situatie RO minder robuust is dan MVR en voor RO meer hulpstoffen 
nodig zijn. Daar staat tegenover dat MVR meer energie verbruikt. In dit onderzoek wordt uitgegaan van 
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MVR als de meest robuuste techniek, waarbij omgekeerde osmose voor de toekomst niet wordt 
uitgesloten. 
 
Het voornaamste verschil met Alternatief 1 is dat bij alternatief 2 de geconcentreerde brijn niet verder 
wordt ingedampt tot vast zout, maar wordt geïnjecteerd in de diepe ondergrond. 
 
Afvoer brijn naar waterinjectielocatie – variant waterinjectie Twente of Drenthe 

De ingedikte stroom bestaat uit water met een hogere concentratie aan stoffen. Dit wordt aangeduid als 
brijn, en is qua volume circa 2.000 m3 per dag (ongeveer een kwart van het oorspronkelijke debiet). In dit 
alternatief wordt het brijn in de ondergrond geïnjecteerd. Hiervoor kunnen de bestaande faciliteiten van de 
Twentevelden gebruikt worden of nieuw te selecteren velden in Drenthe. 
 
Doordat slechts een kwart van het productiewater geïnjecteerd wordt, kan het aantal injectielocaties 
beperkt worden. In dit alternatief kan de gehele waterinjectie plaatsvinden in het Rossum Weerselo veld, 
zodat bij Tubbergen Mander en Tubbergen geen waterinjectie meer zou plaatsvinden. Bovendien zal de 
capaciteit van de beschikbare leiding naar Twente met pijp-in-pijp constructie voldoende zijn voor het 
transport. 
 
Als variant wordt waterinjectie in velden in Zuidoost Drenthe (Schoonebeek Gas en Coevorden) getoetst. 
Hierbij geldt dat het veld Coevorden gezien wordt als onderdeel van de Drenthe velden, met locaties in de 
gemeente Coevorden. De reservoirs van het Coevorden veld bevinden zich overigens gedeeltelijk onder 
Overijssels grondgebied, in de gemeente Hardenberg. 
 
Afvoer van de restproducten 

Bij dit alternatief zijn de geproduceerde hoeveelheden restafval marginaal. Een kleine stroom van 
oliehoudend slib (uit de olie verwijderingsstap) en mogelijke neerslagen gevormd in het zuiveringsproces 
zullen per vrachtwagen worden afgevoerd en worden verwerkt door commerciële partijen. 
 
Vrijwel alle uit de ondergrond komende stoffen en een deel van de mijnbouwhulpstoffen wordt in de 
ondergrond geïnjecteerd. 
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9.4 Alternatief 4: Waterinjectie Twente en Drenthe 

Beperkte zuivering en injectie gelijktijdig in Twente en Drenthe velden 

Bij het opstellen van het MER in 2006 is vastgesteld dat er voor injectie van productiewater een voorkeur 
is voor het gebruik maken van reservoirs nabij Schoonebeek. In de directe omgeving van Schoonebeek 
bevindt zich een groot aantal gasvelden. In 2006 werd hieruit nog aardgas gewonnen, wat niet mogelijk is 
in combinatie met wateropslag. Hierdoor zijn deze gasvelden toen afgevallen. Inmiddels is het aardgas uit 
een deel van de gasvelden gewonnen en over enkele jaren zijn hierdoor meerdere leeg geproduceerde 
gasvelden beschikbaar voor toepassing van waterinjectie. In dit alternatief wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de bestaande waterinjectielocaties in Twente en de nieuw beschikbaar gekomen gasvelden 
in de omgeving van Schoonebeek. 
 
Dit alternatief gaat er van uit dat bij de winput ter bescherming van de leidingen H2S-binder aan het 
oliewatermengsel wordt toegevoegd. Er zijn voor het alternatief een aantal varianten uitgewerkt, waarbij 
minder mijnbouwhulpstoffen worden toegevoegd en een gedeeltelijke zuivering. Voor die varianten is het 
naar verwachting noodzakelijk transportleidingen te vervangen. 
 
Twentevelden, benutting Rossum Weerselo 

In de combinatie met andere, nieuw beschikbaar gekomen Drenthevelden, is het niet noodzakelijk alle 
huidige Twentevelden te blijven benutten. Het ligt voor de hand primair gebruik te maken van het Rossum 
Weerselo veld. Hierin bevinden zich reservoirs met goede injectiviteit en het vraagt geen verdere 
aanpassingen aan transportleidingen. Bij dit alternatief vindt geen waterinjectie in de zandsteenformatie 
plaats, maar alleen in de kalksteenformaties. Binnen de bestaande vergunningen is in het Rossum 
Weerselo veld nog circa 25 miljoen m3 opslagcapaciteit beschikbaar. Put ROW-3 kan aangepast worden, 
zodat de waterinjectie in de kalksteenformatie plaatsvindt in plaats van de zandsteenformatie. Een tweede 
aanpassing is mogelijk bij de put ROW-5, waar aanvullende capaciteit beschikbaar gemaakt kan worden. 
Dit geeft samen een mogelijke uitbreiding van circa 11 miljoen m3. Bij dit alternatief wordt er van uitgegaan 
dat in Rossum Weerselo in totaal 36 miljoen m3 productiewater kan worden geïnjecteerd. 
 
Het watertransport naar Rossum Weerselo kan plaatvinden via de beschikbare leiding met pijp in pijp 
constructie. Hierdoor kan dagelijks maximaal circa 3.000 m3 productiewater worden afgevoerd. Voor het 
overige productiewater geldt dat dit gelijktijdig afgevoerd moet kunnen worden naar aanvullende velden 
nabij Schoonebeek. 
 
Drenthevelden, selectie van putten en injectielocaties nabij Schoonebeek 

Na 2016 is de resterende benodigde opslagcapaciteit voor productiewater circa 75 miljoen m3. In 
aanvulling op het Rossum Weerselo veld (capaciteit circa 36 miljoen m3) is in de overige leeg 
geproduceerde gasvelden van Drenthe en Noord-Overijssel aanvullend minimaal 39 miljoen m3 capaciteit 
nodig voor opslag van productiewater. De velden in de omgeving van Schoonebeek worden aangeduid 
als de Drenthevelden, maar bevinden zich feitelijk in het zuiden van Drenthe en het noorden van 
Overijssel. De selectie is niet gebaseerd op de provinciale grenzen, maar op de ligging in de nabijheid van 
de oliewinning in Schoonebeek. 
 
De beschikbare velden zijn hiervoor geïnventariseerd, wat heeft geleid tot een beperkte groep meest 
kansrijke velden. 
 
Inventarisatie van de Drenthevelden geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor de opslag van 
productiewater in de velden: 
 
 Schoonebeek Gas 6 putten 
 Coevorden  19 putten (gedeeltelijk Drenthe en gedeeltelijk Overijssel) 
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 Oosterhesselen 4 putten 
 Dalen  10 putten 
 De Lutte  2 putten (ligging in Overijssel) 
 

 
 Figuur 9.1: Overzicht ligging gasvelden in Drenthe en Noord-Overijssel.  

 
In totaal zijn er 41 putten beschikbaar in deze 5 velden. Er is een voorlopige toetsing uitgevoerd om te 
bepalen welke putten mogelijk in aanmerking kunnen komen als injectieputten. Daarbij is getoetst op: 
 
 Put integriteit, zoals een goede cementering, wanddikte van de put, annulus check, historische 

gegevens over controlemetingen, toets of er via de putwand injectiewater langs zoutlagen kan 
stromen,  

 Risico van zoutoplossing nabij de put, waarbij wordt nagegaan in hoeverre er een anhydrietlaag 
aanwezig is tussen het reservoir en de zoutlagen, welke richting de waterstroming uitgaat vanaf de 
injectieput en in hoeverre daar direct contact met een zoutlaag kan optreden. 

 Risico van seismische activiteiten, hierbij is gekeken naar mogelijke reactivatie van aanwezige 
breukzones ten gevolge van waterinjectie, thermische veranderingen in het gesteente, eerder 
opgetreden aardbevingen gedurende de gaswinning, de maximale grootte van mogelijke aardbevingen 
en de mogelijke gevolgen van aardbevingen. Voor de putten wordt specifiek gekeken naar de afstand 
tot breukzones en de magnitude van opgetreden aardbevingen. 

 Risico van aanslag op de putwand, dit risico blijkt voor de onderzochte putten zeer laag. 
 Injectiviteit van de put. 
 
Bij de ligging van de velden en injectielocaties is rekening gehouden met de mogelijke aanwezigheid van 
kwetsbare gebieden, zoals natuurgebieden en grondwaterbeschermingsgebieden. De locaties bevinden 
zich buiten kwetsbare gebieden en ook de putten blijven hier buiten. 
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De geregistreerde lichte seismische activiteiten (aardbeving) hebben er niet toe geleid dat er velden of 
putten buiten beschouwing moeten worden gelaten. Het risico van zoutoplossing wordt bij alle putten als 
acceptabel gescoord, maar bij de gasvelden Dalen en De Lutte minder dan bij andere velden, zodat deze 
twee gasvelden buiten beschouwing worden gelaten. De putten met een lagere injectiviteit dan 500 m3 per 
dag worden vooralsnog buiten beschouwing gelaten, aangezien putten met hogere injectiviteit de 
voorkeur hebben. 
 
In hoofdstuk 11 wordt nader ingegaan op de afweging met betrekking tot mogelijke aardbevingen en 
zoutoplossing bij deze gasvelden. 
 
Drenthevelden, Schoonebeek Gas en Coevorden 

De inventarisatie heeft er toe geleid dat bij alternatief 4, naast het Rossum Weerselo veld, gebruik wordt 
gemaakt van twee velden, het Schoonebeek Gasveld en het Coevordenveld. Dit levert samen de 
benodigde opslag capaciteit van circa 40 miljoen m3 op. Daarnaast wordt het Oosterhesselenveld met 
capaciteit van 8 miljoen m3 beschikbaar gehouden, indien de beide velden toch onvoldoende capaciteit 
blijken te hebben. 
 
Voor het Schoonebeek Gasveld zijn 2 injectielocaties geselecteerd met in totaal 5 putten. Bij het 
Coevordenveld zijn 6 injectielocaties met 13 putten geselecteerd. In dit alternatief komen er 8 nieuwe 
injectielocaties bij met in totaal 18 putten. 
 
Indien uitbreiding nodig is, kan bij het Oosterhesselen veld gebruik worden gemaakt van 1 injectielocatie 
met 2 putten. 
 
Als aandachtspunten voor de geselecteerde velden geldt: 
 
 Nabij Oosterhesselen (en Dalen) bevinden zich grondwaterbeschermingsgebieden 
 Nabij de locatie COV-2 en Oosterhesselen bevindt zich de ecologische hoofdstructuur 
 Een deel van de locaties van Coevorden bevindt zich niet in Drenthe maar in Overijssel 
 
Onderdelen alternatief 4 : Waterinjectie Twente en Drenthe 

Het alternatief 4: “waterinjectie” bestaat zodoende uit de volgende onderdelen: 
 
 Zuivering van het productiewater (bij een variant) 
 Afvoer water naar injectielocaties 
 Injectie van productiewater in Twente- en Drenthevelden 
 Afvoer van de restproducten 

 
Onderstaand worden deze onderdelen nader uitgewerkt. 
 
Reductie (mijnbouwhulp)stoffen in het productiewater 

Alternatief 4 bestaat uit meerdere varianten, waarbij in toenemende mate stoffen uit het productiewater 
worden verwijderd. Het alternatief zelf (aangeduid als variant 4.1) is gebaseerd op de huidige werkwijze, 
waarbij onder meer H2S-binder en biocide aan het productiewater worden toegevoegd. De varianten 
geven de mogelijkheden weer van reductie van stoffen: 
 
 Bij variant 4.2 wordt de toevoeging van biocide aan het productiewater geminimaliseerd. De biocide 

wordt toegevoegd om stalen leidingen te beschermen. De pijp in pijp constructie zorgt er voor dat 
productiewater zonder biociden kan worden afgevoerd naar Rossum Weerselo. Voor de afvoer van 
productiewater naar Schoonebeek Gas en Coevorden kan bacteriologische aantasting ontstaan van de 
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bestaande buisleidingen naar de injectielocaties. Door deze te vervangen door GRE leidingen, kan het 
gebruik van biociden geminimaliseerd worden. 

 Bij variant 4.3 vindt verdere verbetering van de waterkwaliteit plaats, door de toevoeging van H2S-
binder te minimaliseren. H2S kan de leidingen bij het Schoonebeek olieveld aantasten, zodat voor deze 
variant ook deze leidingen vervangen moeten worden. Hiermee ontstaat productiewater, met vrijwel 
alleen nog corrosie-remmer als mijnbouwhulpstof. 

 Bij variant 4.4 wordt aanvullend op bovenstaande aanpassingen, tevens verhoogde waarden van CO2 
en BTEX in het productiewater verlaagd, zodat deze beneden de huidige vergunningsvoorwaarden van 
de waterinjectie in Twente komen. Hiervoor vindt ontgassing plaats in combinatie met chemische 
sulfide oxidatie. 

 

Tabel 9.1. Overzicht reductie mijnbouwhulpstoffen bij de varianten van Alternatief 4. Daarbij is de gemiddelde 

verwachte waarde opgegeven. 

Mijnbouwhulpstoffen eenheid Variant 4.1 Variant 4.2 Variant 4.3 Variant 4.4 

Anti-corrosievloeistof ton/jaar 175 175 175 175 

Biocide ton/jaar 1.168    

Anti-(bariumsulfaat) aanslagvloeistof ton/jaar 88 88 88 88 

Zuurstofbinder ton/jaar 26 26 26 26 

Waterreiniger ton/jaar 19 19 19 19 

Emulsiebreker ton/jaar 12 12 12 12 

Antischuimmiddel ton/jaar     

H2S-binder ton/jaar 350 350   

 Totaal 1.838 670 320 320 

 
De bovengenoemde varianten vragen de volgende aanpassingen: 
 
 Vervangen van de transportleiding naar de Drenthevelden (variant 4.2, variant 4.3 en variant 4.4) 
 Vervangen van de leidingen in Schoonebeek (variant 4.3 en variant 4.4) 
 Aanleg zuiveringsfaciliteiten (variant 4.4): 

 Ontgassing: BTEX (Benzeen, Tolueen, Ethyl Benzeen en Xylenen), H2S en CO2 worden na 
dosering van een zuur en stripping met stoom of aardgas afgevoerd als stripgas. Dit stripgas wordt 
mogelijk eerst ontdaan van H2S, waarna het resterende BTEX en CO2 houdende gas in de 
stoomketel worden verbrand.  

 Chemische sulfide oxidatie van sulfide met ClO2. (Het resulterende verhoogd sulfaat gehalte leidt 
niet tot meer biocide gebruik omdat resistente materialen zijn gebruikt.) 

 
Afvoer productiewater naar injectielocaties 

Voor waterinjectie wordt uitgegaan van een debiet van circa 8.000 m3 per dag. Circa 3.000 m3 kan 
middels de pijp in pijp constructie worden afgevoerd naar het Rossum Weerselo veld. De overige 5.000 
m3 per dag wordt naar de Drenthevelden afgevoerd. 
 
Bij de varianten 4.2, 4.3 en 4.4 worden nieuwe transportleidingen aangelegd naar de Drenthevelden. 
Deze volgen zoveel mogelijk bestaande leidingtracés. De ligging wordt getoetst aan de aanwezigheid van 
kwetsbare gebieden (natuur en drinkwater) en daar waar nodig voorzien van beschermende maatregelen.  
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Monitoring van de transportleidingen vindt plaats conform de huidige transportleidingen, middels pigging 
en visuele inspectie. Een leidingbreuk wordt hiermee snel herkend, een kleine lekkage wordt zichtbaar 
door verkleuring van het gebied in de directe omgeving van de transportleiding. 
 
Waterinjectie 

De putten en putlocaties in Drenthe zullen hiervoor aangepast moeten worden. Na goedkeuring van de 
putintegriteit en aanpassingen door SodM kunnen deze putten voor waterinjectie benut worden. Bij de 
Drenthevelden wordt nagegaan of aanvullende geofoons geplaatst moeten worden.  
 
Afvoer van de restproducten 

Alleen bij de variant met waterzuivering (4.4) zal een restproduct ontstaan, in de vorm van stripgas. Dit 
stripgas wordt mogelijk eerst ontdaan van H2S, waarna het resterende BTEX en CO2-houdende gas in 
een stoomketel op de OBI wordt verbrand. 
 
Waterinjectie in de Drenthevelden – Stichting Stop Afvalwater Twente 

 
Bij volledige waterinjectie, zoals beschreven bij dit alternatief, is in de uitgebreide lijst de mogelijkheid 
opgenomen uitsluitend gebruik te maken van de leeg geproduceerde velden in Drenthe. De Stichting Stop 
Afvalwater Twente heeft voorgesteld deze optie in de verdere uitwerking mee te nemen (zie bijlage 3). 
 
De Stichting stelt voor gebruik te maken van gasvelden waarin niet onder zout maar onder kleilagen water 
kan worden opgeslagen. In Zuidoost Drenthe betreft dit alleen het Roswinkelveld. In het MER in 2006 is 
dit veld echter afgevallen vanwege de risico’s op aardbevingen. In het verleden hebben zich bij Roswinkel 

aardbevingen voorgedaan tot een kracht van 3,4 op de schaal van Richter (in 1997). 
 
Uit een inventarisatie van putten en velden blijkt dat waarschijnlijk op termijn voldoende opslagcapaciteit 
beschikbaar zal zijn in andere Drenthevelden. De bevindingen voor het gebruik van Drenthevelden zullen 
op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn met het gebruik van een combinatie van Twente en Drenthe velden, met 
vooral extra aandacht voor transportleidingen, aangezien aanvullende reservoirs op grotere afstand van 
de oliewinning gevonden moeten worden. 
 
 

9.5 Referentiesituatie: Huidige situatie injectie in Twente 

Huidige vergunning: Geen zuivering en afvoer naar bestaande Twentevelden met nieuwe 

transportcapaciteit 

Als referentiesituatie wordt voortzetting van de huidige situatie meegenomen in de afweging. Hierbij vindt 
waterinjectie plaats in de Twentevelden, volgens de huidige vergunning. De totale beschikbare 
opslagcapaciteit in de Twentevelden bedraagt circa 51 miljoen m3. Wellicht dat in de zandsteenformatie bij 
het Tubbergenveld aanvullend nog circa 8 miljoen m3 beschikbaar is. Dit is onvoldoende voor de opslag 
van alle vrijkomend productiewater (nog circa 75 miljoen m3) gedurende de gehele oliewinning 
Schoonebeek. Er zal zodoende op de langere termijn aanvullende capaciteit buiten Twente gevonden 
moeten worden. In de referentiesituatie is daar nog geen uitspraak over gedaan, maar wordt aangenomen 
dat dit na een periode van circa 10 tot 15 jaar alsnog mogelijk is. 
 
Geen waterzuivering 

Bij de referentiesituatie vindt er na de waterscheiding bij de OBI geen waterzuivering plaats. De 
samenstelling van het productiewater, inclusief de mijnbouwhulpstoffen, is conform de situatie, zoals 
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geschetst in hoofdstuk 4, maar zonder of minimaal gebruik van biociden. Er worden geen waterstromen 
meer toegevoegd aan het productiewater. 
 
Watertransport volledige hoeveelheid productiewater 

In de referentiesituatie vindt op korte termijn waterafvoer plaats via de pijp in pijp constructie (maximaal 
circa 3.000 m3 per dag) naar waterinjectielocaties van het Rossum Weerselo veld. In de nabije toekomst 
zal de transportleiding worden vervangen door een nieuwe leiding die het totale volume van circa 8.000 
m3 per dag kan transporteren. Uitgangspunt in de referentiesituatie is dat de transportleidingen naar de 
overige injectielocaties, bij Tubbergen Mander en Tubbergen, zullen worden vervangen om aantasting te 
voorkomen. Bij de referentiesituatie vindt zodoende op korte termijn alleen waterinjectie plaats bij Rossum 
Weerselo en op langere termijn in alle drie de Twentevelden. 
 
De mogelijkheid bestaat om een zogenaamd boosterstation bij De Hulte te plaatsen. Hiermee kan de 
transportcapaciteit van de pijp in pijp leiding vergroot worden. In dat geval hoeft geen vervanging van de 
transportleiding plaats te vinden. Dit wordt gezien als een mogelijke optimalisatie. 
 
Beschikbare injectiereservoirs in Twente 

De referentiesituatie maakt gebruik van alle vergunde velden en locaties in Twente, zowel Rossum 
Weerselo als Tubbergen Mander en Tubbergen, zoals weergegeven in tabel 4.1. Er wordt gebruik 
gemaakt van de kalkformaties en de zandsteenformatie. Voor de zandsteenformaties geldt dat de 
injectiviteit relatief laag is, zodat hier mogelijk injectie onder fracking condities nodig zal zijn om voldoende 
water te kunnen injecteren. Zoals eerder beschreven, wordt in dat geval onder grotere druk waterinjectie 
toegepast (zie kader in hoofdstuk 4.1.4). Het is de verwachting dat dit voldoende opslagcapaciteit geeft 
voor de komende 10 tot 15 jaar.   
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10 Stap 3a: Toetsingsmethodiek 

Toetsing op hoofdlijnen in Tussenrapport, gebruikmakend van de CE-afwegingsmethodiek 

De toetsing van de gepresenteerde alternatieven vindt in dit Tussenrapport op hoofdlijnen plaats. Dit is in 
lijn met het voorstel van de Commissie voor de m.e.r. die stelt:  
 
“De Commissie adviseert in dit stadium het onderzoek te beperken 

tot datgene wat nodig is om de alternatieven op een betrekkelijk 

grofmazig abstractieniveau te kunnen presenteren. Het gaat immers 

om een verkenning van oplossingsrichtingen op hoofdlijnen. Daartoe 

is het voldoende om die alternatieven/ oplossingsrichtingen op een 

aantal voor- en nadelen en mogelijke effecten en risico’s te 

beoordelen.” 

 
Om te komen tot een zo compleet mogelijke toetsing op hoofdlijnen, 
is de opzet van de CE-afwegingsmethodiek gebruikt, maar zijn de 
onderdelen daarin deels kwalitatief uitgevoerd, zodanig dat de 
onderscheidende aspecten tussen de verschillende alternatieven 
goed zichtbaar zijn gemaakt. 
 
Na het bestuurlijke besluitvormingsproces wordt de CE-
afwegingsmethodiek toegepast om alternatieven in detail uit te 
werken. Zowel in dit Tussenrapport als naderhand bij de 
detailuitwerking staat de CE-afwegingsmethodiek centraal. 
 
In dit hoofdstuk wordt de afwegingsmethodiek zelf toegelicht, inclusief de aanpassingen die vanuit 
voortschrijdend inzicht zijn gemaakt. In hoofdstuk 11 wordt nagegaan, in hoeverre wordt voldaan aan de 
randvoorwaarden voor ondergrondse opslag, zodat de alternatieven waar waterinjectie onderdeel van uit 
maakt, daadwerkelijk meegewogen kunnen worden. In hoofdstuk 12 worden de alternatieven getoetst aan 
de aspecten Milieu, Risico korte en lange termijn en Kosten. 

10.1 Kader 

In deze herafweging zijn verschillende alternatieven voor de verwerking van productiewater met elkaar 
vergeleken. In het MER Schoonebeek is hiervoor de zogenaamde CE-afwegingsmethodiek toegepast. 
Vooraf is de vraag opgeworpen of het toepassen van dezelfde methodiek niet automatisch zal leiden tot 
dezelfde uitkomst, en of daarmee de CE-afwegingsmethodiek wel het meest geëigende instrument is. 
 
De CE-afwegingsmethodiek vormt een kader, waarbinnen alle bepalende factoren naast elkaar inzichtelijk 
worden gemaakt. Voorafgaand aan de afweging wordt bepaald in hoeverre aangereikte alternatieven wel 
toegestaan zijn. De methodiek leidt daarmee niet tot een specifiek voorkeursalternatief, maar zorgt er voor 
dat de gevolgen van keuzes inzichtelijk worden gemaakt. In dat opzicht zijn er parallellen te vinden met de 
m.e.r.-systematiek. 
 
Het is uiteraard mogelijk het kader van de CE-afwegingsmethodiek uit te breiden of aan te passen. Naar 
aanleiding van eerder uitgevoerde onderzoeken, zijn er voorstellen gedaan voor uitbreiding van het kader. 
Onderstaand wordt een toelichting gegeven op de CE-afwegingsmethodiek, de voorgestelde 
aanpassingen en de wijze waarop de uitgebreide CE-afwegingsmethodiek in dit onderzoek is 
meegenomen. 
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10.2 Totstandkoming van CE-afwegingsmethodiek in 2004 

De CE-afwegingsmethodiek is door CE Delft in 2004 opgesteld, toen werd geconstateerd dat de 
bestaande wetgeving met betrekking tot verwerking van de waterstromen bij olie- en gaswinning niet in 
detail was uitgewerkt. Vooral de vraag wanneer injectie in de diepe ondergrond is toegestaan en wanneer 
bovengrondse verwerking de voorkeur heeft, werd in de toenmalige wetgeving niet afdoende onderbouwd. 
Dit heeft geleid tot verschillende interpretaties, discussies en juridische procedures [Ref. Met water de 
diepte in, CE, 2004]. 
 
In 2004 gaf het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) aan dat, hoewel injectie in principe niet is toegestaan, 
het mogelijk is vergunning te verlenen als door onderzoek kan worden aangetoond dat injectie 
milieuhygiënisch gezien de voorkeur verdient of dat de kosten van alternatieven niet in verhouding staan 
tot de milieuhygiënische voordelen. De milieuhygiënische effecten kunnen middels een LCA in beeld 
gebracht worden. Deze techniek is sterk gericht op het bepalen van milieubelasting in de biosfeer. 
Ondergrondse effecten kunnen er niet goed mee worden beoordeeld. Daarnaast is de methode vooral 
gericht op continue emissies en blootstelling daaraan, terwijl er bij injectie ook effecten spelen waarvan 
niet zeker is of en wanneer ze zullen optreden. Om te komen tot een meer gebalanceerde afweging, heeft 
CE Delft samen met de bevoegde gezagen en experts uit het werkveld, een breder afwegingskader 
ontwikkeld [Ref. Met water de diepte in, CE, 2004].  
 
In een MER komen alleen de milieueffecten in de biosfeer aan bod. Waterinjectie heeft vrijwel geen effect 
op de biosfeer doordat het water in de diepe ondergrond terecht komt. Hierdoor scoort waterinjectie in een 
reguliere MER altijd beter dan alternatieven waarbij het productiewater in de biosfeer wordt verwerkt. Om 
de gevolgen van waterinjectie op de ondergrond mee te nemen in de afwegingen, zijn in het bredere 
afwegingskader naast milieu en kosten tevens de risico’s voor de korte termijn (tijdens de uitvoering) en 

lange termijn meegenomen (mogelijke gevolgen voor volgende generaties). De methodiek waarmee dit 
afwegingskader wordt toegepast, is vervolgens bekend geworden onder de naam CE-
afwegingsmethodiek. 

10.3 Toelichting CE-afwegingsmethodiek 

De alternatieven die gebruik maken van ondergrondse opslag, dienen te voldoen aan een aantal 
randvoorwaarden, voordat ze vergeleken kunnen worden met andere alternatieven. Als voor een 
ondergrondse opslag alternatief niet aan de randvoorwaarden voldaan wordt, dan hoeft deze ook niet 
meer in de afweging meegenomen te worden. De methodiek bestaat daardoor uit twee stappen, zoals in 
het onderstaande schema is weergegeven: 
 
 Randvoorwaarden (zie hoofdstuk 11). Eerst vindt er een toetsing plaats van de geschiktheid van 

mogelijk reservoirs voor de opslag van het water. Daarbij wordt bekeken om welke waterstromen het 
gaat (betreft het alleen water uit de diepe ondergrond of vindt er menging plaats met andere 
waterstromen van de productielocatie?), is het reservoir geschikt en eventueel al bestemd voor 
alternatief gebruik?, is het opgeslagen water terugneembaar? vindt de opslag plaats in een 
vergelijkbare formatie als de herkomst? En is de samenstelling van de te injecteren stroom compatibel 
met de samenstelling in het reservoir? 

 Doelmatigheidstoets (zie hoofdstuk 12). Indien aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan, 
worden ze meegenomen in een bredere afweging tussen alternatieven waarin wel of geen 
waterinjectie plaatsvindt. Deze bredere afweging bestaat uit een LCA in combinatie met het bepalen 
van risico’s zowel op de korte als de lange termijn en de te verwachten kosten. Deze onderdelen 

geven een beeld van de gevolgen van ieder alternatief en kunnen onderling worden vergeleken. De 
methode doet geen uitspraak over voorkeuren voor alternatieven. Het is aan de initiatiefnemer en het 
bevoegde gezag om de keuzes te maken. 
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 Figuur 10.1: Stappenschema van het CE-afwegingsmethodiek.  

 
Eerdere toepassing CE afwegingsmethodiek 

In 2004 is de CE-afwegingsmethodiek uitgewerkt en vervolgens in een aantal concrete gevallen 
toegepast, zoals bij het MER Schoonebeek in 2006. De specifieke uitwerking van deze methodiek is 
daarbij door de Commissie voor de m.e.r. getoetst. Vervolgens is de methodiek nog een keer afzonderlijk 
getoetst door de Commissie voor de m.e.r., in 2007. In beide gevallen heeft de Commissie positief 
geoordeeld over de toepassing van de CE-afwegingsmethodiek. Er zijn door de Commissie suggesties 
gedaan voor de verbetering van de methodiek, welke in dit rapport zijn doorgevoerd.  

10.4 Uitbreiding zoals door Commissie voor de m.e.r. is voorgesteld 

De Commissie m.e.r. heeft in 2007 de volgende verbeterpunten voorgesteld: 
 
‘Hoewel de afwegingsmethodiek veel van de relevante aspecten belicht, zouden naar de mening van de 

Commissie de volgende aspecten in de methodiek als onderstaand gestructureerd en inhoudelijk meer 

concreet aan de orde kunnen komen.’ 

 
Tabel 10.1. Overzicht voorstellen commissie voor de m.e.r. 

Aard aspect Inhoud 

Milieutechnisch afwegingen maken met betrekking tot preventie 

Beleidsmatig vaststellen van het juiste juridisch kader 

Beleidsmatig strategische reservering andere toepassingen 

Milieutechnisch beoordeling van terugneembaarheid / eigenheid reservoir 

Milieutechnisch beoordeling van risico’s conform de EU standaarden 

milieutechnisch beoordeling van de milieueffecten door middel van LCA* 

beleidsmatig kostenafweging koppelen aan LCA* 
* LCA = Levens Cyclus Analyse 
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Deze rapportage beschrijft de herafweging op hoofdlijnen. Bij het hierop volgende detailonderzoek zullen 
alle bovenstaande aspecten expliciet aan de orde komen. In deze rapportage zijn de eerste vier aspecten 
getoetst, waarbij geschiktheid van reservoirs centraal staat. 
 
Preventie 

De Commissie adviseert in de methodiek een stap op te nemen waarin zichtbaar gemaakt wordt in 

hoeverre preventie dan wel hergebruik van afvalwaterstromen mogelijk is. 

Zowel qua hoeveelheid productiewater als de hoeveelheid toegevoegde stoffen, zoals 
mijnbouwhulpstoffen, wordt per alternatief beschreven welke mogelijkheden zijn benut om tot beperking 
van de hoeveelheden te komen. 
 
Juridische kader 

De Commissie adviseert in de methodiek een stap op te nemen waarin wordt vastgesteld welk juridisch en 

beleidsmatig kader voor de te beschouwen afvalwaterstromen geldt. 

Voor alle alternatieven wordt expliciet aangegeven hoe dit past binnen het juridisch kader. 
 
Strategisch reservering 

Naar de mening van de Commissie zal hier in de praktijk vooral sprake zijn van mogelijke berging van 

CO2 (soms te combineren met injectie van afvalwater), tijdelijke aardgasopslag of benutting van 

geothermie 

De overheid heeft een Structuurvisie Ondergrond (STRONG, provincie Drenthe) opgesteld waarin wordt 
aangegeven hoe in de toekomst omgegaan moet worden met leeg geproduceerde velden. Eerder al heeft 
de provincie Drenthe een provinciale Structuurvisie Ondergrond opgesteld. De te gebruiken reservoirs 
worden getoetst aan deze beleidsmatige kaders. 
 
Terugneembaarheid 

De Commissie betwijfelt dan ook of voor afvalwater uit olie- en gaswinning voldaan kan worden aan de 

beleidsuitgangspunten van ‘eigenheid’ en ‘terugneembaarheid’ 

Indien zich grootschalige ongewenste effecten voor doen, zal het uiteindelijk mogelijk moeten zijn het 
geïnjecteerde productiewater (zoveel mogelijk) terug te winnen uit het reservoir. Doordat bij alle 
alternatieven slechts één waterstroom wordt geïnjecteerd in een leeg geproduceerd gasveld, kan dit water 
(grotendeels) terug worden gewonnen. Er is geen sprake van afzonderlijke waterstromen. 
De volgende aspecten worden onderstaand kort benoemd, maar komen pas bij de detailuitwerking aan 
bod. 
 
Risico’s 

De Commissie adviseert de risico-beoordeling te doorlopen aan de hand van de stappen die genoemd 

worden in EU-richtlijn 2003/33/EG bijlage A. 

 

LCA 

De Commissie adviseert om, wanneer wordt afgeweken van de stappen en wegingsmethodes zoals die in 

het MER LAP zijn uitgewerkt, te beargumenteren waarom deze keuze gemaakt wordt. 

 
Kosten 

De Commissie beveelt aan in de situatie dat deze afweging aan de orde is, dat in de methodiek expliciet 

naar voren wordt gebracht welke afwegingen met betrekking tot proportionaliteit van de kosten gemaakt 

worden. 
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10.5 Toepassing CE-afwegingsmethodiek 

Nieuwe technische mogelijkheden, die sinds 2004 zijn ontwikkeld, kunnen worden ingepast in de CE-
afwegingsmethodiek. Ook verandering in kosten of risico’s kunnen in de afweging worden meegenomen.  
Een belangrijk verschil tussen 2004 en 2015 is het verzoek de publieke acceptatie te koppelen aan de 
CE-afwegingsmethodiek. Iedere benutting van de ondergrond brengt een bepaalde mate van onzekerheid 
met zich mee. Deze onzekerheid heeft tot voor kort geen belemmering opgeleverd bij de winning van 
delfstoffen. Sinds onder meer de discussie over CO2-opslag bij Barendrecht is er geleidelijk aan steeds 
meer weerstand ontstaan tegen verschillende vormen van ondergrondse benutting. Daarbij worden 
risico’s en perceptie van risico’s als redenen aangevoerd om activiteiten niet uit te voeren. De CE-
afwegingsmethodiek doet geen uitspraken over de gevoelens van onrust bij de bevolking, hoewel dit voor 
het realiseren van projecten wel van belang is. Om aan deze gevoelens van zorg recht te doen, wordt hier 
aanvullend aandacht aan besteed. 
 
Een deel van de zorgpunten worden in de CE-afwegingsmethodiek in de vorm van mogelijke risico’s 

meegenomen en zo goed mogelijk beantwoord. Figuur 1.3 laat zien hoe voorafgaand aan de CE-afweging 
de zorgpunten worden benoemd en vervolgens na het in beeld brengen van de verschillende 
componenten van de CE-afweging, bekeken wordt in hoeverre dit antwoord geeft op de zorgpunten. 
Voor de benutting van de ondergrond blijft er een onzekerheid, doordat de ondergrond niet zo zichtbaar is 
als de bovengrond. Veranderingen kunnen mogelijk pas later worden gesignaleerd en het is sowieso erg 
lastig om voor de langere termijn met zekerheid uitspraken te doen. 
 
In essentie gaat het er om welke mate van onzekerheid acceptabel is. Indien 100% zekerheid wordt 
gevraagd, is iedere activiteit onmogelijk en daarmee ook de benutting van de ondergrond. Het niet 
benutten van de ondergrond kan er echter toe leiden dat er meer activiteiten bovengronds in de biosfeer 
moeten worden uitgevoerd, eveneens met risico’s. Vooralsnog wordt er daarom van uitgegaan dat een 
beperkte mate van onzekerheid wordt geaccepteerd, mits eventuele gevolgen beperkt en beheersbaar 
zijn. 
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11 Stap 3b: Toetsing randvoorwaarden waterinjectie 

Bij de eerste stap van de CE afwegingsmethodiek wordt nagegaan of de waterstroom in aanmerking komt 
voor opslag in ondergrondse reservoirs (toets waterstroom). Daarna wordt bepaald in hoeverre 
beschikbare reservoirs in aanmerking komen voor waterinjectie. Tot slot wordt nagegaan of de 
samenstelling van het te injecteren water geschikt is voor de opslag in een specifiek reservoir (aangeduid 
als compatibiliteit of bodemeigenheid). De randvoorwaarden worden onderstaand weergegeven. Hieraan 
toegevoegd is de voorgestelde aanscherping door de Commissie voor de m.e.r. uit 2007 (zie hoofdstuk 
10.4). 
 
In eerste instantie wordt kort ingegaan op de selectie van de reservoirs, zoals deze door de NAM is 
uitgevoerd. Er wordt een beschrijving gegeven van de reservoirs, zoals deze uit de afweging van de 
uitgebreide lijst naar voren zijn gekomen als meest voor de hand liggend. Daarbij wordt expliciet aandacht 
besteed aan het voorkomen van aardbevingen en oplossing van zoutlagen. 

11.1 Selectie van reservoirs 

De toetsing van randvoorwaarden heeft betrekking op Alternatief 3 en 4, aangezien in deze alternatieven 
gebruik wordt gemaakt van waterinjectie. Toetsing van de huidige situatie (Referentiesituatie 5) heeft in 
het MER in 2006 plaatsgevonden. Deze alternatieven maken gebruik van de Zechsteinreservoirs bij 
Rossum Weerselo, Schoonebeek Gas, Coevorden en Oosterhesselen. 

11.1.1 Rossum Weerselo veld 

Reservoir van Rossum-Weerselo 

In Rossum-Weerselo zijn drie reservoirs aanwezig (zie figuur 11.1)  
 
Zandsteenreservoir: 
 Het diepste reservoir wordt gevormd door zandsteenlagen, die toebehoren aan het Carboon. In het 

daarbovenliggende Zechstein zijn twee reservoirs, die uit dolomitische kalksteen bestaan, het diepere 
“Zechstein 2 Carbonaat” (afgekort als ZEZ2C) en het ondiepere “Zechstein 3 Carbonaat” (afgekort als 

ZEZ3C).  
 
Twee kalksteenreservoirs: 
 Het ZEZ2C reservoir is gemiddeld 42 m dik en wordt van het onderliggende Zechstein 1 zout 

afgeschermd door de ondoorlaatbare Zechstein 1 dakanhydriet, die in Rossum-Weerselo gemiddeld 
30 m dik is. Verder is het ZEZ2C reservoir door de circa 8 m dikke en ondoorlaatbare Zechstein 2 
Anhydriet van het bovenliggende, circa 20 m dikke, Zechstein 2 zout afgeschermd.  

 Het circa 42 m dikke ZEZ3C reservoir is op zijn beurt van het onderliggende Zechstein 2 zout door de 
ondoorlaatbare Zechstein 2 Dakanhydriet en de Grijze Zoutklei (circa 9 m dik) gescheiden. De circa 5 
m dikke Zechstein 3 Anhydriet schermt het ZEZ3C reservoir af van het bovenliggende Zechstein 3 
Zout.  

 
Afdekkende lagen 

Het Zechstein 3- en Zechstein 4 Zout (30-50 m) vormen de bovenste laag van het Zechstein. Boven het 
Zechstein volgt een pakket van kleisteen en siltsteen (Trias), kleisteen (Altena, Onder Jura), kleisteen en 
mergel (Onder Krijt) en kleisteen en zand/siltsteen (Tertiair). Dit gecombineerde pakket van verschillende 
formaties is in Rossum-Weerselo ca. 1000-1500 m dik. 
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Breukzones 

Relatief kleine breuken ter hoogte van de ZEZ2C en ZEZ3C, kunnen lokaal contact met omringende 
zouten en deze reservoirs veroorzaken. Gezien het hier om relatief kleine oppervlakten gaat en het zout 
voor injectie water (of andere vloeibare of gasvormige componenten in het reservoir) een impermeabele 
laag vormt, zijn slechts zeer beperkte oplossingsverschijnselen te verwachten. Gezien ook het ondiepere 
ZEZ3C reservoir naar boven toe met een zoutlaag (het Zechstein 3 en 4 zout) bedekt is, kunnen breuken, 
die een contact tussen reservoir en de oppervlakte (maaiveld) zouden kunnen veroorzaken, niet ontstaan, 
vanwege de plasticiteit van dit zout. 
 
Putten 

De put ROW-1 werd geboord in 1943, maar was onsuccesvol (de boring was onvoldoende diep). In 1955 
werd aardgas gevonden met behulp van put ROW-2. De overige putten van in totaal 10 putten op 5 
locaties, zijn geboord tussen 1968 en 1996. Twee van deze putten hebben één of meerdere sidetracks. 
Het Rossum-Weerselo gasveld telt momenteel geen gasproductieputten meer. 6 putten op 4 locaties 
worden gebruikt voor waterinjectie en 4 putten zijn geabandonneerd, dan wel gesuspendeerd 
(afgesloten). 
 
In sommige gevallen, meestal als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor het boorgat niet de 
gewenste diepte kan bereiken, kan besloten worden tot het sidetracken van deze put. Het boorgat wordt 
dan op een bepaalde hoogte afgesloten, waarna vervolgens vanuit het oorspronkelijke boorgat een 
nieuwe put (vertakking) wordt geboord. Dit sidetracken kan meerdere keren per put worden gedaan, tot 
het gewenste resultaat is bereikt. Voor de putten in de beoogde velden voor waterinjectie geldt dat er 
slechts één boorgat in contact staat met het reservoir. 
 

 
Figuur 11.1: Schematisch overzicht van de geologische formaties van het Rossum Weerselo veld 
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11.1.2 Schoonebeek Gas veld 

Reservoir van Schoonebeek Gas 

Het Schoonebeek gas reservoir (zie figuur 11.2) wordt gevormd door het Zechstein 2 Carbonaat, een 
dolomitische kalksteen van 70 – 200 m dikte. Naar beneden toe is de ZEZ2C begrenst door de Zechstein 
1 anhydriet met een variabele dikte van 150 – 250 m. Aan de bovenkant van de ZEZ2C bevindt zich de 
Zechstein 2 anhydriet (circa 6 m), welke de ZEZ2C afschermt tegen het bovenliggende Zechstein 2 zout 
(200-300m), waarin zich fragmenten van de Zechstein 3 cyclus bevinden.  
 
Afdekkende lagen 

Boven het Zechstein bevinden zich circa 1.500 m kleisteen, siltsteen, zout, kalksteen en mergelsteen van 
de Trias (Bontzandsteen, Muschelkalk en Keuper). Hierop volgen de Altena en Niedersachsen, behorend 
tot de Onder en Boven Jura en bestaand uit Kleisteen (Altena) en een compositie van kleisteen met zand 
en kalk/mergelsteen banken (Niedersachsen), samen met een gemiddelde dikte van circa 450 m. De Jura 
wordt opgevolgd door Onder- en Boven Krijt met aan de basis de Benteim Zandsteen, die het 
Schoonebeek Oliereservoir vormt (circa 30 m) gevolgd door klei en mergelsteen van het Onder Krijt en 
kalksteen (krijtsteen) van het Boven Krijt (totale dikte circa 450 - 850 m). Het Krijt is overdekt door circa 
400 m dikke kleisteen en zanden uit het Tertiair. 
 
Breuken 

Breuken op reservoir (ZEZ2C) niveau kunnen lokaal contact tussen reservoir en het bovenliggende zout 
(het Zechstein 2 zout) veroorzaken, afhankelijk van de verzetrichting van een dergelijke breuk (reservoir 
contact met de massieve onderliggende en zeer slecht oplosbare Zechstein 1 anhydriet is ook mogelijk). 
Evenals onder “Rossum-Weerselo” beschreven, is het oppervlak, waar zout in contact is met het reservoir 

relatief klein en zout vormt bovendien een impermeabele grens voor geïnjecteerd water, waardoor 
oplossingsverschijnselen in slechts zeer beperkte mate kunnen worden verwacht. Het massieve Zechstein 
2 zout boven het reservoir, voorkomt dat er breuken kunnen bestaan, die een verbinding tussen het 
reservoir en de oppervlakte (maaiveld) kunnen veroorzaken 
 
Putten 

Het Schoonebeek gasveld werd ontdekt in 1957 met het boren van de put SCH-313, een put die werd 
geboord als onderdeel van het Schoonebeek olieveld. In totaal zijn 10 putten geboord op 4 locaties, de 
overige putten zijn geboord tussen 1968 en 1995. Vier van deze putten hebben één of meerdere 
sidetracks. Momenteel telt het Schoonebeek gasveld 4 gasproductieputten, 3 waterinjectieputten 
(waarvan 1 actief wordt gebruikt) en 2 geabandonneerde putten. Ook bevindt zich de SIMwell-put in het 
veld, een put die uitsluitend wordt gebruikt voor trainingsdoeleinden.  
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Figuur  11.2: Schematisch overzicht van de geologische formaties van het Schoonebeek Gas veld 

11.1.3 Coevorden veld 

Reservoir van Coevorden 

In het Coevorden gas veld ( zie figuur 11.3) bevinden zich twee reservoirs: 
 het dieper gelegen Carboon bestaand uit zand- en kleisteenlagen 
 het ondiepere Zechstein 2 Carbonaat (ZEZ2C), een dolomitische kalksteen met een dikte variërend 

tussen circa 40 -75 m. Naar beneden toe is dit reservoir begrensd door de ondoorlaatbare Zechstein 1 
anhydriet (ZEZ1W), die in dikte variërend tussen circa 40 – 65 m. Naar boven toe wordt de ZEZ2C 
begrensd door een continue en ondoorlaatbare anhydriet laag van ca 5 m dikte, die het reservoir 
afschermt van het bovenliggende Zechstein 2 zout, van enkele honderden meters dikte (250 -500m).   

 
Afdekkende lagen 

Boven het Zechstein bevinden zich kleisteen, siltsteen, zout en kalk/kalkmergelsteen lagen van de Trias 
(Bontzandsteen in het zuidoosten en Bontzandsteen en Muschelkalk in het centrale- noordwestelijk 
gedeelte van het veld, met een dikte, die varieert van ca 150 tot 1000 m). De Trias wordt in een gedeelte 
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van het veld opgevolgd door de kleisteen van Altena (onder Jura, 0 – 100 m dik) of door de Kalkstenen 
van het Boven Krijt (circa 500 – 1.200 m). Het Krijt is overdekt met circa 400 m dikke kleisteen en zanden 
van het Tertiair. 
 
Breuken 

Breuken op reservoir (ZEZ2C) niveau kunnen lokaal contact tussen reservoir en het bovenliggende zout 
(het Zechstein 2 zout) veroorzaken, afhankelijk van de verzet richting van een dergelijke breuk (reservoir 
contact met de massieve onderliggende en zeer slecht oplosbare Zechstein 1 anhydriet is ook mogelijk). 
Evenals onder “Rossum-Weerselo” beschreven, is het oppervlak, waar zout in contact is met het reservoir 

relatief klein en zout vormt bovendien een impermeabele grens voor geïnjecteerd water, waardoor 
oplossingsverschijnselen in slechts zeer beperkte mate kunnen worden verwacht. Het massieve Zechstein 
2 zout boven het reservoir, voorkomt dat er breuken kunnen bestaan, die een verbinding tussen het 
reservoir en de oppervlakte (maaiveld) kunnen veroorzaken 
 
Putten 

Het Coevorden gasveld werd in 1947 ontdekt met het boren van de put COV-2. De put COV-1 is reeds 
geboord in 1942, maar was onsuccesvol (de boring was onvoldoende diep). In totaal telt het Coevorden 
gasveld 59 putten op 17 locaties, geboord tussen 1947 en 2015. Achttien van deze putten hebben één of 
meerdere sidetracks. Momenteel telt het Coevorden gasveld 44 operationele gasproductieputten, 4 
gesuspendeerde gasproductieputten, 1 waterinjectieput (wordt niet gebruikt) en 10 geabandonneerde 
putten. 
 

 
Figuur 11.3: Schematisch overzicht van de geologische formaties van het Coevorden veld 
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11.1.4 Oosterhesselen reservoir 

Reservoir van Oosterhesselen 

Bij het reservoir van Oosterhesselen (zie figuur 11.4) wordt het bovenste, ondiepste Zechstein 
kalksteenreservoir (ZEZ2C) afgedekt door een lateraal continue , ondoorlaatbare en onoplosbare  
Anhydrietlaag. Daarboven volgt een zout pakket. 
 
In het Oosterhesselen veld (zie figuur 11.4) bevinden zich twee reservoirs: 
 het diepere Carboon, bestaande uit zandsteen en kleisteen lagen 
 het ondiepere Zechstein 2 Carbonaat (ZEZ2C), een dolomitische kalksteen van circa 50 m dikte. Naar 

beneden toe is de ZEZ2C afgeschermd door de ondoorlaatbare Zechstein 1 Anhydriet lag van ca. 45 
m dikte en aan de bovenkant bevindt zich de 3-5 m dikke en continue ondoorlaatbare Zechstein 2 
anhydriet, die het reservoir van het Zechstein 2 zout (300 - > 500m) afschermt.  

 
Afdekkende lagen 

De Trias, die boven de Zechstein volgt, bestaat uit klei-, siltsteen en zout uit de Bontzandsteen en kalk-, 
klei en mergelsteen uit de Muschelkalk en Keuper formaties (ca > 1000m). Op de Trias volgen  kleisteen 
uit de Onder Jura en klei- kalk- en mergelsteen uit de Boven Jura (ca. 250 m), gevolgd door zandsteen 
(Bentheim Zandsteen), klei- en mergelsteen uit het Onder Krijt en Kalksteen uit het Boven Krijt. De dikte 
van het gehele Krijt bedraagt circa 950 m. Aan de bovenkant van de geologische sectie bevinden zich 
circa 400 m kleisteen en zanden uit het Tertiair. 
 
Breuken 

Breuken op reservoir (ZEZ2C) niveau kunnen lokaal contact tussen reservoir en het bovenliggende zout 
(het Zechstein 2 zout) veroorzaken, afhankelijk van de verzet richting van een dergelijke breuk (reservoir 
contact met de massieve onderliggende en zeer slecht oplosbare Zechstein 1 anhydriet is ook mogelijk). 
Evenals onder “Rossum-Weerselo” beschreven, is het oppervlak, waar zout in contact is met het reservoir 
relatief klein en zout vormt bovendien een impermeabele grens voor geïnjecteerd water, waardoor 
oplossingsverschijnselen in slechts zeer beperkte mate kunnen worden verwacht. Het massieve Zechstein 
2 zout boven het reservoir, voorkomt dat er breuken kunnen bestaan, die een verbinding tussen het 
reservoir en de oppervlakte (maaiveld) kunnen veroorzaken 
 
Putten 

Het Oosterhesselen gasveld werd in 1973 ontdekt met het boren van de put OSH-1. In totaal zijn 6 putten 
geboord op 2 locaties tussen 1973 en 1997. Vier van deze putten hebben één of meerdere sidetracks. 
Momenteel telt het Oosterhesselen gasveld 5 operationele gasproductieputten en 1 gesuspendeerde 
gasproductieput. 
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Figuur 11.4: Schematisch overzicht van de geologische formaties van het Oosterhesselen en Dalen veld 
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11.2 Toetsing aardbevingsgevoeligheid 

Aardbevingen of trillingen kunnen ontstaan door drukverschillen in de ondergrond. Vooral nabij bestaande 
breukzones kunnen drukverschillen er toe leiden, dat bodemlagen ten opzichte van elkaar bewegen, wat 
wordt aangeduid als re-activatie van de breukzone. De bewegende bodemlagen veroorzaken 
aardbevingen. De meeste beweging is kleinschalig waardoor niet of nauwelijks meetbare aardbevingen 
ontstaan.  
 
Bij het winnen van aardgas is er in de reservoirs een onderdruk ontstaan ten opzichte van de omgeving. 
In sommige reservoirs heeft dit geleid tot aardbevingen. Zoals aangegeven in hoofdstuk 4.1.4 geldt dat bij 
een magnitude boven 1,5 er actie ondernomen wordt. Tussen magnitude 1,5 en 2,5 geldt code geel, 
waarbij afstemming plaatsvindt met SodM of aanpassingen nodig zijn. Er zijn geen aardbevingen met een 
magnitude van 2,5 of meer waargenomen. Uit figuur 11.5 blijken er drie aardbevingen met code geel 
geregistreerd te zijn. Figuur 11.5 geeft een overzicht van de geregistreerde aardbevingen bij onderzochte 
Drenthevelden.  
 

 
 
Figuur 11.5: Overzicht geregistreerde aardbevingen uitgezet in de tijd bij de potentiële injectievelden. De groene balk geeft de 

periode van gaswinning aan en de blauwe balk geeft de periode van waterinjectie aan. In Roswinkel zijn 40 bevingen geregistreerd 

tussen 1992 tot 2006. Per kalenderjaar staan hier steeds de twee zwaarste bevingen weergegeven. 

 
Het injecteren van water zal leiden tot veranderingen van de druk in de reservoirs. Op termijn wordt er 
voor gezorgd dat de drukverschillen in de ondergrond afnemen, wat een toename van stabiliteit betekent. 
Daar waar bij de aardgaswinning aardbevingen zijn opgetreden, lijkt de kans het grootst dat dit bij 
waterinjectie ook weer kan plaatsvinden.  
 
Analyse van velden en aardbevingen 

In figuur 11.5 is een overzicht gegeven van de opgetreden aardbevingen (gedurende gaswinning) bij de 
benoemde reservoirs. Hieruit blijkt dat de velden in drie categorieën te verdelen zijn: 
 
Velden met aardbevingen tot een kracht van 2,0 op de schaal van Richter 
 bij het gasveld Coevorden zijn geen aardbevingen waargenomen (wel ten oosten van het gasveld met 

magnitude van 1,2 in 1998, van 1,6 in 2000 en van 0,8 in 2006). 
 Bij Schoonebeek gasveld twee aardbevingen zijn opgetreden met magnitude 1,3 in 1994 en 1,4 in 

2002. 
 Bij het gasveld Oosterhesselen zijn geen aardbevingen waargenomen. 
 

Velden met enkele aardbevingen boven een kracht van 2,0 op de schaal van Richter 
 bij het gasveld Dalen in 1996 twee aardbevingen zijn geregistreerd, met magnitude van 1,6 en 2,2. 

Nabij het gasveld is in 2000 een aardbeving met magnitude van 1,4 opgetreden. 
 Bij het gasveld Emmen zijn 10 aardbevingen opgetreden waarvan twee met magnitude 2,0 of hoger. 
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Velden met aardbevingen boven een kracht van 3,0 op de schaal van Richter 
 Het gasveld Roswinkel heeft meerdere bevingen met een kracht boven 3,0 gehad, waardoor dit 

gasveld in het MER van 2006 buiten beschouwing is gelaten. 
 
Bij de velden Schoonebeek Gas, Dalen en Coevorden heeft al waterinjectie plaatsgevonden, waarbij geen 
aardbevingen zijn geregistreerd. 
 
Selectie velden en putten 

De NAM heeft een eerste selectie gemaakt, om een indruk te krijgen hoeveel gasvelden en putten 
mogelijk in aanmerking komen. In het vervolg zal hiervoor nog een detailonderzoek moeten worden 
uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de reservoirs en putten zodanig geselecteerd dat: 
 
 Geen historie met aardbevingen van magnitude van 2,5 of hoger  
 Putten niet nabij een breukzone (Indien een put zich nabij een breukzone bevindt is er eveneens een 

vergrote kans dat er een aardbeving kan optreden. 
 
Op basis van deze historische aardbevingsgegevens zijn de gasvelden Oosterhesselen, Schoonebeek 
Gas en Coevorden geschikt voor waterinjectie. De Gasvelden Dalen en Emmen zijn mogelijk geschikt 
voor waterinjectie. 
 

 
Figuur 11.6: Olie- en gasvelden rondom Schoonebeek en de geïnduceerde bevingen die hier als gevolg van de gaswinning gemeten 

zijn. 
 
Binnen de gasvelden Schoonebeek Gas, Coevorden en Oosterhesselen zijn voldoende putten 
beschikbaar die zich op afstand van de breukzones bevinden.  
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11.3 Toetsing mogelijke oplossing zoutlagen 

Het zoute productiewater bevat naar verwachting in 2022 circa 20.000 mg/l, geleidelijk afnemend tot circa 
10.000 mg/l, zoals blijkt uit figuur 11.7. Hiermee wordt het water weliswaar als zoutwater aangeduid, maar 
het is nog lang niet verzadigd. Verzadigd water kan circa 360.000 mg/l zout bevatten. De injectiereservoirs 
in de kalksteenformaties bevinden zich in het Zechstein. Boven en deels onder deze kalkformaties komen 
Zechstein zoutlagen voor. Indien deze zoutlagen in direct contact komen met het niet-verzadigde 
injectiewater, kan zout vanuit de zoutlagen in oplossing gaan. Indien bovendien het niet-verzadigde 
injectiewater langs de zoutlagen kan stromen, kan geleidelijk aan steeds meer zout in oplossing gaan. Als 
veel zout uit de zoutlagen in oplossing gaat, kan er een met zoutwater gevulde ruimte ontstaan in de 
zoutlagen. De druk in de directe omgeving van een dergelijke met zoutwater gevulde ruimte, kan er toe 
leiden dat deze wordt samengedrukt. Dit vindt plaats op ruim een kilometer diepte (in Twente ruim 1 
kilometer, bij de Drenthevelden op circa 3 kilometer diepte) zodat het samendrukken tot een regionale 
zone met bodemdaling boven het gebied kan leiden. Als dergelijke holtes zich zouden vormen, bevinden 
ze zich op een te grote diepte om tot lokale verzakkingen en zinkgaten te leiden. 
 

 
Figuur 11.7: Gemeten en voorspelde afname van de concentratie TDS (Total Dissolved Solids) in het productiewater. 

 
Zoutoplossingsmechanisme 

Het risico van zoutoplossing kan beperkt worden door reservoirs en putten te selecteren waarbij gekozen 
wordt voor: 
 Reservoirs met een homogene laag anhydriet aan de boven- en onderzijde, zodat het injectiewater niet 

in contact komt met de zoutlagen. 
 Reservoirs met gunstige geologische opbouw, waarbij verticale stroming beperkt wordt. 
 Putten op afstand van breukzones, zodat stroming van injectiewater beperkt wordt langs een 

breukzone, waar zoutlagen mogelijk in direct contact kunnen staan met het reservoir 
 

Anhydriet blijkt op grotere diepte een goede afschermende laag te vormen tussen het kalkgesteente en de 
Zechstein zoutlagen [Ref. NAM, 2015]. Bij de drukken die heersen op de diepte van de reservoirs is 
anhydriet stabiel en is het zeer slecht oplosbaar in water. Op geringere diepte (enkele honderden meters) 
kunnen anhydriet lagen water opnemen, waarbij gips ontstaat. Bij gipsvorming zet het gesteente uit. Het 
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uitzetten is alleen mogelijk indien de omgevingsdruk niet te groot is. Dit is op grote diepte wel het geval, 
zodat hier geen gipsvorming ontstaat en anhydriet stabiel is. 
 
Bij een breukzone kan er contact zijn tussen het injectiereservoir en de zoutlagen. Hier geldt dat 
zoutoplossing bij stilstaand water beperkt is, doordat het zout alleen in oplossing gaat in het water in de 
directe omgeving van het zout. Er vormt zich een zone met verzadigd zoutwater, wat zich slechts via een 
zeer traag diffusieproces verder uitspreidt zolang er geen waterstroming optreedt. Modelberekeningen 
geven aan dat een diffusieproces geleidelijk aan optreedt over een periode circa 10.000 jaar [Ref. NAM, 
2015]. Bij verticale waterstroming in het reservoir kan verzadigd zoutwater door de grotere dichtheid naar 
beneden bewegen waardoor niet verzadigd zoutwater via convectie omhoog beweegt naar de aanwezige 
zoutlaag. Hierdoor kan verdere zoutoplossing plaatsvinden. In de injectiereservoirs bevinden zich van 
nature verticale scheuren, waardoor verticale stroming in principe goed mogelijk zou zijn. De verticale 
scheuren worden in de diepte echter beperkt door de vele horizontale anhydrietlagen in de 
carbonaatreservoirs. Deze anhydrietlagen zorgen er voor dat convectiestroming slechts beperkt of 
helemaal niet zal optreden.  
 
Nabij de injectieput vindt de maximale waterstroming plaats. Het is van belang te zorgen dat de put zich 
op voldoende afstand van een breukzone bevindt en dat er langs de putwand geen water stroomt in de 
zoutlagen. Alleen putten op afstand van breukzones wordt geselecteerd. Bij de put zelf is de integriteit van 
groot belang, om te voorkomen dat het water buiten het injectiereservoir achter de putwand komt. 
Monitoring in de putten kan mogelijke integriteitsissues vroegtijdig detecteren zodat risico’s beheersbaar 

zijn. 
 
Selectie reservoirs en putten 

Zoals beschreven in paragraaf 11.1 bevinden zich bij de geselecteerde reservoirs een homogene en 
lateraal continue anhydrietlaag, maar zijn er ook breuken aanwezig, waarbij op de breukzone zout in 
contact staat met het reservoir. De reservoirs zijn geschikt mits de putten op voldoende afstand van de 
breukzones worden gekozen. 

11.4 Toetsing randvoorwaarden 

De selectie van waterinjectiereservoirs en putten beperkt het risico van aardbevingen en zoutoplossing. 
Deze reservoirs zijn onderstaand vervolgens getoetst aan de randvoorwaarden voor de CE-
afwegingsmethodiek:  
 
 Toets van de waterstroom 
 Hoeveelheid water 
 Reservoir afweging (ander gebruik, terugneembaarheid, alternatief gebruik) 
 Opslag in vergelijkbare formaties als herkomst 
 Waterstroom compatibel met samenstelling reservoirs 

 
Toets van de waterstroom, welke waterstromen injecteren? 

Bij deze toets wordt beoordeeld welke waterstromen samen in het te injecteren water terecht zijn 
gekomen. Dat heeft te maken met het toevoegen van waterstromen die naast het productiewater zijn 
ontstaan bij de oliewinning. De toets gaat na in hoeverre het nodig en wenselijk is aanvullende 
waterstromen te laten meeliften met het productiewater. Bij voorkeur wordt alleen van productiewater 
uitgegaan, tenzij het toevoegen van andere waterstromen aantoonbaar wenselijk is. 
Bij Alternatief 3 en 4 vindt alleen injectie plaats van productiewater, waarin zich formatiewater en 
condensaatwater bevindt, met in meerdere of mindere mate mijnbouwhulpstoffen toegevoegd. Er worden 
bij geen van de alternatieven andere waterstromen aan het te injecteren water toegevoegd. Er is daarom 
geen afweging nodig ten aanzien van andere waterstromen. 
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Hoeveelheid water acceptabel 

Gedurende de gehele winperiode wordt circa 56 miljoen m3 zoetwater uit de biosfeer onttrokken, doordat 
het effluent van de Rioolwaterzuivering niet in het oppervlaktewater komt, maar voor stoominjectie in de 
ondergrond wordt gebruikt. Bij de olieproductie komt gedurende deze periode circa 80 miljoen m3 water 
vanuit de ondergrond terug naar de biosfeer. Bij het waterinjectie alternatief 4 en de referentiesituatie 
wordt het water opgeslagen in de injectiereservoirs, zodat netto 56 miljoen m3 water uit de biosfeer is 
onttrokken. Bij alternatief 3 zal circa 20 miljoen m3 als brijnstroom worden opgeslagen, zodat netto 36 
miljoen water aan de biosfeer wordt toegevoegd. In de MER van 2006 is al aangegeven dat dit gedurende 
de gehele winperiode acceptabele hoeveelheden zijn. 
 
Het verminderen van de hoeveelheid water is onderzocht bij Alternatief 3, waarbij de te injecteren 
waterstroom eerst wordt ingedikt met als gevolg dat ongeveer een kwart van de oorspronkelijke 
hoeveelheid water nog wordt geïnjecteerd. In dat geval zal voor de nog te injecteren hoeveelheid van 75 
miljoen m3 water, een beperking plaatsvinden tot iets minder dan 20 miljoen m3. 
 
Toetsing benutting reservoirs 

Alternatief gebruik voor reservoir (strategische reservering andere toepassingen) 
De geselecteerde reservoirs zijn tevens geschikt voor andere benuttingsmogelijkheden. Daarbij wordt 
gedacht aan de buffering van aardgas of de opslag van CO2. In de Structuurvisie Ondergrond van de 
provincie Drenthe [Ref. Provincie Drenthe, 2013], worden de reservoirs Schoonebeek Gas, Coevorden en 
Oosterhesselen genoemd als strategisch gereserveerd voor CO2-opslag. Binnen de provincie Drenthe zijn 
nog veel meer reservoirs strategisch gereserveerd, zodat gebruik van de reservoirs voor waterinjectie niet 
wordt uitgesloten. 
 
Terugneembaarheid 
Het productiewater wordt volgens deze alternatieven geïnjecteerd in een leeg geproduceerd gasreservoir 
met onderdruk ten opzichte van de omgeving. Daardoor zal het water in het reservoir aanwezig blijven. 
Indien noodzakelijk is het mogelijk het water hier weer uit te pompen. In dat geval zal het terug te winnen 
geïnjecteerde water gemengd zijn met het nu nog aanwezige formatiewater in het reservoir. 
 
Alternatief reservoir bruikbaar 
Er zijn alternatieve reservoirs beschikbaar. Er heeft een afweging plaatsgevonden tussen de reservoirs, 
waarbij de bij Alternatief 3 en 4 genoemde reservoirs als voorkeur naar voren zijn gekomen. 
 
Toetsing type opslagformaties 

Waterinjectie vindt voor alle alternatieven plaats in de Zechstein kalksteenformaties. Deze zijn in het MER 
in 2006 getoetst. 
 
De vergelijkbaarheid van formaties heeft er mee te maken dat voorkomen moet worden dat er 
ongewenste chemische reacties gaan ontstaan in het reservoir, waardoor de sterkte en integriteit van het 
gesteente kan worden aangetast. Hierbij wordt als criterium aangehouden dat formaties vergelijkbaar zijn, 
niet dat het om dezelfde formatie dient te gaan. Het productiewater is afkomstig uit Bentheim zandsteen 
en wordt geïnjecteerd in Zechstein kalksteenformaties. 
 
De formatie waar het water wordt geïnjecteerd komt zoals uit bovenstaande blijkt uit een andere 
geologische tijd. Het formatiewater is afkomstig uit een zandsteenformatie en wordt geïnjecteerd in een 
kalksteenformatie (hoofdzakelijk bestaande uit dolomiet). De formaties komen overeen in die zin dat ze 
beide poreus zijn met een relatief hoge doorlatendheid en met water, deels olie en gas gevuld zijn 
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geweest. De formaties worden afgesloten door een ondoorlatende laag, getuige het feit dat olie / gas al 
miljoenen jaren opgeslagen is. 
 
Toetsing compatibiliteit water en reservoirs 

In de leeg geproduceerde gasvelden bevindt zich nog oorspronkelijk formatiewater. Dit water bevat veel 
zouten en andere stoffen, min of meer vergelijkbaar met het water in de oliereservoirs. Dit is in ieder geval 
geen schoon water dat als drinkwater bruikbaar zou kunnen zijn. 
 

 
 
Figuur 11.8: Overzicht van het reservoirwater in Rossum Weerselo in Twente (links) en het injectiewater (rechts). De griijze balken 

geven aan dat meetgegevens ontbreken. 

 
De samenstelling van het te injecteren water verschilt per alternatief, afhankelijk van de waterzuivering. Bij 
Alternatief 3 vindt brijninjectie plaats, met veel hogere concentraties zouten in het te injecteren water ten 
opzichte van Alternatief 4. De mate waarin uit het productiewater door waterzuivering stoffen zijn 
verwijderd, verschilt per alternatief en variant.  
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Het te injecteren water bestaat uit productiewater afkomstig uit het reservoir, zonder aanvullend 
toegevoegde waterstromen. Dit injectiewater bestaat als gevolg hiervan uit formatiewater verdund door 
gecondenseerde stoom, met daarnaast: 
 
 Reservoirstoffen (uit het oliereservoir) 
 Toegevoegde mijnbouwhulpstoffen 
 
De toets op compatibiliteit van het te injecteren water met het al aanwezige water in het reservoir laat 
variatie zien in de samenstelling van het te injecteren water en onzekerheid bij de waterkwaliteit van het 
water in het reservoir. Als gevolg hiervan zal het te injecteren water enigszins afwijken van het al 
aanwezige formatiewater in het injectiereservoir. In het injectiereservoir komen naar verwachting dezelfde 
stoffen voor maar in hogere of lagere concentraties (op de mijnbouwhulpstoffen na). De 
Zechsteinformaties bestaan uit kalkgesteente. De sterkte en structuur van deze gesteenteformaties zullen 
gezien de samenstelling van het te injecteren water, niet door waterinjectie worden aangetast. Daarmee is 
er ten aanzien van compatibiliteit waterinjectie mogelijk. 

11.5 Bevindingen toetsing randvoorwaarden 

De voorgestelde reservoirs en de waterstroom voor Alternatief 3 en 4 voldoen aan de randvoorwaarden 
uit de CE afwegingsmethodiek, onder de volgende voorwaarden: 
 
 De waterstroom bestaat uitsluitend uit productiewater, met toevoegingen bedoeld voor bescherming 

van de materialen. 
 Reservoirs kunnen voor alternatief gebruik ingezet worden, zoals gasopslag of CO2-opslag. In de 

omgeving zijn echter veel meer reservoirs beschikbaar waar eveneens gasopslag op CO2-opslag 
mogelijk is, zodat de benutting van deze reservoirs tot slechts geringe beperkingen in de toekomst zal 
leiden. 

 De reservoirs hebben vergelijkbare eigenschappen met het oliereservoir in de zin van aanwezigheid 
van water en koolwaterstoffen (zoals gas en olie), ten aanzien van de ondoorlatendheid van de 
afdekkende laag en de poriën waardoor voldoende doorlatendheid in het reservoir beschikbaar is. 

 De reservoirs en putten zijn zodanig gekozen dat risico van aantasting van het gesteente, oplossing 
van zoutlagen of het induceren van aardbevingen niet waarschijnlijk is.  
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12 Stap 3c: Uitvoering doelmatigheidstoets 

Het tweede deel van de methodiek bestaat uit het in beeld brengen van de gevolgen voor milieu, de 
risico’s op korte en lange termijn en de verwachte kosten. Er is hiervoor een maatgevende situatie van 

2022 gekozen, aan het begin van de periode dat de oliewinning naar verwachting weer volledig 
operationeel is. 

12.1 Toetsing Milieu 

In dit overzicht op hoofdlijnen wordt eerst kort in gegaan op de milieueffecten in de breedte (algemene 
milieuaspecten), in vergelijking met de toetsing in het MER. De milieutoetsing zelf vindt plaats op basis 
van drie factoren, zoals onderstaand toegelicht. 
 
In de CE-afwegingsmethodiek worden de milieuaspecten getoetst middels een Levenscyclus analyse 
(LCA). Hierin wordt berekend wat de impact is van verschillende alternatieven op aspecten zoals 
broeikaseffecten, toxicologische effecten, bijdrage aan vermesting en verzuring, energieverbruik en 
waterverbruik. Zoals eerder aangegeven zal een complete LCA onderdeel uitmaken van de detailstudie, 
die naderhand is voorzien bij de verdere uitwerking van één of enkele alternatieven. In deze 
tussenrapportage worden geen LCA berekeningen weergegeven, maar wordt de toetsing uitgevoerd op 
de factoren, die bij de uitvoering van LCA berekeningen naar verwachting bepalend zijn voor de uitkomst. 
Deze factoren zijn: 
 
 Verwacht energieverbruik (de hoeveelheid benodigde energie);  
 Hoeveelheid reststoffen; 
 Gebruik chemicaliën.  
 
Vergelijking van alternatieven op basis van deze drie factoren geeft een indicatie van de verhouding in 
milieubelasting van de verschillende alternatieven. Uiteindelijk is in de detailuitwerking een volledige LCA 
nodig om een goed inzicht te krijgen in de directe en indirecte milieubelasting. 
 
Algemene milieuaspecten 

Milieuaspecten dienen binnen de gebruikelijke normen te blijven. Zoals in het MER van 2006 al is 
aangegeven, heeft dat bij de waterzuivering vooral te maken met geluid binnen de geluidsnormen en 
lozing van water op het oppervlaktewater. Bij watertransport is vooral in de aanlegfase het beperken van 
schade door vergraving van belang, voor de bodem, het grondwater, natuur en mogelijk archeologie. Voor 
lozing van zout water in de Eems is het van belang dat aan de waterkwaliteitseisen wordt voldaan. In het 
MER van 2006 zijn deze milieuaspecten uitgewerkt. Voor deze herafweging wordt er van uitgegaan dat bij 
alternatieven milieueffecten zullen optreden, maar dat dit niet zal leiden tot het afwijzen van alternatieven. 
Indien een alternatief geselecteerd wordt en in detail wordt uitgewerkt, zullen deze milieuaspecten alsnog 
in detail aan bod komen. 
 
Bij de Referentiesituatie geldt dat voor het benutten van alle beschikbare leeg geproduceerde gasvelden 
de huidige transportleidingen naar verwachting vervangen of gerepareerd moeten worden. Voor de 
vervanging van transportleidingen in het Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek geldt 
dat deze activiteit een tijdelijk negatief effect op de aanwezige natuur zal hebben. 
 
Verwacht energieverbruik 

Het benodigde energieverbruik per alternatief geeft een belangrijke bijdrage aan de milieubelasting. De 
energie dient opgewekt te worden en dat is een milieubelastende activiteit, onder meer door de emissies 
van CO2. Er is vooral veel energie nodig bij de waterzuivering en dan vooral bij een waterzuivering waarbij 
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via indamping alle stoffen uit het water worden verwijderd. In mindere mate is er energie nodig voor het 
lozen en het injecteren van water. 
 
Het energieverbruik is uitgedrukt in TJ/jaar (TJ staat voor Terajoule, 1016 Joule) aan primaire energie. Bij 
de bepaling van energieverbruik is elektriciteit met een factor 2,5 is vermenigvuldigd en stoomgebruik met 
een factor 1,1 conform de rendementen voor opwekking met de referentie technologieën. Hieruit blijkt dat 
waterzuivering relatief veel energie vraagt. Bij transport en opslag wordt het energieverbruik bepaald door 
de benodigde injectiedruk in de putten (hierbij is uitgegaan van circa 8 Whe/ m3 aan pompvermogen). Er 
lijkt nauwelijks verschil in energieverbruik tussen waterinjectie in Twentevelden (lagere velddruk, meer 
drukverlies bij transport) en waterinjectie in Drenthevelden (hogere velddruk, nieuwe pijpleiding). Afwijking 
tussen beide varianten zal circa 10% bedragen. De huidige inschatting van de druk voor watertransport en 
-injectie bedraagt 70 bar. Vooralsnog vindt waterinjectie plaats met relatief weinig energie. Dit geeft 
minder milieubelasting dan bijvoorbeeld lozen van gezuiverd productiewater. Op termijn kan de benodigde 
druk hoger worden, zodat waterlozing juist minder milieubelasting geeft. 
 
In de onderstaande tabel zijn de bevindingen opgenomen per alternatief. Hierbij is onderscheid gemaakt 
naar het energieverbruik bij de waterzuivering, het transport en de verwerking via opslag, lozing of 
waterinjectie. Om een indruk te krijgen van de hoeveelheden in de tabel kan in gedachten worden 
gehouden dat 1 TJ overeenkomt met het gemiddeld jaarlijks elektriciteitsverbruik van circa 100 
huishoudens in Nederland. Het energieverbruik van ruim 2.000 TJ is daarmee equivalent met het 
elektriciteitsverbruik van 200.000 huishoudens. Ter referentie, het energieverbruik van de gehele 
Nederlandse industrie bedroeg in 2013 circa 1.200.000 TJ (Compendium voor de Leefomgeving, 
699  feiten en cijfers over milieu, natuur en ruimte). 
 
Tabel 12.1: Overzicht energieverbruik per alternatief 

Energieverbruik (TJ/jaar) Alternatief 1:  

Zoutproduct 

Alternatief 2:  

Zoutwater 

Alternatief 3: 

Brijninjectie 

Alternatief 4: 

Waterinjectie 

5:  

Referentie 

Zuivering 2.050 38 1.305 0 0 

Transport 0 0 0 0 0 

Opslag/injectie/lozing 0 17 42 117 117 

Totaal 2.050 55 1.347 117 117 

Relatieve score - - 0 - - 0 0 

 
In de tabel 12.1 is in de onderste rij een classificatie aangebracht middels een relatieve score. De 
benodigde hoeveelheid energie laat zich in twee groepen verdelen, zoals in de classificatie is 
weergegeven. 
 
Bij de alternatieven zijn varianten doorgerekend: 
 
 Bij Alternatief 1 geldt als mogelijke optimalisatie het aanvullend zuiveren zodat puur en herbruikbare 

CaCO3 en als strooizout herbruikbare zuivere NaCl zout overblijven. Dit vraagt geen extra energie, 
maar maakt wellicht in plaats daarvan een 50% reductie van energiegebruik bij de kristallisatiestap 
mogelijk. Het energieverbruik wordt geraamd op 950 TJ per jaar. Daarnaast wordt CO2 van fossiele 
oorsprong gebonden en wordt primaire productie van CaCO3 en NaCl uitgespaard. Voor de 
optimalisatie is de score een enkele ‘-‘. 
 

 Bij Alternatief 4 zijn er meerdere varianten: 
 A4.2: gebruik biociden minimaliseren 
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 A4.3 : gebruik biociden en H2S-binder minimaliseren 
 A4.4 : gebruik biocide en H2S-binder minimaliseren, in combinatie met zuivering 
 
Het energieverbruik bij deze varianten is vergelijkbaar. Ook de zuivering bij variant 4.4 vraagt geen 
aanvullende energie. Voor de varianten is de score 0. 

 
Hoeveelheid reststoffen 

De hoeveelheid reststoffen en het type reststoffen is bepalend voor de mogelijkheid van hergebruik of de 
noodzaak te storten. Een deel van de reststoffen wordt afgevoerd naar zee of opgeslagen in de 
reservoirs. Voor de verwerking van reststoffen, die niet worden geloosd of geïnjecteerd, wordt in het 
verlengde van de Ladder van Lansink bepaald, dat na preventie de voorkeur ligt bij hergebruik. Als laatste 
en minst wenselijke optie geldt het verbranden of storten van afval. Als negatief effect voor de omgeving 
en het milieu geldt daarom vooral de hoeveelheid te storten reststoffen.  
 
In tabel 12.2 zijn de hoeveelheden reststoffen per alternatief weergegeven, uitgedrukt in ton per jaar. Uit 
de tabel blijkt dat er duidelijke verschillen tussen de alternatieven zijn.  
 
In de tabel is een classificatie aangebracht middels een relatieve score. Daar waar de reststoffen of de 
verwerking van reststoffen binnen de reguliere bedrijfsvoering mogelijk is, wordt een score van 0 
aangehouden. Dit is het geval bij waterinjectie voor alternatief 3 en 4 en de referentiesituatie. Bij lozing 
van zoutwater op zee in alternatief 2, geldt dat er een beperkte hoeveelheid reststoffen, binnen de 
lozingsnormen, effect op het ontvangende water kunnen hebben, waardoor een score van – geldt. Positief 
bij dit alternatief is dat er kalksteen geproduceerd wordt, wat nuttig toegepast kan worden. Hierdoor wordt 
de milieugevolgen van kalksteenproductie op alternatieve wijze voorkomen. Bij het storten van vastzout 
zullen specifieke maatregelen nodig zijn, waarvoor de score - - is gegeven. 
 
Tabel 12.2: Overzicht reststoffen per alternatief 

Reststoffen 

Ton per jaar 

Alternatief 1:  

Zoutproduct 

Alternatief 2:  

Zoutwater 

Alternatief 3: 

Brijninjectie 

Alternatief 4: 

Waterinjectie 

5:  

Referentie 

Lozing 1.588 69.168 1.588 0 0 

Injectie 0 0 73.064 73.686 73.686 

Hergebruik 324 6.382 324 0 0 

Storten 73.064 411 411 0 0 

Relatieve score - - - 0 0 0 

 
Bij de alternatieven zijn varianten doorgerekend: 

 Bij Alternatief 1 geldt als optimalisatie het aanvullend zuiveren zodat twee pure zoutfracties (kalksteen 
en steenzout) overblijven. Hiermee neemt hergebruik sterk toe en neemt de hoeveelheid reststoffen 
met 85% af. Dit restproduct is in tegenstelling tot het restproduct van kristallisatie slecht tot zeer slecht 
oplosbaar, waardoor risico’s gerelateerd aan eindberging aanzienlijk kleiner zijn. De variant scoort 

positief op hergebruik en licht negatief op storten. Gecombineerd wordt hiervoor een score 0 
aangehouden.  

 Bij Alternatief 4 geldt dat er geen verschil zal zijn tussen de varianten in de hoeveelheid reststoffen. 
Voor alle varianten geldt een score van 0. 
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Gebruik chemicaliën 

De invloed van het gebruik van chemicaliën is gelegen in het feit, dat het stoffen zijn die aangemaakt 
moeten worden en in veel gevallen geïmporteerd. Veel en bijzondere chemicaliën geven daarvoor een 
zwaardere belasting van het milieu, dan alternatieven waarbij geen chemicaliën nodig zijn. Er is 
onderscheid gemaakt tussen eenvoudige en complexe chemicaliën. De gedachte daarbij is dat de 
productie en het gebruik van complexe chemicaliën een groter negatief effect per geconsumeerde 
eenheid heeft op het milieu. Als benadering is er van uit gegaan dat veelvuldig gebruikte chemicaliën 
gemakkelijk produceerbaar en verkrijgbaar zijn, terwijl voor fijnchemische producten meerstaps 
productieketens met energie-intensieve stappen en toxische grondstoffen en halffabricaten nodig zijn. 
In de onderstaande tabel is voor alle alternatieven aangegeven in hoeverre naar verwachting gebruik 
wordt gemaakt van eenvoudige of complexe chemicaliën. Vooral de mijnbouwhulpstoffen zoals corrosie-
remmer, H2S-binder en biociden geven een grotere hoeveelheid complexe chemicaliën, die als minder 
wenselijk vanuit milieubelasting worden gezien. 
 
Tabel 12.3: Overzicht gebruik chemicaliën per alternatief 

Chemicaliën 

Ton per jaar 

Alternatief 1:  

Zoutproduct 

Alternatief 2:  

Zoutwater 

Alternatief 3: 

Brijninjectie 

Alternatief 4: 

Waterinjectie 

5:  

Referentie 

Eenvoudig 3.274 2.705 3.274 0 0 

Complex 47 1 1.838 1.838 670 

Totaal 3.321 2.706 5.112 1.838 670 

Relatieve score 0 0 - - - - - 

 
In de tabel is een classificatie aangebracht middels een relatieve score. De benodigde hoeveelheid 
complexe chemicaliën is als maatgevend aangehouden voor de milieubelasting. Er zijn drie groepen 
zichtbaar, bij de waterinjectie alternatieven zijn veel complexe chemicaliën nodig, bij waterlozing weinig tot 
niet. 
 
Bij de alternatieven zijn varianten doorgerekend: 
 Bij Alternatief 1 geldt als optimalisatie het aanvullend zuiveren zodat puur zout overblijft. Dit vraagt 

extra chemicaliën bij de zuivering. Door volledige ontharding neemt het gebruik aan complexe 
chemicaliën iets af. Omdat de zuurgraad (pH) van het productiewater met NaOH moet worden 
aangepast aan de voor ontharding benodigde pH-waarde zijn daarentegen meer eenvoudige 
chemicaliën nodig. De score blijft hier 0. 

 Bij Alternatief 4 hebben de varianten wel een verschillend effect op het gebruik van chemicaliën, vooral 
de complexe chemicaliën. Doordat bij variant 4.2 geen biocide wordt gebruikt, neemt de hoeveelheid af 
van 1.838 ton per jaar, tot 670 ton per jaar. Bij variant 4.3 wordt geen biocide toegepast en eveneens 
geen H2S-binder. De hoeveelheid complexe chemicaliën nemen verder af tot 320 ton per jaar. Bij 
variant 4.4 wordt hier een beperkte zuivering aan toegevoegd. De hoeveelheid eenvoudige 
chemicaliën neemt dan toe tot 6.428 per jaar (bij de vorige varianten is dat 0 ton per jaar). De 
hoeveelheid complexe chemicaliën komt overeen met variant 4.3. De afname van benodigde complexe 
chemicaliën leiden tot een aangepaste score, hoewel in alle varianten complexe chemicaliën nodig zijn 
voor corrosie-remmer. De score voor variant 4.2 en 4.3 wordt -. 
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Samenvatting milieueffecten 

In de onderstaande tabel zijn de classificaties samengebracht. In de tabel zijn de classificaties van 
varianten aangegeven, tussen haakjes achter de score van het alternatief. 
 
Tabel 12.4. Samenvattend overzicht van de milieueffecten per alternatief (met tussen haakjes de score van varianten). 

Milieu Alternatief 1:  

Zoutproduct 

Alternatief 2:  

Zoutwater 

Alternatief 3: 

Brijninjectie 

Alternatief 4: 

Waterinjectie 

5:  

Referentie 

Energieverbruik - - (-) 0 - - 0 (0) 0 

Reststoffen - - (0) - 0 0 (0) 0 

Chemicaliën 0 (0) 0 - - - - (-) - 

Totaal Milieu - - (-) 0/- - - - (0/-) 0/- 

 
Om vanuit de afzonderlijke scores een totaalscore voor milieu te komen, is vooral gekeken naar de 
hoeveelheid ‘- -‘ scores. Daarmee wordt immers aangeduid dat er een significant negatief milieueffect is. 

Een score van 0 of een ‘-‘ geven slechts geen of beperkte milieueffecten aan. In het geval van twee ‘- -‘ 
scores is de totaalscore als ‘- -‘ aangegeven, bij één ‘- -‘ score is de totaal score een ‘-‘ en anders wordt 

de totaalscore als ‘0’ gegeven. 
 
Uit de milieuscore blijkt dat het eerste alternatief duidelijk meer negatieve effecten op het milieu dan de 
andere alternatieven. Bij de optimalisatie, indien het resterende zout en kalk kan worden hergebruikt, leidt 
tot een veel betere score op energieverbruik en reststoffen. Dit leidt uiteindelijk tot een beperkte negatieve 
score. Voor alternatief 4 geldt dat de varianten 4.2 en 4.3 tot minder milieubelasting leiden, en daarmee 
tot een lagere score 0. De zuiveringstap bij variant 4.4 geeft een hogere milieubelasting, waarmee de 
score op – uitkomt. 
 
De milieuscores laten zien dat de alternatieven allen tot milieueffecten leiden, maar dat de bijdrage 
verschilt afhankelijk van energieverbruik (waterzuivering), reststoffen (stort en afvoer) en chemicaliën 
(injectie alternatieven). 

12.2 Benoemen risico’s 

Formeel is een risico de kans dat een gebeurtenis optreedt vermenigvuldigd met de gevolgen van de 
gebeurtenis. In de praktijk wordt een gebeurtenis zelf echter ook veelal als risico aangeduid. In deze 
rapportage is getracht de ongewenste gebeurtenissen te benoemen, en daarbij een indicatie te geven van 
de bijbehorend risico’s. 

12.2.1 Omgaan met risico’s (veiligheid, gezondheid en milieu) 

Risico’s hebben betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu. Dit zijn allemaal aspecten die horen bij 

het leven in de biosfeer. Risico’s in de diepe ondergrond hebben een andere lading. Indien de effecten 

van een gebeurtenis beperkt blijven tot de diepe ondergrond, geeft dit geen risico voor de biosfeer. De 
gebeurtenis levert daarmee geen risico’s op voor veiligheid, gezondheid en milieu. Alleen indien deze 

effecten op termijn invloed kunnen hebben op het leven in de biosfeer, dan is er sprake van een risico. 
 
Veel van de aangedragen zorgpunten uit de regio hebben betrekking op risico’s; gebeurtenissen die onder 

normale omstandigheden niet zullen optreden, maar waarvan de kans dat ze onverhoopt plaatsvinden 
mogelijk niet kan worden uitgesloten. De lekkage van de watertransportleiding is een recent voorbeeld 
van een gebeurtenis die onder normale omstandigheden niet hoort voor te komen, maar uiteindelijk wel is 
opgetreden.  
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Onderzoek naar risico’s vormt een integraal onderdeel van de CE afwegingsmethodiek, zodat het 
meenemen van de zorgpunten met betrekking tot risico’s in dit onderzoek aansluit op de beschikbare 

aanpak. Er wordt onderscheid gemaakt naar risico’s die kunnen optreden in de operationele fase en lange 

termijn risico’s, die veel later na beëindiging van de activiteiten kunnen optreden. Bij de laatste categorie 
is het de gedachte dat de volgende generaties niet met de gevolgen van de huidige activiteiten moeten 
worden geconfronteerd. In de regio Twente is de teerput van Vasse een bekend fenomeen, waar keuzes 
uit het verleden tot een probleem voor de huidige generatie hebben gezorgd. 
 
De risico’s kunnen per alternatief verschillen. Indien productiewater wordt gezuiverd tot schoon zout water 

voor lozing in zee, zullen er geen risico’s zijn die betrekking hebben op ondergrondse opslag, maar 
mogelijk wel risico’s dat er toch verontreinigingen in het zoute water komen en daarmee in zee. Veel 

risico’s komen echter bij meerdere alternatieven voor, zoals het risico dat er opnieuw een lekkage ontstaat 

in een transportleiding, aangezien alle alternatieven gebruik maken van transportleidingen. Doordat de 
waterkwaliteit van het te transporteren water per alternatief kan verschillen, geldt dat de gevolgen en 
daarmee de grootte van het risico verschillend kunnen zijn. 
Onderstaand is een overzicht gegeven van de risico’s die in dit onderzoek zijn meegenomen. Vervolgens 

is aangegeven bij welke alternatieven deze risico’s van toepassing zijn, en in hoeverre het korte of lange 

termijn risico’s betreft. In de volgende paragrafen worden de risico’s vervolgens getoetst per alternatief. 

12.2.2 Overzicht risico’s per onderdeel 

De risico’s hebben betrekking op afzonderlijke onderdelen van de alternatieven. De waterstroom volgend 

zijn dat risico’s bij de waterzuivering, watertransport, waterlozing op oppervlaktewater of zee, waterinjectie 
en de verwerking van restproducten. Afhankelijk van het alternatief komen niet al deze onderdelen voor. 
 
Waterzuivering 

 Verontreiniging van de omgeving (bodem, lucht, water) door stoffen (korte termijn risico). Indien 
chemicaliën of andere stoffen uit het zuiveringsproces onverhoopt in de ondiepe ondergrond komen, 
ontstaat bodem- en grondwaterverontreiniging. 

 Waterstroom door een lekkage in de zuivering naar het oppervlaktewater (korte termijn risico). Zo 
kunnen stoffen in het oppervlaktewater komen. Hierdoor wordt het lokale watersysteem aangetast. 

 
Watertransport 

 Lekkage uit de transportleiding (korte termijn risico, op de lange termijn vindt geen transport meer 
plaats). Bij lekkage komt water uit de transportleiding in de bodem terecht. Dit kan afhankelijk van het 
alternatief schoon zoet water zijn, schoon zout water of zout water met aanvullende stoffen. Hierbij is 
onderscheid te maken naar de plaats waar de lekkage plaatsvindt en in hoeverre zich hier een 
kwetsbaar natuurgebied of waterwingebied bevindt. 

 
Waterlozing in de biosfeer (oppervlaktewater of zee) 

 Samenstelling of temperatuur van het te lozen water kan door een procesverstoring in de zuivering 
tijdelijk afwijken van de normen (korte termijn risico). Hierbij is van belang in hoeverre het lozingspunt 
nabij een gevoelig gebied ligt, met natuurwaarden of een functie voor benutting van het water. 

 
Waterinjectie 

 Lekkage bij de injectieputten (korte en lange termijn risico), met als mogelijk gevolg verspreiding van 
productiewater in de ondergrond richting grondwater, of naar een sloot waar de landbouw gebruik van 
maakt. 

 Lekkage injectiewater uit reservoir (lange termijn risico), waardoor het productiewater zich zou kunnen 
verspreiden naar omliggende diepe bodemlagen.  
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 Aantasting zoutlagen boven het reservoir (korte termijn risico, mogelijk lange termijn risico). De 
Zechstein kalksteenreservoir bevinden zich onder of tussen dikke steenzoutlagen. Oplossing van dit 
zout door het niet verzadigde injectiewater kan leiden tot vermindering van de integriteit van de 
steenzoutlagen. In de operationele fase zal er steeds nieuw water het reservoir instromen, wat bij 
contact met zoutlagen tot oplossing kan leiden. Op de langere termijn is er sprake van stilstaand water 
in het reservoir en zou er alleen een diffusieproces kunnen ontstaan, zoals blijkt uit de NAM-
onderzoeken (zie ook bevindingen in hoofdstuk 16 voor nadere verdieping). 

 Aardbevingen (korte en mogelijk lange termijn risico), ten gevolge van de injectie van productiewater. 
Door een veranderende drukverdeling in de ondergrond zouden hierdoor aanwezige breukzones 
gereactiveerd kunnen worden. 

 
Verwerking restproducten 
 Transport restproducten (korte termijn risico), indien een vrachtwagen met restproducten een ongeluk 

heeft en de restproducten op de weg, in de sloot of in de lucht komen. Deze toename van 
transportbewegingen kan de veiligheid van bewoners in gevaar brengen. 

 Lekkage van restproducten uit bovengrondse opslag naar het milieu (lange termijn risico). 
Restproducten zonder een hergebruikfunctie en die niet afgebroken kunnen worden, blijven voor lange 
tijd opgeslagen in de biosfeer, bij voorkeur in een afgeschermde stortplaats om verontreiniging van de 
omgeving te voorkomen. Op de lange termijn kunnen deze restproducten alsnog naar de omgeving 
weglekken. 

12.2.3 Beschrijving risico’s en gevolgen 

Bij de beschrijving van de risico’s wordt aangegeven wat de mogelijke gevolgen zijn voor gezondheid, 

veiligheid en milieu. Tevens wordt beschreven hoe de kans dat ze optreden minimaal kan worden 
gemaakt. Hierbij is aandacht voor gerichte monitoring en de mate waarin de gevolgen kunnen worden 
verwijderd. Dit leidt uiteindelijk tot een inschatting van de grootte van de risico’s. 
 
De risicobepaling voor bijvoorbeeld een lekkage in een leiding kan rekenkundig worden bepaald, als 
externe veiligheid. Vanuit statistische gegevens wordt berekend hoe groot de kans is dat een gebeurtenis 
optreedt en wat de gevolgen zijn. Dit wordt uitgedrukt in plaatsgebonden risico en groepsrisico. Deze 
statistische gegevens zijn niet beschikbaar voor de activiteiten in de diepe ondergrond. Er wordt daarom 
gebruik gemaakt van een kwalitatieve aanpak, waarin voor iedere ongewenste gebeurtenis de 
mechanismen worden beschreven om de kans te verkleinen én om de gevolgen te beperken. 
 
Om op een systematische manier de risico’s van bovengrondse en ondergrondse activiteiten met elkaar te 

kunnen vergelijken wordt bij de CE-afwegingsmethodiek gebruik gemaakt van de bow-tie methodiek. Dit is 
een overzichtelijke wijze van het presenteren van oorzaak en gevolg van een risicovolle gebeurtenis, met 
daarbij ruimte om mitigerende maatregelen aan te geven. 
 
Bow-tie methodiek 

De bow-tie methodiek geeft inzicht in de mogelijke gebeurtenissen en de mate waarin gevolgen beperkt 
kunnen blijven. Dit geldt zowel voor de risico’s op korte termijn als de risico’s op langere termijn. 
 
Bij de bow-tie methodiek worden de ongewenste gebeurtenissen benoemd, met daarbij de oorzaken hoe 
deze kunnen optreden en de gevolgen indien het daadwerkelijk gebeurt (zie figuur 12.1). Vervolgens 
worden barrières benoemd, die kunnen voorkomen dat een oorzaak leidt tot de ongewenste gebeurtenis 
én de barrières die de gevolgen van een dergelijk gebeurtenis beperken. In de onderstaande paragrafen 
worden de korte en lange termijn risico’s via deze methodiek beschreven. 
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Figuur  12.1: Schema van de bow-tie methode, waarbij een ongewenste gebeurtenis is geïdentificeerd, de mogelijke bedreigingen 

die de gebeurtenissen kunnen veroorzaken (links) en de mogelijke consequenties van de gebeurtenissen (rechts). De barrières 

moeten voorkomen dat een bedreiging echt plaatsvindt (links) en dat de gevolgen van een gebeurtenis zoveel mogelijk beperkt 

worden (rechts). 

  

Ongewenste 

gebeurtenis 

(lekkage) 
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12.3 Toetsing risico’s korte termijn (operationele risico’s) 

De risico’s op korte termijn hebben betrekking op de risico’s tijdens de operationele fase. Hierbij wordt de 

kans bepaald dat een gebeurtenis plaatsvindt en de gevolgen van de gebeurtenis op de omgeving. Per 
onderdeel van de verwerking van de productiewaterstroom worden deze risico’s besproken en gescoord 

aan de hand van de risicoclassificatie.  
 
Classificatie risico’s korte termijn 

De risico’s worden beschreven en vervolgens wordt er een classificatie gegeven als indicatie van de 

omvang van de gevolgen. Dit is een classificatie van gevolgen, waarbij ieder gevolg negatief is of nihil.  
 
Tabel 12.5: Overzicht classificatie risico korte termijn 

Classificatie Omschrijving / Gevolgen 

0 gevolgen zijn nihil, als er iets gebeurt dan is het binnen de hekken van de mijnbouwlocatie, 
tijdelijk en herstelbaar 

- gevolgen zijn buiten de hekken van de mijnbouwlocatie, deze zijn tijdelijk en herstelbaar 

- - de gevolgen zijn serieus en acceptatie van het risico is alleen met expliciete monitoring en 
gerichte acties verantwoord 

- - - zonder aanpassing is het risico zo groot dat uitvoering niet verantwoord is 

 
Indien er per onderdeel meerdere risico’s worden gescoord, dan wordt de meeste negatieve score 

opgenomen in de eindscore. 

12.3.1 Waterzuivering 

Waterzuivering vindt in verschillende mate plaats bij de verschillende alternatieven. Het type zuivering en 
de schaal en complexiteit van de waterzuivering verschilt per alternatief. Waterzuivering leidt tot de 
volgende twee categorieën risico’s: 
 
 Verontreiniging van de omgeving door stoffen. De waterzuivering bevindt zich op het terrein van de 

Olie Behandelings Installatie Schoonebeek. Indien stoffen vanuit de waterzuivering in de bodem, lucht 
op het water komen, ontstaat een tijdelijke verontreiniging. Het betreffen geen direct gevaarlijke 
stoffen, voor de medewerkers of voor de omgeving en er is dus geen veiligheidsrisico. Daarnaast 
kunnen verontreinigingen in bodem of water gesaneerd worden. Bewoners bevinden zich op minimaal 
200 meter afstand van de waterzuivering. Het effect lijkt hiermee binnen de mijnbouwlocatie te blijven, 
de effecten zijn minimaal, herstelbaar en tijdelijk van aard (score 0). 

 Waterstroom in oppervlaktewater. In geval van een lekkage kan een deel van de (on)behandelde en 
mogelijk zoute waterstroom in het oppervlaktewater terecht komen. De verontreiniging kan zich dan 
over een groter gebied verspreiden en kan het lokale watersysteem aantasten. In de omgeving van de 
OBI bevindt zich een watergang die door de waterstroom verontreinigd kan raken. Deze kan afgesloten 
worden zodat verdere verspreiding niet zal plaatsvinden. De verontreiniging is tijdelijk van aard, maar 
kan mogelijk tot buiten de OBI komen. Indien nodig kan het verontreinigde water weggepompt worden. 
Vandaar een enkel negatieve score (-). 

 
In het ontwerp van de waterzuivering en bij het functioneren van de waterzuivering zullen 
voorzorgsmaatregelen getroffen worden, zodat de kans minimaal is dat er een lekkage uit de 
waterzuivering optreedt. Dit kan conform de reguliere bedrijfstandaard. 
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Tabel 12.6:. Korte termijn risicoscore bij de waterzuivering per alternatief. 

Alternatief Eigenschappen 

Waterzuivering 
Risico 

Alternatief 1: Vast zout en schoon 
water lozen 

Op het terrein van de OBI in 
Schoonebeek wordt een nieuwe 
waterzuiveringsinstallatie gebouwd. 
Hierbij wordt het productiewater 
volledig gezuiverd, waarbij zowel de 
hulpstoffen als het zout uit het water 
worden gehaald.  

Verontreiniging van de omgeving door 
stoffen. Effecten blijven binnen 
inrichting, zijn minimaal, tijdelijk en 
herstelbaar (score 0).  
Waterstroom lekt in oppervlaktewater. 
Effecten zijn tijdelijk van aard en 
herstelbaar, maar kunnen tot buiten 
de mijnbouwlocatie komen (score -). 

Alternatief 2: Zout water naar de zee Op het terrein van de OBI wordt een 
nieuwe waterzuiveringsinstallatie 
gebouwd. Het productiewater wordt 
op de OBI zover gezuiverd, dat 
schoon zout water over blijft.  

Verontreiniging van de omgeving door 
stoffen. Effecten blijven binnen 
inrichting, zijn minimaal, tijdelijk en 
herstelbaar (score 0).  
Waterstroom lekt in oppervlaktewater. 
Effecten zijn tijdelijk van aard en 
herstelbaar, maar kunnen tot buiten 
de mijnbouwlocatie komen (score -). 

Alternatief 3: Indikken tot brijn en 
waterinjectie 

Het productiewater wordt behandeld 
met ontzoutingstechnieken waarbij 
een schoon effluent en een 
geconcentreerde afvalstroom (brijn) 
vrijkomen. De ontzoutings- en 
zuiveringsinstallaties worden op de 
OBI-locatie in Schoonebeek 
gebouwd.  

Verontreiniging van de omgeving door 
stoffen. Effecten blijven binnen 
inrichting, zijn minimaal, tijdelijk en 
herstelbaar (score 0).  
Waterstroom lekt in oppervlaktewater. 
Effecten zijn tijdelijk van aard en 
herstelbaar, maar kunnen tot buiten 
de mijnbouwlocatie komen (score -). 

Alternatief 4:  
Waterinjectie Twente en Drenthe 
Variant 4.4 

Bij variant 4.4 van dit alternatief is 
sprake van beperkte waterzuivering.  

Beperkte waterzuivering. Effecten 
blijven binnen mijnbouwlocatie, zijn 
minimaal, tijdelijk en herstelbaar 
(score 0). 

5: Referentiesituatie Bij de referentiesituatie is geen 
sprake van waterzuivering. 

Geen waterzuivering (score 0). 

 

12.3.2 Watertransport (alle alternatieven, verschillende leidingmaterialen, 

verschillende watersamenstelling) 

Watertransport vindt plaats bij alle verschillende alternatieven. De afstand, het type transportleiding en de 
mate waarin watertransport langs kwetsbare gebieden plaats vindt, verschilt per alternatief. 
Watertransport leidt tot het risico van waterlekkage uit de leiding: 
 
 Lekkage uit de transportleiding leidt tot aantasting van de bodem in de directe omgeving. Om te 

voorkomen dat een lekkage optreedt, kunnen verschillende maatregelen genomen worden. Nabij 
kwetsbare gebieden zoals natuur- en waterwingebieden, zal extra bescherming nodig zijn of een 
aangepaste route voor de transportleiding. Bescherming van de transportleiding tegen aantasting van 
binnenuit vindt plaats door de materiaalkeuze van de leiding en indien nodig de toevoeging van anti-
corrosiemiddel, biocide en H2S-binder. Externe factoren kunnen de transportleiding ook beschadigen, 
zoals graafwerkzaamheden door derden. Om dit risico te beperken zijn er standaard regels voor 
buisleidingen en graafwerkzaamheden (zoals meldingsplicht).  
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 Indien een lekkage optreedt zijn er maatregelen om de effecten te beperken. Door monitoring van de 
druk in de transportleiding kunnen (grote) lekkages snel gedetecteerd worden. Het leidingtraject wordt 
periodiek geïnspecteerd en lokaal zijn terreinbeheerders en boeren op de hoogte van de ligging van 
het traject, zodat lekkages kunnen worden opgemerkt en doorgegeven. In geval van een lekkage wordt 
de verontreinigde bodem gesaneerd, zodat de verontreinigingen opgeruimd worden. Het risico op 
lekkage is hiermee tijdelijk van aard en herstelbaar. Omdat de lekkage buiten de inrichting plaats kan 
vinden krijgt het een enkel negatieve score (-). Uitzonderingen hierbij zijn buisleidingen in natuur- of 
waterwingebieden. Deze krijgen een dubbel negatieve score omdat de negatieve effecten in deze 
gebieden groter zijn (score - -). Gerichte monitoring op lekkage zal in dat geval noodzakelijk zijn om de 
risico’s voldoende te kunnen beperken. 

 
Risico van lekkage in natuurgebieden 

Indien productiewater in natuurgebieden terecht komt, kan dit leiden tot schade aan het natuurgebied, 
waarbij herstel vele jaren kan duren. In de omgeving van de huidige transportleiding bevinden zich Natura 
2000 gebieden zoals het Springendal en Dal van de Mosbeek, en de Engbertsdijksvenen. Bij nieuwe 
tracés zal rekening moeten worden gehouden met nog andere natuurgebieden. Een eventuele 
verontreiniging met productiewater kan worden gesaneerd, maar de sanering zelf kan leiden tot negatieve 
effecten door verstoring van kwetsbare natuur. 
 
Interactie tussen ondiepe grondwaterlagen en de diepere ondergrond 

De ondiepe grondwaterstroming is lokaal kwetsbaar voor veranderingen. Dit geldt voor kwelstromen en 
freatische grondwaterstanden, waar een evenwicht gezocht wordt tussen agrarische en natuurbelangen. 
Daarbij is peilbeheer en regulering van grondwateronttrekking van belang. 
 
De waterinjectie in diepe grondwaterlagen heeft geen invloed op deze ondiepe grondwaterstroming. 
Daarvoor is de diepte waarop waterinjectie plaatsvindt te groot (meer dan 1.000 meter diepte) en zijn er 
teveel scheidende lagen tussen de gasreservoirs en de ondiepe kwetsbare waterlagen. Waterinjectie in 
lege gasreservoirs heeft zodoende geen effect op verdrogingsbestrijding of andere maatregelen die aan 
het maaiveld worden doorgevoerd. 
 
De risicoscore bij watertransport wordt per alternatief toegelicht in onderstaande tabel. 

Tabel 12.7: Korte termijn risicoscore bij watertransport per alternatief. 

Alternatief Eigenschappen 

Watertransport 

Risico 

Alternatief 1: Vast zout en schoon 
water lozen 

Nieuw aan te leggen leiding naar 
Stieltjeskanaal, circa 10 km. 
Transport van schoon zoet water. 

Lekkage van schoon zoet water leidt 
niet tot milieu-impacts (score 0). 

Alternatief 2: Zout water naar de zee Nieuwe leiding en mogelijk deels 
gebruik van bestaande VKA leiding, 
circa 100 km. Transport van schoon 
zout water. De leiding bevindt zich op 
voldoende afstand van kwetsbare 
gebieden. 

Bodemverontreiniging, geeft tijdelijke 
aantasting. Lekkage van schoon zout 
water is tijdelijk en kan gesaneerd 
worden (score -), maar bij 
natuurgebied of in waterwingebied 
heeft dit meer impact (score - -). 

Alternatief 3: Indikken tot brijn en 
waterinjectie 

Bestaande leiding naar Twente en/ of 
Drenthe. Transport van 
geconcentreerd zout water met 
opgeloste stoffen. De leiding bevindt 
zich op voldoende afstand van 
kwetsbare gebieden. 

Bodemverontreiniging, geeft tijdelijke 
aantasting. Lekkage van 
geconcentreerd zout injectiewater is 
tijdelijk en kan gesaneerd worden 
(score -), maar bij natuurgebied of in 
waterwingebied heeft dit meer impact 
(score - -).  
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Alternatief Eigenschappen 

Watertransport 

Risico 

Alternatief 4: Waterinjectie Twente en 
Drenthe 

Bestaande leiding naar Twente en 
Drenthe. Transport van zout water 
met opgeloste stoffen. Afhankelijk van 
de variant wordt biocide en H2S-
binder toegevoegd. De leiding bevindt 
zich op voldoende afstand van 
kwetsbare gebieden. 

Bodemverontreiniging, geeft tijdelijke 
aantasting. Lekkage van zout 
injectiewater is tijdelijk en kan 
gesaneerd worden (score -), maar bij 
natuurgebied of in waterwingebied 
heeft dit meer impact (score - -).  

5: Referentiesituatie Pijp in pijp constructie naar Twente. 
Transport van zout water met 
opgeloste stoffen.  

Bodemverontreiniging, geeft tijdelijke 
aantasting. Vanwege pijp-in-pijp 
constructie is een extra barrière 
aanwezig. Lekkage van zout 
injectiewater is tijdelijk en kan 
gesaneerd worden (score -). 

 

12.3.3 Waterlozing in de biosfeer (oppervlaktewater of zee) 

Bij alternatief 1 en 3 wordt schoon, zoet water op het oppervlaktewater bij het Stieltjeskanaal geloosd. In 
het derde alternatief is dit watervolume kleiner (ongeveer 75% van het totaal). In alternatief 2 wordt het 
gezuiverde zoute water naar de Eems verpompt. Bij alternatief 4 en 5 is geen sprake van lozing. De 
risico’s van lozing van het water zijn afhankelijk van: 
 
 De samenstelling en temperatuur van het te lozen water. Dit kan tijdelijk afwijken van de normen. 

Indien een verontreiniging door de waterzuivering heen komt, verslechtert dit de waterkwaliteit van het 
oppervlaktewater of op zee. Dit kan optreden bij procesverstoringen in het zuiveringsproces. Het 
betreft een tijdelijk effect, maar kan zeer slecht voor de lokale waterkwaliteit zijn, indien de vervuilde 
waterlozing gedurende langere tijd optreedt of in een kwetsbare omgeving komt. Vanwege de ernst 
van het effect krijgt dit een dubbel negatieve score als er geen mitigerende maatregelen genomen 
worden (score - -). Indien de waterkwaliteit bij het lozingspunt continue gemonitord wordt, kunnen 
problemen snel worden gesignaleerd en verholpen. De waterlozing kan dan direct worden gestopt. 
Ook kan eventueel gebruik worden gemaakt van een waterbuffer, zodat het niet direct in de omgeving 
komt. In geval van een procesverstoring kan dan actie ondernomen worden voordat het water in het 
milieu komt. Met mitigerende maatregelen krijgt de lozing op het Stieltjeskanaal een enkel negatieve 
score, omdat het een zeer tijdelijk effect betreft en de vervuiling snel verdunt raakt (score -). Lozing in 
de Eems komt uiteindelijk in de Waddenzee terecht. Dit betreft een beschermd natuurgebied met hoge 
natuurwaarden. Daarom wordt bij lozing in de Eems ondanks de mitigerende maatregelen toch een 
dubbel negatieve score toegekend (score - -). 

 
De risicoscore bij de waterlozing wordt per alternatief toegelicht in de onderstaande tabel. 
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Tabel 12.8: Korte termijn risicoscore bij waterlozing per alternatief. 

Alternatief Eigenschappen 

Waterlozing 
Risico 

Alternatief 1: Vast zout en schoon 
water lozen 

Lozing van schoon zoet water in 
Stieltjeskanaal. Monitoring 
waterkwaliteit. 

Verontreinigen komen in 
oppervlaktewater terecht, indien 
zuivering niet goed functioneert. Na 
signalering via de monitoring wordt de 
lozing gestopt en is het effect tijdelijk. 
Vanwege de doorstroming van het 
water raakt de verontreiniging 
verdund en verdwijnt uiteindelijk 
(score -). 

Alternatief 2: Zout water naar de zee Lozing van schoon zout water bij 
nader te bepalen lozingspunt in de 
Eems. Monitoring waterkwaliteit. 

Verontreinigen komen in zee bij Eems 
terecht, indien zuivering niet goed 
functioneert. Na signalering via de 
monitoring wordt de lozing gestopt en 
is het effect tijdelijk. Vanwege eb en 
vloedwerking raakt de verontreiniging 
verdund en verdwijnt uiteindelijk. 
Vanwege hoge natuurwaarden weegt 
het risico zwaarder (score - -). 

Alternatief 3: Indikken tot brijn en 
waterinjectie 

Lozing van kleiner volume (ca. 75%) 
schoon zoet water in Stieltjeskanaal. 
Monitoring waterkwaliteit. 

Verontreinigen komen in 
oppervlaktewater terecht, indien 
zuivering niet goed functioneert. Na 
signalering via de monitoring wordt de 
lozing gestopt en is het effect tijdelijk. 
Vanwege door doorstroming van het 
water raakt de verontreiniging 
verdund en verdwijnt uiteindelijk 
(score -). 

Alternatief 4: Waterinjectie Twente en 
Drenthe 

Geen waterlozing. Geen lozing (score 0). 

5: Referentiesituatie Geen waterlozing. Geen lozing (score 0). 

12.3.4 Waterinjectie - algemeen 

In alternatief 3, 4 en de referentiesituatie wordt het productiewater in lege gasvelden in Twente en/of 
Drenthe geïnjecteerd. Waterinjectie in de diepe ondergrond leidt tot verschillende risico’s. De risico’s zijn 

te verdelen in drie onderdelen (lekkage bij putten, aantasting zoutlaag, aardbevingen). Voor ieder 
onderdeel staat in onderstaande paragrafen beschreven welke maatregelen de kans dat dit risico optreedt 
verkleinen en welke maatregelen de effecten van het risico beperken indien het toch optreedt.  
 
Classificatie risico’s waterinjectie korte termijn 

De classificatie van de risico’s is gebaseerd op de volgende overwegingen, waarbij een score van een 

enkele min wordt gegeven als een risico niet is uit te sluiten, twee minnen in het geval er een kleinschalig 
effect zal optreden en drie minnen indien er een duidelijk effect in de biosfeer optreedt: 
 

 Lekkage injectieputten. Indien een injectieput lek is, kan productiewater uit de put naar de omgeving 
stromen, of omgekeerd kan water uit de ondergrond naar de put stromen. Bij een lekkage in de put op 
grote diepte ontstaat een vergelijkbare situatie als bij een lekkage uit het reservoir (zie hieronder). 
Indien de putlekkage op geringe diepte plaatsvindt, kan het productiewater vermengen met het zoete 
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of brakke grondwater en uiteindelijk het oppervlaktewater. Zeker als het grondwater en 
oppervlaktewater functies hebben als drinkwater voor mens of natuur, is dat (zeer) onwenselijk. Als de 
samenstelling van het productiewater zodanig is dat het, vermengd met oppervlaktewater of 
grondwater, gevaar voor de gezondheid oplevert, is de score drievoudig negatief (score - - -). Indien dit 
geen directe gevaren voor de gezondheid of het milieu oplevert, is de score dubbel negatief (score - -). 
Door gerichte monitoring kan een lekkage snel worden getraceerd en gesaneerd, waardoor slechts 
weinig water uit de put weg kan lekken en weggepompt kan worden. In dat geval zijn de effecten 
tijdelijk en herstelbaar. De score is dan enkel negatief (score -). 

 Aantasting van de zoutlaag boven het reservoir. Indien er geen scheidende laag (b.v. anhydriet) 
aanwezig is boven het reservoir, kan mogelijk een deel van het zout oplossen. Er moet dan wel 
circulatie in het reservoir kunnen optreden, zodat steeds nieuw onverzadigd water het zout kan 
oplossen. Vanwege de lage verticale permeabiliteit in het reservoir is dit onwaarschijnlijk. Het is niet 
duidelijk of zoutoplossing daadwerkelijk tot effecten in de biosfeer zal leiden, maar indien de 
mogelijkheid bestaat geeft het een score van drievoudig negatief (score - - -). Indien zoutoplossing 
alleen zeer plaatselijk is, bijvoorbeeld bij een breukzone en er is weinig waterstroming, zal het effect op 
korte termijn gering zijn, wat een dubbel negatieve score geeft (score - -). Indien zoutlagen aanwezig 
zijn, maar er geen contact verwacht wordt, is de risicoscore enkel negatief, omdat het effect niet geheel 
is uit te sluiten doordat monitoring effectief niet mogelijk is (score -). 

 Aardbevingen (korte en mogelijk lange termijn) kunnen ontstaan ten gevolge van de injectie van 
productiewater. Hierdoor verandert de drukbalans in de diepe ondergrond, waardoor aanwezige 
breukzones gereactiveerd kunnen worden. Indien deze breukzones onder spanning staan, voldoende 
groot zijn en hard genoeg om plots te verschuiven, dan kan dit tot een aardbeving leiden. Als er kans is 
op dusdanig krachtige aardbevingen dat er schade aan gebouwen optreedt en mensen gewond 
kunnen raken (een veiligheidsrisico), dan is de score driedubbel negatief (score - - -). Indien 
aangetoond is dat het aardbevingsrisico sterk verkleind wordt door alleen injectievelden en putten te 
gebruiken waar de kans en magnitude van aardbevingen als gevolg van injectie klein is, dan is er 
sprake van een dubbel negatieve score (score - -). Het gaat dan om velden en putten die niet in de 
buurt van grote breukvlakken liggen of tijdens de periode van gaswinning aardbevingen hebben 
gekend. Indien het aardbevingsrisico verder verkleind kan worden door een seismisch 
monitoringsnetwerk en een injectieprotocol, dan is er sprake van een enkel negatieve score (score -). 
In het injectieprotocol staat beschreven welke maatregelen en acties genomen worden bij een 
waargenomen trilling. 

 
Ruimtelijke risico’s bij lekkages 

Lekkage dient voorkomen te worden en indien het optreedt zoveel mogelijk beperkt en hersteld. Daarbij is 
het van belang zicht te hebben in hoeverre in de omgeving kwetsbare gebieden voor komen. Dit geldt 
voor lekkage vanuit een transportleiding, door de putwand of vanuit de diepe ondergrond uit een reservoir. 
 
Natuurgebieden zijn op de kaart aangegeven en het is van belang dat het gebied zelf, of kwelstromen 
naar het gebied toe, niet worden beïnvloed. Kaart 4 geeft de overzichtskaart van deze gebieden in 
Zuidoost Drenthe. 
 
De bodemlagen in de biosfeer worden deels benut voor de winning van grondwater, voor drinkwater of 
anderszins zoals beregening van agrarische gronden. Het zoete grondwater bevindt zich in de regio 
Drenthe en Twente in de regel tot maximaal 150 tot 200 meter diepte. 
 
De risico’s van lekkage bij de put en op aardbevingen door waterinjectie worden hieronder beschreven. In 
deze paragraven zijn de preventieve maatregelen en de monitoring benoemd die toegepast worden om de 
kans op een gebeurtenis te minimaliseren en adequaat te handelen indien zich een calamiteit voordoet. 
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De maatregelen tegen lekkage uit het reservoir staan beschreven bij de lange termijn risico’s (hoofdstuk 

12.4). 

12.3.5 Waterinjectie – risicobepaling lekkage bij de put (score -) 

Voor het injecteren van productiewater wordt gebruik gemaakt van bestaande putten. Deze putten zijn 
soms tientallen jaren geleden geboord en sindsdien gebruikt voor gaswinning. De putten zijn van staal en 
hebben meerdere cilindrische stalen buizen. Hierbinnen bevindt zich een vervangbare injectiebuis. In de 
ruimte tussen de injectiebuis en de putwand bevindt zich een vloeistof, evenals tussen de verschillende 
andere stalen buizen. Hierin wordt de druk gemeten, waardoor een eventuele lekkage gedetecteerd wordt 
voordat deze in de bodem kan komen. Door deze putconstructie wordt in de ondiepe ondergrond het 
grondwater gescheiden van het injectiewater door 3 of 4 metalen buiswanden. 
 
Risico:  

Het productiewater wordt via de injectiebuis in het reservoir gebracht. De volgende risico’s zijn 

relevant: 
 Productiewater lekt tijdens de injectie uit de put naar de ondergrond, specifiek naar de biosfeer 

en veroorzaakt daar verontreiniging. In het geval van een ondiepe lekkage komt het injectiewater 
samen met het aanwezige grondwater. Deze verontreiniging van grondwater dient voorkomen te 
worden. 

 Ter plaatse van een afdichtende laag ontstaat ruimte tussen de buitenkant van de put en het 
gesteente. Hierdoor komen bodemlagen die normaal van elkaar gescheiden zijn met elkaar in 
verbinding. Omdat er in principe geen overdruk in de diepe lagen is, zal er geen water vanuit het 
injectiereservoir langs de buitenkant van de put omhoog kunnen stromen. Eventueel van nature 
aanwezige gassen, zoals methaan, kunnen mogelijk wel langs de buitenkant van de put omhoog 
migreren. Dit risico is echter inherent aan elke gasput en wordt niet beïnvloed door de 
waterinjectie. 
 

Preventieve maatregelen: 

Bij het boren van de put is rekening gehouden met veiligheidseisen om lekkage te voorkomen. 
Tussen de injectiebuis en de putwand bevinden zich zoals bovenstaande beschreven meerdere 
metalen buiswanden; de ruimten hiertussen is gevuld met cement of een vloeistof, waarvan de 
druk aan het oppervlak wordt gemeten. Deze verschillende barrières scheiden het injectiewater 
van de bodemlagen boven het injectiereservoir. Bij het injecteren van productiewater wordt anti-
corrosie middel toegevoegd om te zorgen er geen aantasting van de stalen put plaatsvindt. 

 
Selectie van de putten: 

Bij de selectie van mogelijke injectieputten is putintegriteit als criterium meegenomen. Alleen de 
putten die aantoonbaar een goede injectiebuis, putwand en cementering hebben, worden gebruikt 
bij waterinjectie. 

 
Monitoring: 

Om de conditie van de putten en het reservoir te monitoren vindt elk jaar een aantal activiteiten 
plaats. Allereerst worden alle bovengrondse putafsluiters getest en onderhouden zodat een goede 
werking kan worden gegarandeerd. Verder worden op continue basis de injectiedruk en volumes 
gemeten. Zo wordt gecontroleerd hoeveel injectiewater in het reservoir opgeslagen wordt en of de 
druk niet te snel oploopt, zodat het over het hele opslagreservoir kan verspreiden. Daarmee 
samenhangend worden ook de drukken van de annulaire ruimten buiten de injectieverbuizing 
(tubing) gemeten, zodat een eventuele lekkage in de put tijdig kan worden opgemerkt. 
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In de putten zelf worden op incidentele basis metingen uitgevoerd. Jaarlijks wordt een plan 
gemaakt waarin de noodzakelijke metingen aangegeven staan. Er wordt gemeten hoe dik de 
buiswand is. Indien de tubing onvoldoende dikte heeft, wordt deze vervangen door een nieuwe 
tubing. De putwand en cementlaag vormen nog een tweede en derde barrière. Ook de kwaliteit 
van de cementering kan met behulp van een inspectie worden getoetst. Daarnaast vinden er 
metingen plaats die de druk in het reservoir meten en de diameter van de put.  
 
Steenzout achter de put zou kunnen oplossen indien hier het relatief zoetere injectiewater kan 
circuleren. Dit kan dan leiden tot een lekkagepad uit het reservoir. Ter controle kan de 
temperatuur achter de putwand gemeten worden, waardoor dit gedetecteerd wordt. Deze 
metingen in de put zelf worden slechts uitgevoerd als er onduidelijkheid bestaat over de druk of de 
conditie van de put en worden niet routinematig ieder jaar opnieuw gepland. 

 
Actie bij ongewenste situatie: 

In het geval de metingen aantonen dat de putdikte van één van de stalen verbuizingen of de 
cementintegriteit onvoldoende is, kunnen putwerkzaamheden uitgevoerd worden om de 
injectieput te herstellen. Indien de put niet meer voldoet en ook niet gerepareerd kan worden, kan 
de put permanent worden afgesloten door deze over verschillende diepte intervallen volledig te 
vullen met verschillende cement pluggen. Hierdoor kan geen stroming meer in of buitenlangs de 
put plaatsvinden. Monitoring zorgt er voor dat in geval van een lekkage de waterinjectie direct 
gestopt wordt, waardoor de hoeveelheid gelekt water beperkt blijft. Indien de put op voldoende 
afstand van een kwetsbaar gebied staat, zal de grondwaterstroming naar een kwetsbare zone 
beperkt blijven als de lekkage binnen een jaar wordt gesignaleerd. Een lekkage die de biosfeer 
bereikt kan met behulp van een nieuwe ondiepe put worden verwijderd. 

12.3.6 Waterinjectie – risicobepaling zoutoplossing (score -) 

Tijdens de waterinjectie komt het water in het reservoir, in de omgeving van zoutlagen, zoals verderop 
beschreven bij de lange termijn risico’s in hoofdstuk 12.4.  
 
Risico 

Het injectiewater bevat zout, maar is niet verzadigd met zout. Er is een risico dat zout uit de 
zoutlagen in het water oplost, waardoor de integriteit van de zoutlagen afneemt. 

 
Preventieve maatregelen 

Selectie van reservoirs met een lateraal continue anhydriet laag en selectie van putten op afstand 
van breukzones waar zoutlagen mogelijk in contact staan met het reservoir. En bij de selectie van 
de putten is de integriteit zodanig dat geen water langs de buitenkant van de putwand in contact 
komt met de zoutlagen. Hierdoor zal naar verwachting zoutoplossing niet of in zodanig beperkte 
mate optreden dat dit geen merkbaar effect heeft op de biosfeer. 

 
Monitoring 

Monitoring van mogelijke zoutoplossing bij breukzones kan niet direct worden geregistreerd. 
Indirect is het mogelijk na te gaan of er zoutoplossing heeft plaatsgevonden door meting van 
bodemdaling boven het gasveld. 
Monitoring van zoutoplossing rondom de injectieput is eveneens niet direct meetbaar. Er worden 
temperatuurmetingen uitgevoerd, waarbij middels temperatuurmeting in de put een indicatie wordt 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 141  

 

verkregen van waterstroming achter de putwand ter hoogte van een zoutlaag. Deze meetmethode 
geeft echter onvoldoende zekerheid over een mogelijk zoutoplossing. 

 
Actie bij ongewenste situatie 

In het geval tijdens de waterinjectie een duidelijke indicatie ontstaat van mogelijke zoutoplossing, 
kan verdere waterinjectie in overleg met SodM worden aangepast.  

 

12.3.7 Waterinjectie – risicobepaling seismische activiteit 

Zowel gaswinning en waterinjectie zorgen voor drukveranderingen in het reservoir en kunnen in potentie 
tot aardbevingen leiden. Van nature zijn er spanningen aanwezig in de diepe ondergrond. Een breukvlak 
dat onder kritische spanning staat, kan door een veranderde spanningsbalans een kritisch punt 
overschrijden, waardoor de gesteentelagen aan weerszijde van de breuk langs elkaar schuiven.  
 
Risico: 

De vele aardbevingen in het zeer grote Groningengasveld zijn het bekendste voorbeeld van 
bevingen als gevolg van gaswinning. In Zuidoost Drenthe heeft zich als gevolg van de gaswinning 
in de omgeving van Emmen, en met name bij Roswinkel, een aantal bodemtrillingen voorgedaan. 
In Nederland is slechts één aardbeving geregistreerd waarbij een mogelijke associatie met 
waterinjectie niet uitgesloten is zoals beschreven in hoofdstuk 4.3.1. Dit heeft voornamelijk te 
maken met het feit dat bij waterinjectie in een leeg gasveld, de druk laag is en geleidelijk 
teruggaat naar de oorspronkelijke en stabiele situatie. Dit drukherstel veroorzaakt in principe geen 
aardbevingen. Daarom is de kans op aardbevingen als gevolg van waterinjectie klein. De 
afwezigheid van meetbare aardbevingen gedurende zowel de hele periode van gasproductie als 
ook de eerste 4 jaar van de waterinjectie in de Twentevelden bevestigt dit. 
De kans op een geïnduceerde seismische activiteit als gevolg van waterinjectie hangt primair af of 
er in de nabijheid van het injectiepunt natuurlijke breuken aanwezig zijn, die onder kritische 
spanning staan. Daarbij komt dat geïnduceerde seismische activiteit meestal pas voor mensen 
aan het oppervlak voelbaar is als een groot deel van het breukvlak plotseling kan schuiven. Deze 
grote breuklijnen zijn zichtbaar op de seismische beelden van de ondergrond. 
 

Preventieve maatregelen: 

Wereldwijd is bij de meeste gevallen waarin waterinjectie tot een aardbeving heeft geleid de druk 
in het injectiereservoir opgelopen tot boven de oorspronkelijke druk. Er ontstaan dan spanningen 
in de ondergrond, die daar eerder niet zijn geweest. Als deze spanningen sterk genoeg zijn 
kunnen eventueel aanwezige breukvlakken verschuiven met een beving tot gevolg. In Nederland 
is het daarom ook niet toegestaan om de druk te verhogen tot boven het oorspronkelijke niveau. 
Dit verlaagt het risico op aardbevingen aanzienlijk. Dit is beschreven voor de Twentevelden in 
Threat assessment for induced seismicity in the Twente water disposal fields [Ref. NAM, 2015]. 
Dit zal voor de Drenthevelden vergelijkbaar worden uitgewerkt. Daarnaast is een protocol voor 
seismische activiteit opgesteld op verzoek van SodM. In dit protocol is vastgelegd hoe het risico 
op mogelijke bevingen beheerst wordt. Het beschrijft, hoe wordt voorkomen dat aardbevingen in 
de eerste plaats optreden en indien zich een trilling voordoet welke acties genomen worden.  
Ook dient injectie vermeden te wordt in de buurt van actieve breuken. Met behulp van de 
seismische informatie worden de breuklijnen in kaart gebracht. De kans bestaat dat kleinere 
breuklijnen niet zichtbaar zijn in de seismiek.  
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Selectie van reservoirs en putten bij de alternatieven: 

Bij de selectie van mogelijke gasvelden en injectieputten is het seismisch risico als criterium 
meegenomen. Alleen de putten waarvan dit risico laag is komen in aanmerking als injectieput 
(zoals beschreven in 11.2). 

 
Monitoring: 

Om bodemtrillingen te voorkomen en om adequaat te kunnen handelen bij een beving wordt er bij 
de injectieput gemonitord. Tijdens de injectie wordt periodiek de lokale reservoirdruk gemeten in 
de injectieputten. De gemeten druk wordt vergeleken met de gemodelleerde druk. Als op basis 
van deze metingen blijkt dat de werkelijke druk anders toeneemt dan gemodelleerd, dan gedraagt 
het reservoir zich niet zoals verwacht. De gemodelleerde druk is gebaseerd op de hoeveelheid 
gas die oorspronkelijk uit het reservoir is geproduceerd. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van 
verstopping rondom de put of beperkte doorlatendheid naar een deel van het reservoir. Door de 
drukmetingen wordt deze verminderde doorstroming gedetecteerd en kan de injectiesnelheid 
daarop aangepast worden. Dit voorkomt dat de druk plaatselijk rond de injectieput hoger oploopt 
dan bedoeld. Daarnaast is een maximale injectiedruk vastgesteld die de integriteit van de 
afsluitende bovenlaag waarborgt. 
Bij de waterinjectieputten kan ook een seismologisch netwerk worden geïnstalleerd (indien nog 
niet aanwezig). Dit netwerk kan eventuele trillingen waarnemen en precies lokaliseren. Dit 
verschaft extra informatie over het bevingsrisico als gevolg van de waterinjectie. Zo kunnen 
metingen gekoppeld worden aan het seismisch risico management systeem en kunnen er 
passende acties genomen worden (Protocol Monitoring seismische activiteit, 2015; Technical 
evaluation of Twente water injection wells. 2015). 

 
Acties bij aardbeving: 

Door het seismologisch netwerk worden trillingen direct gedetecteerd. In het seismisch protocol 
staat beschreven dat bij trillingen boven een bepaalde grens de injectie verlaagd of gestopt wordt 
[Ref. NAM, 2015]. Dit verkleint het seismisch risico omdat bevingen als gevolg van waterinjectie 
naar verwachting niet direct tot één grote beving leiden, maar geleidelijk in intensiteit toenemen.  

12.3.8 Waterinjectie – scores 

Bij alternatief 1: Vast zout en schoon water lozen en 2: Zout water naar zee, vindt geen waterinjectie 
plaats. Er zijn daarom geen risico’s van injectie en deze alternatieven scoren neutraal (score 0).  
In de overige alternatieven (3, 4 en 5) wordt het productiewater wel geïnjecteerd. De effecten kunnen 
buiten de inrichting van NAM optreden en kunnen in potentie serieuze gevolgen hebben. Alleen putten 
waarvan aangetoond is dat deze geschikt zijn voor waterinjectie komen in aanmerking. Vanwege de juiste 
putkeuze is het risico op lekkage, zoutoplossing en aardbevingen beperkt. Daarnaast vindt gerichte 
monitoring plaats en kunnen er acties ondernomen worden in geval een calamiteit optreedt. Daarom zijn 
de risico’s tijdelijk van aard en herstelbaar. Alternatief 3, 4 en 5 krijgen daarom een enkel negatieve score 

op risico’s van waterinjectie (score -). Bovendien is er nog nooit in Nederland een injectieput ingesloten 
vanwege lekkage naar het grondwater, wat aangeeft dat de kans dat een dergelijke calamiteit op kan 
treden laag is. 
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Tabel 12.9: Korte termijn risicoscore bij waterinjectie per alternatief. 

Alternatief Eigenschappen Risico 

Alternatief 1: Vast zout en schoon 
water lozen 

Geen waterinjectie. Niet van toepassing (score 0). 

Alternatief 2: Zout water naar de zee Geen waterinjectie. Niet van toepassing (score 0). 

Alternatief 3: Indikken tot brijn en 
waterinjectie 

Injectie van geconcentreerd zout 
water met opgeloste stoffen in 
Twente- en/ of Drenthevelden.  

Waterinjectie kan leiden tot 
aardbevingen, zoutoplossing of 
lekkage. Effecten kunnen buiten de 
inrichting optreden en grote impact 
hebben. Vanwege putselectie is het 
risico beperkt. Daarnaast vindt 
gerichte monitoring plaats en kunnen 
er acties ondernomen worden in geval 
een calamiteit optreedt. Daarom zijn 
de risico’s tijdelijk van aard en de 
gevolgen herstelbaar (score -). 

Alternatief 4: Waterinjectie Twente en 
Drenthe 

Injectie van zout water met opgeloste 
stoffen in Twente- en Drenthevelden. 
Afhankelijk van de variant wordt 
biocide en H2S-binder toegevoegd. 

Waterinjectie kan leiden tot 
aardbevingen, zoutoplossing of 
lekkage. Effecten kunnen buiten de 
inrichting optreden en grote impact 
hebben. Vanwege putselectie is het 
risico beperkt. Daarnaast vindt 
gerichte monitoring plaats en kunnen 
er acties ondernomen worden in geval 
een calamiteit optreedt. Daarom zijn 
de risico’s tijdelijk van aard en de 
gevolgen herstelbaar (score -). 

5: Referentiesituatie Injectie van zout water met opgeloste 
stoffen in Twentevelden. 

Waterinjectie kan leiden tot 
aardbevingen, zoutoplossing of 
lekkage. Effecten kunnen buiten de 
inrichting optreden en grote impact 
hebben. Vanwege putselectie is het 
risico beperkt. Daarnaast vindt 
gerichte monitoring plaats en kunnen 
er acties ondernomen worden in geval 
een calamiteit optreedt. Daarom zijn 
de risico’s tijdelijk van aard en de 
gevolgen herstelbaar (score -). 
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12.3.9 Verwerking restproducten 

In alternatief 1 tot 3 wordt het productiewater gezuiverd voordat het verder verwerkt wordt. Na de 
zuivering wordt het water geloosd op zee, op het oppervlaktewater of geïnjecteerd in de diepe 
ondergrond. Naast de gezuiverde stroom ontstaan altijd reststromen met de geconcentreerde 
afvalproducten.  
 
Bij alternatief 4 (waterinjectie Twente en Drenthe) en de referentiesituatie zou eventueel een beperkte 
waterzuivering toegepast kunnen worden, waarna het water in de ondergrond wordt geïnjecteerd. 
Bij waterzuivering ontstaan restproducten. Deze restproducten worden bij voorkeur hergebruikt of 
afgebroken. Dit is echter niet mogelijk voor alle restproducten. Een deel van de restproducten moet 
opgeslagen worden in de biosfeer. Deze stoffen worden vervoerd naar en opgeslagen in een speciale 
stortplaats, waar de restproducten ‘voor eeuwig’ geïsoleerd moeten blijven van hun omgeving (mens en 

milieu). Transport en opslag van deze reststoffen brengt zowel korte en lange termijn risico’s met zich 

mee. 
 Transport van de restproducten (korte termijn risico). Indien een vrachtwagen of schip met 

restproducten een ongeluk krijgt, kunnen de restproducten op de weg, in het water of in de lucht 
komen. Vooral bij lekkage in het water kan een relatief groot gebied vervuild raken. Afhankelijk van de 
aard van de vervoerde reststoffen worden er standaard eisen gesteld aan het vervoer om deze risico’s 

te beperken. In geval van een ongeluk wordt het vervuilde gebied direct gesaneerd, waardoor de 
effecten tijdelijk van aard zijn en herstelbaar. Bij alternatief 3, 4 en 5 is geen zuivering, of een zuivering 
met dusdanig weinig restproducten dat de risico’s tijdens transport nihil worden geacht (score 0). De 

hoeveelheid reststoffen bij alternatief 2 is groter. Dit transport brengt een relatief klein risico met zich 
mee, maar kan buiten de mijnbouwlocatie optreden. Het risico tijdens transport krijgt daarom een enkel 
negatieve score bij alternatief 2 (score -). Bij alternatief 1 moet het productiewater volledig gezuiverd 
worden. Hierbij ontstaat ruim een factor 10 keer meer restproduct. Onafhankelijk of dit restproduct 
hergebruikt kan worden of opgeslagen is transport nodig. Door dit vele transport neemt het risico op 
een ongeluk en effecten naar de omgeving evenredig toe. Vanwege dit grote volume krijgt alternatief 1 
een dubbel negatieve score (score - -). Een gericht risico verkeersplan zal bij dit alternatief van extra 
groot belang zijn om deze transportrisico’s voldoende af te dekken. 

 Lekkage van restproducten uit de opslag in het milieu (voornamelijk lange termijn risico). 
Restproducten zonder een hergebruikfunctie en die niet afgebroken kunnen worden, blijven voor lange 
tijd of zelf permanent opgeslagen in de biosfeer. Afhankelijk van de aard van de stoffen zijn er 
verschillende wettelijke eisen aan de opslag om te voorkomen dat de stoffen in het milieu terecht 
kunnen komen. Dit kan plaatsvinden door verwaaiing of lekkage naar de bodem en grondwater. 
Vanwege deze eisen zijn op de korte termijn de risico’s op lekkage dusdanig klein dat hier een neutrale 
score aan wordt toegekend (score 0). De effecten blijven binnen de inrichting van de opslaglocatie, 
worden gemonitord en zijn herstelbaar. Op de (zeer) lange termijn kunnen deze opslaglocaties echter 
degraderen waarbij de stoffen uiteindelijk in het milieu terecht komen. Dit risico is opgenomen in het 
volgende hoofdstuk over lange termijn risico’s. 

 
De risicoscore bij de verwerking van de reststoffen wordt per alternatief samengevat in onderstaande 
tabel. 
 
Toelichting risico bij transport van totale hoeveelheid zout bij alternatief 1 

Bij alternatief 1 ontstaat in totaal circa 200 ton zout per dag, dat in de loop van de tijd zal afnemen tot naar 
verwachting 60 ton zout. In eerste instantie zijn hiervoor gemiddeld 7 vrachtwagens per dag nodig om het 
zout af te voeren naar een stortlocatie. Uiteindelijk zal dat reduceren tot mogelijk 2 vrachtwagens per dag. 
Door de lange periode waarbij dagelijks gereden moet worden, is hier extra aandacht nodig voor de 
veiligheid van de omgeving waar deze vrachtwagens gaan rijden. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
meldt naar aanleiding van een onderzoek eind 2012: 
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“Per jaar vinden op de Nederlandse snelwegen gemiddeld duizend vrachtwagenongevallen plaats, waarbij 

circa 23 doden en 105 ernstig gewonden vallen. Bovendien zijn de slachtoffers meestal de andere 

weggebruikers.” 

 
De score van een dubbele min voor het risico bij transport van zout met behulp van vrachtwagens is op 
bovenstaande gebaseerd. De score geeft aan dat het van belang is bij een detailuitwerking hier aandacht 
aan te besteden door alternatieve afvoermogelijkheden uit te werken of een zodanige locatie en route te 
kiezen dat de kans op ongelukken geminimaliseerd wordt. 
 

Tabel 12.10: Korte termijn risicoscore bij verwerking reststoffen per alternatief. 

Alternatief Eigenschappen Risico 

Alternatief 1: Vast zout en schoon 
water lozen 

Transport van 200 ton zout per dag 
voor hergebruik of permanente 
opslag. Tot 2040 wordt een totaal 
zoutvolume geproduceerd van 
grofweg 0,6 miljoen m3 (ofwel een 
volume van ongeveer 100 bij 100 bij 
60 meter, indien kurkdroog zout). 

Het risico van lekkage uit de opslag 
op korte termijn wordt als nihil 
beschouwd. De effecten zijn tijdelijk, 
binnen de inrichting en herstelbaar 
(score 0). Vanwege de grote 
hoeveelheid transportbewegingen van 
de restproducten is de kans op een 
ongeluk relatief groot. Daarbij kunnen 
restproducten lokale verontreiniging 
buiten de mijnbouwlocatie 
veroorzaken. Met een gericht 
verkeersplan zijn deze risico’s te 

beperken (score - -). 

Alternatief 2: Zout water naar de zee Transport van minder dan 20 ton 
reststoffen per dag voor hergebruik, 
verwerking of permanente opslag. 
Veruit de meeste reststoffen worden 
hergebruikt. 

Het risico van lekkage uit de opslag 
op korte termijn wordt als nihil 
beschouwd. De effecten zijn tijdelijk, 
binnen de inrichting en herstelbaar 
(score 0). Transport van de 
reststoffen kan tot een ongeluk buiten 
de mijnbouwlocatie leiden. Deze 
risico’s zijn tijdelijk van aard en 

herstelbaar (score -). 

Alternatief 3: Indikken tot brijn en 
waterinjectie 

Transport van 2 ton reststoffen per 
dag voor hergebruik, verwerking of 
permanente opslag. Circa de helt van 
de reststoffen wordt hergebruikt. 

Het risico van lekkage uit de opslag 
op korte termijn wordt als nihil 
beschouwd. De effecten zijn tijdelijk, 
binnen de mijnbouwlocatie en 
herstelbaar (score 0). Transport van 
de reststoffen is dermate weinig, dat 
risico’s nihil worden geacht (score 0).  

Alternatief 4: Waterinjectie Twente en 
Drenthe 

Bij dit alternatief is geen sprake van 
waterzuivering.  

Geen reststoffen. Effecten zijn nihil, 
(score 0). 

5: Referentiesituatie Er is geen sprake van waterzuivering. Geen reststoffen. Effecten zijn nihil, 
(score 0). 
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12.3.10 Totaal overzicht risico’s korte termijn 

Tabel 12.11 vat de score op korte termijn risico’s per alternatief en per stap in het verwerkingsproces 

samen. Dit leidt tot een totaal score per alternatief, gebaseerd op de maximale score die optreedt binnen 
dat alternatief. 
 

Tabel 12.11: Samenvatting risico’s korte termijn per alternatief. 

Risico korte 

termijn 

Alternatief 1:  

Vast zout en 

schoon water 

lozen 

Alternatief 2: 

Zout water naar 

de zee 

Alternatief 3: 

Indikken brijn en 

waterinjectie 

Alternatief 4: 

Waterinjectie 

Twente en 

Drenthe 

5: 

Referentiesituatie 

Waterzuivering - - - 0 0 

Watertransport 0 - - - - 

Waterlozing - - - - N.v.t. N.v.t. 

Waterinjectie N.v.t. N.v.t. - - - 

Restproducten - - - 0 0 0 

Totaal Risico 

korte termijn 
- - - - - - - 

 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat bij de volledige zuivering tot vast zout het korte termijn risico dubbel 
min is, evenals het risico bij de lozing van zoutwater op de Eems.. Voor alle andere alternatieven is er een 
beperkt korte termijn risico. Wat betreft de risico’s op korte termijn worden op basis van deze score geen 
alternatieven uitgesloten. 

12.4 Toetsing risico’s lange termijn 

De risico’s op lange termijn hebben betrekking op de periode nadat de activiteiten zijn afgerond. Het is 

onwenselijk als volgende generaties rekening moeten houden met beperkingen veroorzaakt door de 
uitvoering van de voorgestelde alternatieven. 
 
In hoofdstuk 12.2.2 is een opsomming gegeven van mogelijke risico’s voor zowel de korte als de lange 

termijn. Daaruit blijkt dat er geen lange termijn risico’s, na afronding van de operationele fase en het 

afbreken van installaties, zijn bij de waterzuivering, het transport en de afvoer naar het oppervlaktewater 
of op zee.  
 
Mogelijke lange termijn risico’s hebben betrekking op de lange termijn situatie, lang nadat de oliewinning 

is gestopt en alle faciliteiten zijn verwijderd. Indien alternatief 1 wordt toegepast is het de verwachting dat 
ook op de lange termijn de opslag van zoutproducten aan maaiveld aanwezig is. Onderstaand worden de 
lange termijn risico’s hiervan weergegeven. Bij de waterinjectie alternatieven zal op de lange termijn water 
in de diepe ondergrond aanwezig zijn, met mogelijke risico’s. Bij afvoer van zoutwater naar de zee is er op 

lange termijn door de snelle vermenging tijdens de operationele fase, geen herkenbaar effect of risico te 
verwachten. 
 
De risico’s worden ingedeeld aan de hand van de onderstaande risicoclassificatie.  
 
Classificatie risico’s lange termijn 

De onderstaande classificatie geeft een indicatie van de omvang van de risico’s. Een belangrijk verschil 

met de korte termijn risico’s is dat deze risico’s op een veel grotere tijdschaal spelen. Waar het bij de korte 

termijn risico’s niet relevant is of de calamiteit optreedt na 1 of 10 jaar, maakt het bij de lange termijn 
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risico’s wel uit of dit plaatsvindt. Bij lange termijn wordt gekeken naar een periode van meerdere decennia 
tot meer dan 100 jaar. Hoe verder in de toekomst, hoe meer andere onzekerheden ook toenemen, 
waardoor dit specifieke risico in relevantie afneemt. Daarom is er een andere risicoclassificatie voor de 
korte en de lange termijn risico’s.  
 
Het is een absolute classificatie van risico’s, waarbij ieder risico negatief is of nihil.  
 
Tabel 12.12: Overzicht classificatie risico lange termijn 

Classificatie Omschrijving / gevolgen 

0 De kans op een gebeurtenis met negatieve gevolgen is nihil op een maatschappelijk relevante 
tijdschaal (binnen 100 jaar) 

- De kans op een gebeurtenis met negatieve gevolgen is niet uit te sluiten op een 
maatschappelijk relevante tijdschaal. Er worden maatregelen genomen om deze kans te 
minimaliseren 

- - De kans op een gebeurtenis met negatieve gevolgen is redelijkerwijs aanwezig op een 
maatschappelijk relevante tijdschaal. Alleen met expliciete voorzorgmaatregelen is het risico 
verantwoord 

- - - Zonder aanpassing is de kans op de gebeurtenis met negatieve gevolgen zo groot op een 
maatschappelijk relevante tijdschaal, dat uitvoering niet verantwoord is 

12.4.1 Waterinjectie: opslag water in de ondergrond 

In alternatief 3 en 4 en bij de Referentiesituatie wordt het productiewater opgeslagen in 
leeggeproduceerde gasreservoirs. Hier dient het water voor de (zeer) lange termijn te blijven en niet uit de 
diepe ondergrond naar de biosfeer te kunnen lekken. Dit soort risico’s zijn moeilijk meetbaar, vanwege de 

lange tijdschaal. De kans op de gebeurtenis kan niet direct gemeten worden en wordt daarom ingeschat 
aan de hand van kwalitatieve kennis, modellen en extrapolaties van meetdata. Bij de risico-inventarisatie 
is het van belang onderscheid te maken tussen het gedrag van vloeistoffen en gassen. Na waterinjectie 
zal het water onderin het reservoir terecht komen, terwijl het nog resterende aardgas zich bovenin het 
reservoir zal ophopen. De volgende lange termijn gebeurtenissen zijn in theorie mogelijk: 
 
 Lekkage uit de diepe ondergrond door of langs de afgesloten putten; 
 Lekkage uit het reservoir via breuken in de afsluitende deklaag; 
 Aantasting bovenliggende steenzoutlaag door zoutoplossing. 

 
Achtergrond informatie 

De ondergrondse gasreservoirs, die bestaan uit een poreus gesteentepakket met daarbovenop 
afsluitende lagen, zijn geologisch gezien stabiel. Gedurende miljoenen jaren heeft het gas zich onder de 
afsluitende laag verzameld en is zo miljoenen jaren in een natuurlijk evenwicht onder hoge druk bewaard 
gebleven. De aanwezigheid van het aardgas is bewijs dat stoffen niet uit het reservoir konden 
ontsnappen.  
 
Als gevolg van de gaswinning is in het reservoir de druk verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke 
evenwichtsdruk. Dit kan leiden tot bodemdaling en zelfs aardbevingen. Door het opnieuw vullen van het 
reservoir met productiewater wordt de drukdaling door de gasproductie in zekere mate gecompenseerd. In 
Nederland geldt de regel dat de gemiddelde reservoirdruk door waterinjectie niet hoger mag worden dan 
de oorspronkelijke reservoirdruk. Zo wordt voorkomen dat er ondergrondse spanningen ontstaan die voor 
de gaswinning niet aanwezig waren. Lokaal mag de druk bij de injectieput wel tijdelijk hoger zijn, maar ook 
niet zodanig hoog worden dat afsluitende lagen kunnen worden beschadigd. Middels een waterinjectie 
managementplan worden deze processen beheerst.  
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Drukverandering als gevolg van de waterinjectie kan bodemtrillingen veroorzaken. Dit is voornamelijk een 
korte termijn risico, en wordt daarom beschreven bij paragraaf 12.3.4 Waterinjectie. In theorie kunnen 
langzame chemische processen in de diepe ondergrond ook de drukbalans in de diepe ondergrond 
verstoren. Calciet afzettingen in een natuurlijkbreukvlak zouden bijvoorbeeld kunnen oplossen, waardoor 
de wrijvingsweerstand in de breuk afneemt en deze kan verschuiven. Zo kunnen ook nog na de 
waterinjectie bodemtrillingen ontstaan. Dit wordt echter als een zeer beperkt risico beschouwd en is 
daarom alleen bij de korte termijn risico’s beschreven (zie paragraaf 12.3.4 Waterinjectie).  

12.4.2 Lekkage via afgesloten putten (score –) 

De put doorboort de afsluitende laag, zodat de productie van olie of gas mogelijk werd. De doorvoering 
van de put door de afsluitende laag vormt over het algemeen het zwakste punt in het opslagreservoir.  
 
Risico: 

Na de waterinjectie wordt de put afgesloten. Door corrosie over honderden of duizenden jaren kan 
de stalen put of de cementpluggen degraderen waardoor potentiële lekkagepaden ontstaan. 
Omdat de gasput al bestond en niet specifiek voor de waterinjectie is geboord bestaat dit risico 
onafhankelijk van het gebruik als waterinjectieput. Een verschil is wel dat na de waterinjectie het 
reservoir op een hogere druk wordt afgesloten dan na alleen de gaswinning. Vanwege deze 
hogere druk moet de afgesloten put beter bestand zijn tegen eventuele lekkage van gassen. 
De cementering langs de buitenzijde van de put en de cementpluggen vormen normaal een 
ondoordringbare barrière. Lekkage kan echter ontstaan als gevolg van corrosie of slechte 
plaatsing van het cement. Stoffen kunnen via deze lekkagepaden naar andere formaties in de 
ondergrond stromen die normaal van elkaar gescheiden zijn. De doorvoering van de put fungeert 
dan als pad waarlangs verticale migratie van stoffen in de diepe ondergrond mogelijk wordt.  
Omdat gassen lichter zijn dan water, kunnen gassen zoals methaan die nog in het ‘lege’ 

gasreservoir aanwezig zijn omhoog borrelen via lekkagepaden langs de put. Zo kunnen gassen 
ondiepe bodemlagen bereiken en uiteindelijk zelfs in de atmosfeer terecht komen.  
 
In watervoerende pakketten met drinkwater in Nederland komt een kleine hoeveelheid gassen 
voor, zoals methaan. Deze gassen zijn onder meer via een natuurlijke proces in het water 
gekomen. Dit is niet schadelijk voor de omgeving. Echter is methaan wel een sterk broeikasgas, 
dat bijdraagt aan de klimaatverandering. Methaanlekkage uit de afgesloten put is daarom 
ongewenst.  
 
Het geïnjecteerde water kan niet vanzelf omhoog stromen. Water bevindt zich tussen de poriën 
van het gesteente en zal alleen stromen naar een gebied met een lagere druk. Omdat het 
reservoir onder zijn oorspronkelijke druk wordt afgesloten, heerst er een lichte onderdruk ten 
opzichte van zijn omgeving. Indien de afsluitende laag boven het reservoir om een bepaalde 
reden toch niet meer geheel afsluit, dan zal in theorie juist water uit bovenliggende lagen het 
reservoir instromen. Het geïnjecteerde productiewater zal dus niet omhoog naar de drinkwater 
aquifers kunnen stromen.  
 
In leeggeproduceerde gasvelden zijn vaak meerdere putten aanwezig. Dus niet alleen de 
injectieput zelf, maar ook de overige putten vormen een potentieel lekkagepad waarlangs 
(gas)lekkage kan ontstaan. Het is dus van belang dat deze andere putten ook goed afgesloten 
zijn. 
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In de diepe ondergrond zijn echter verschillende ondoordringbare lagen aanwezig die de 
opwaartse gasstroom tegengehouden (zoals zout of kleisteen lagen). Daarom is het risico op 
lekkage van gassen na correcte abandonnering klein. Maar of geabandonneerde putten na 
honderden of zelfs vele duizenden jaren geen lekkage vertonen is niet uit te sluiten.  

 
Selectie van de putten: 

Gezien de bovenstaande risicobeschrijving, dienen geselecteerde putten te voldoen aan een 
goede putintegriteit, waarbij de putwand voldoende dikte heeft en de cementering in orde is. Bij 
Alternatief 3 en 4 en de Referentiesituatie wordt gebruik gemaakt van de huidige putten in de 
Twentevelden. In hoofdstuk 4 is aangegeven, dat deze onderzocht zijn en goed functioneren. 
Voor de Drenthevelden, Schoonebeek Gas en Coevorden, is een uitgebreide putselectie 
uitgevoerd. Daarbij zijn die putten geselecteerd waarbij de cementering gecontroleerd is en in 
goede staat verkeert. De kwaliteit van de putwanden is eveneens getoetst en alleen putten met 
goede kwaliteit zijn voor de alternatieven geselecteerd. 

 
Preventieve maatregelen en monitoring: 

Door op de juiste wijze en volgens de beste standaarden een put af te sluiten wordt het risico op 
lekkage van gassen sterk beperkt. In Nederland ziet SodM erop toe dat de put correct afgesloten 
wordt. Dit geldt ook voor andere eventueel aanwezige gasputten in het reservoir die niet voor 
waterinjectie zijn gebruikt. De put wordt definitief afgesloten met meerdere cementpluggen van 
100+ meter en daartussen zit niet-corrosieve vloeistof. Boven kwetsbare secties wordt de put ook 
nog lateraal uitgeboord zodat een holle ruimte ontstaat. Deze gehele ruimte wordt vervolgens 
gevuld met cement zodat er geen verticale migratie tussen formaties onder en boven de put 
mogelijk is (een zogenaamde pancake plug als preventieve maatregel). Daarnaast wordt de put 
circa 3 meter onder het maaiveld afgeknipt en dichtgelast. De bovengrondse locatie wordt 
verwijderd en teruggebracht naar de oorspronkelijke staat.  

 
Acties in geval van lekkage van gassen: 

Zodra een dergelijke lekkage wordt geconstateerd, kan de put hersteld worden om de gasstroom 
te stoppen. Of op de zeer lange termijn (ruim 100 jaar) herstelwerkzaamheden aan de put nog 
mogelijk zijn is echter onzeker. Ook is dan misschien niet meer bekend wat de oorzaak van de 
lekkage is, omdat de kennis over de gasput verloren kan zijn gegaan. Het reservoir wordt als 
gevolg van de injectie op hogere druk afgesloten dan na beëindiging van de gaswinning. Hierdoor 
neemt als gevolg van de waterinjectie het risico op lekkage van gassen mogelijk toe. Omdat de 
lekkage van gassen zoals methaan bijdraagt aan het broeikaseffect, krijgt dit risico een enkel 
negatieve beoordeling (score -).  

12.4.3 Lekkage uit reservoir (score 0) 

Het injectiewater wordt opgeslagen in een leeg geproduceerd gasreservoir, afgesloten door een 
ondoordringbare laag. De uiteindelijke waterdruk is lager dan de poriëndruk in het omliggende gesteente. 
Er is dus een naar binnen gekeerde drukcomponent. Hierdoor is de kans zeer gering dat het water uit het 
reservoir stroomt.  

 Lekkage reservoir. Injectiewater en van nature voorkomend formatiewater kunnen uit het 
opslagreservoir stromen indien het reservoir te ver gevuld wordt of door aantasting van de afsluitende 
gesteentelaag of -lagen boven het reservoir. Dit wordt aan de hand van modelering en monitoring 
nauwkeuring gecontroleerd. Omdat op deze diepte echter geen drukgradiënt aanwezig is die het water 
omhoog stuwt, blijft water dat toch uit het reservoir zou kunnen komen in de diepe ondergrond 
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aanwezig. Daarnaast vinden de processen in de ondergrond op een lange tijdschaal plaats, waardoor 
dit risico op de korte termijn niet relevant is. Daarom is dit risico verder beschreven bij de lange termijn 
risico’s.  

 
Risico’s: 

Als er breuken vanuit het reservoir door de afsluitende laag heen lopen kunnen deze (gaan) 
fungeren als een migratiepad. Omdat de olie of het aardgas niet heeft kunnen ontsnappen is het 
in eerste instantie zeker dat de breuken niet doorlatend zijn en er geen gassen of vloeistoffen 
doorheen kunnen stromen. Vanwege de gaswinning en daarna de waterinjectie treden er echter 
spanningsveranderingen op in het reservoir. Hierdoor kunnen breuken verschuiven of niet meer 
geheel afsluiten. Breuken kunnen ook gevuld zijn met bijvoorbeeld steenzout of kalksteen. Indien 
dit oplost kan ook een lekkagepad ontstaan. Hierdoor kan het water uit het reservoir in contact 
komen met het vergelijkbare zoute water uit de bovenliggende lagen. Vanwege de naar binnen 
gekeerde drukgradiënt zal water juist het reservoir in stromen.  
 
Mocht het geïnjecteerde water toch buiten het reservoir kunnen komen, dan bevindt het zich nog 
steeds op grote diepte, samen met ander zout formatiewater. Het water wordt dan onderdeel van 
dat lokale diepe watersysteem. Op deze diepten bevat het watersysteem zout water en er is 
weinig tot geen sprake van watertransport. Gezien de omgevingsdruk zal het productiewater zich 
gedragen zoals het overige aanwezige water, met vergelijkbare samenstelling. Dit water zal het 
zoete grondwater niet bereiken, anders zou dit ook gelden voor het overige zoute water. Wegens 
de afwezigheid van zout water aan het oppervlak is dit niet het geval.  
 
Chemische veranderingen kunnen het reservoir in theorie aantasten. Omdat het injectiewater uit 
vergelijkbare formaties in de diepe ondergrond komt is het van vergelijkbare chemische 
samenstelling. Reservoir-eigen (compatibele) stoffen in het injectiewater zullen normaal 
gesproken geen problemen veroorzaken met betrekking tot de integriteit van het reservoir. Wel zal 
altijd preventief geverifieerd moeten worden of er bijvoorbeeld geen geochemische reacties zoals 
zwelling van kleien of afzetting van zouten plaats kan vinden, waardoor de productiewaterinjectie 
kan worden belemmerd. Zoutoplossing wordt als aparte categorie besproken. 
 
De stoffen die nodig zijn om bijvoorbeeld bacteriëngroei te remmen of corrosie te beperken, 
beïnvloeden de integriteit van het reservoir niet. Desondanks wordt het gebruik van chemicaliën 
(niet bodem-eigen stoffen) bij de waterinjectie zoveel mogelijk beperkt. Deze chemicaliën blijven 
door de goede afsluitende lagen opgesloten in het reservoir. 
 
Hoewel niet uit te sluiten, is de kans op lekkage van water uit het reservoir gering en indien het 
optreedt, zal het water mengen met vergelijkbaar water in de diepe ondergrond. Deze diepe 
watersystemen zijn stabiel en het is daarom zeer onwaarschijnlijk tot niet mogelijk dat het water 
vervolgens naar hoger gelegen bodemlagen in de biosfeer zal migreren op een maatschappelijk 
relevante tijdschaal.  
 

Preventieve maatregelen en monitoring: 

Er is een aantal aspecten van het reservoir waarmee rekening gehouden moet worden om te 
verzekeren dat het injectiewater permanent opgeslagen blijft in het reservoir. Dit zijn: 
 Reservoirdruk; 
 Opslagvolume; 
 Aanwezigheid van breuken door de afsluitende laag heen; 
 Zoutoplossing (apart in paragraaf 12.4.4). 
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Reservoirdruk: Vanwege het gewicht van de bovenliggende gesteentelaag is de druk in de diepe 
ondergrond hoog. De afsluitende laag heeft bewezen het aardgas miljoenen jaren vast te kunnen 
houden bij deze oorspronkelijke druk. Door de gaswinning is de druk in het ‘lege’ gasveld beduidend 
lager geworden. Zolang tijdens de waterinjectie de oorspronkelijke druk niet overschreden wordt, kan 
men aannemen dat het injectiewater of resterende gassen niet kunnen ontsnappen uit het reservoir.  
 
Opslagvolume: Het reservoir wordt niet verder gevuld dan tot het niveau waar het aardgas zich heeft 
geaccumuleerd. Als de druk namelijk hoger oploopt kan het injectiewater in sommige gevallen langs 
de zijkant van het reservoir stromen. 
 
Breuken: Doorlatende breuken kunnen fungeren als migratiepad door de afsluitende laag. Zoutlagen 
vormen de ideale afsluiting van reservoirs omdat deze zich plastisch gedragen. Eventueel ontstane 
breuken sluiten zich weer in de zoutlaag. Klei(steen)lagen vertonen deze zelfhelende eigenschappen 
minder. Indien een opslagreservoir alleen afgesloten wordt door een klei(steen) formatie is het 
daarom van belang dat hier geen doorlatende breuken doorheen lopen.  

12.4.4 Zoutoplossing (score -) 

Een bijzondere situatie bestaat waar productiewater wordt opgeslagen in een reservoir waar de 
afschermende lagen (bestaande uit anhydriet) rond het reservoir worden omringd door steenzout. Omdat 
het injectiewater niet verzadigd is met zout, kan het injectiewater de steenzoutlaag ten dele oplossen, als 
deze in direct contact met elkaar komen.  
 
Er zijn extra studies gedaan naar de mogelijke oplosbaarheid van dit steenzout. Deze studies geven aan 
dat de kans op het oplossen van het steenzout nihil is, zolang de juiste reservoirs voor waterinjectie 
gekozen worden.  
 
De aanwezigheid van ondoorlaatbare en onoplosbare anhydriet- en kleilagen vormt een natuurlijke 
barrière tussen het injectiewater en het steenzout, wat daardoor niet in oplossing kan gaan. Er worden 
daarom opslagreservoirs gekozen waar geen of zo min mogelijk steenzout in direct contact staat met het 
injectiewater. Indien dit toch gebeurt, raakt het injectiewater snel met zout verzadigd en stopt de oplossing 
alsnog. Er is namelijk een tweede voorwaarde voor zoutoplossing nodig: het injectiewater moet kunnen 
blijven stromen om steeds vervangen te worden door ‘vers’ injectiewater. Na beëindiging van de 

waterinjectie is er geen sprake meer van waterstroming.  
 
In theorie zou op de lange termijn toch stroming kunnen ontstaan, omdat water dat het zout oplost 
zwaarder wordt dan het overige water. Hierdoor zakt het in het reservoir naar beneden en wordt het 
vervangen door vers water. Zo kan in theorie een convectie cel binnen het reservoir ontstaan, waardoor 
steeds onverzadigd water naar de zoutlaag getransporteerd wordt. Vanwege de reservoir eigenschappen 
kan water slechts zeer moeizaam horizontaal stromen. Op basis van modelleringen van NAM duurt het 
daarom minimaal 8000 jaar voordat een dergelijk mechanisme zich kan vormen (Halite dissolution 
modeling, 2014; Evaluatierapport waterinjectie Twente, 2015). Uit de modelstudies bleek daarom dat deze 
risico’s nihil zijn bij de juiste reservoir keuze. Uit een tweede studie (Subsidence caused by Halite 

dissolution due to water injection into depleted Carbonate gas reservoirs encased in Halite) is gebleken 
dat in het geval dat op termijn het injectiewater door zoutoplossing toch volledig zoutverzadigd zou 
worden, dit tot een bepaalde mate van regionale bodemdaling zou kunnen leiden, wat naar verwachting 
geen schade of milieurisico’s tot gevolg zal hebben. Omdat de lange termijn risico’s van zoutoplossing 

echter blijvende onzekerheden behouden wordt een enkel negatieve score toegekend (score -). 
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12.4.5 Verwerking restproducten: opslag in stortplaatsen aan maaiveld 

In alle alternatieven is sprake van waterzuivering. Uitzondering hierop zijn alternatief 4 en de 
referentiesituatie, waar dit alleen als variant onderzocht wordt. Bij waterzuivering ontstaan restproducten. 
De meeste restproducten kunnen verwerkt worden door afvalverwerkers, zoals dit ook gebeurt bij andere 
waterzuiveraars in Nederland. De restproducten worden dan verbrand of hergebruikt. Dit levert geen 
lange termijn risico’s op (score 0).  
 
Alleen bij Alternatief 1: Vaste zoutproducten, wordt zodanig grote hoeveelheden zout geproduceerd, dat 
dit niet naar gewone verwerkers afgevoerd kan worden. Mogelijk kan dit zout direct hergebruikt worden, 
maar de kans is groot dat het langdurig of permanent opgeslagen moet worden in een speciale 
stortplaats. De zoutopslag bereikt in 2045 een volume van circa 600.000 m3. Er zijn geen partijen 
gevonden die het zout af willen nemen. De opslag van dit zout in de biosfeer geeft daarom een langdurige 
belasting van de omgeving. Op de lange termijn bestaat het risico dat deze stortplaatsen degraderen en 
er reststoffen vanuit de stortplaatsen in de bodem kunnen infiltreren en zo tot milieuschade leiden. De 
kans dat dit gebeurt wordt op de (zeer) lange termijn als redelijk groot beschouwd. Alleen met expliciete 
voorzorgmaatregelen en een lange termijn beheerbeleid van de stortplaats is dit risico te verantwoorden. 
Daarom krijgt dit alternatief een dubbel negatieve score op de lange termijn risico’s gerelateerd aan 

opslag van de restproducten (score - -). 

12.4.6 Overzicht risico’s lange termijn 

De onderstaande tabel vat de score per alternatief en lange termijn risico samen. Dit leidt tot een totaal 
score per alternatief, gebaseerd op de maximale score die optreedt binnen dat alternatief. 

Tabel 12.13: Samenvatting risico’s lange termijn per alternatief. 

Risico lange 

termijn 

Alternatief 1: 

Vast zout en 

schoon water 

lozen 

Alternatief 2: 

Zout water naar 

de zee 

Alternatief 3: 

Indikken brijn en 

waterinjectie 

Alternatief 4: 

Waterinjectie Twente 

en Drenthe 

5: 

Referentiesituatie 

Lekkage putten N.v.t. N.v.t. - - - 

Lekkage reservoir N.v.t. N.v.t. 0 0 0 

Zoutoplossing N.v.t. N.v.t. - - - 

Restproducten - - 0 0 0 0 

Totaal risico lange 

termijn 

- - 0 - - - 

 
Uit de bovenstaande tabel blijkt dat bij de volledige zuivering tot vast zout en lozing van schoon water het 
lange termijn risico dubbel negatief is (score - - ), vanwege de grote opslag van de restproducten.  
De alternatieven met waterinjectie hebben een enkel negatieve beoordeling, vanwege de onzekerheden 
van opslag in de diepe ondergrond op lange termijn (score -). De lange termijn risico op lekkage van 
gassen uit de put en zoutoplossing kunnen negatieve effecten hebben. De kans dat deze risico’s zich 

voordoen op een maatschappelijk relevante tijdschaal is echter klein, vanwege de genomen 
voorzorgsmaatregelen. Daarmee krijgen deze risico’s een enkel negatieve beoordeling (score -). De lange 
termijn risico’s op lekkage uit het reservoir worden als nihil beschouwd, vanwege de strenge selectie van 
de opslagreservoirs en voorzorgsmaatregelen bij injectie. Daarom krijgt dit risico een neutrale beoordeling 
(score 0). 
 
Het lozen van schoon zout water in zee leidt niet tot lange termijn risico’s (score 0). Wat betreft de lange 
termijn risico’s worden op basis van deze score geen alternatieven uitgesloten. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 153  

 

12.5 Toelichting kosten 

Onderstaand is een indicatie van de kosten per alternatief weergegeven. Bij meer gedetailleerde 
uitwerking zal een begroting met grotere betrouwbaarheid mogelijk zijn. In de huidige situatie is uitgegaan 
van robuuste oplossingen, waarbij mogelijke kostenbesparingen bij optimalisatie zijn gemeld. Het huidige 
kostenniveau is als maatgevend gebruikt, hoewel gezien de langere doorlooptijd van nog circa 28 jaar hier 
in de toekomst afwijking van zal optreden. 
 
Doel van het kostenoverzicht is een indruk te krijgen van de absolute kosten die bij de verschillende 
keuzes horen. Daarnaast maakt het kostenoverzicht de verschillen tussen verschillende alternatieven en 
varianten duidelijk. Daarmee kan worden gekomen tot een afweging van kosten ten opzichte van risico of 
milieueffect. 

12.5.1 Methodiek om kosten te bepalen 

Voor het vaststellen van de kosten voor de verschillende waterzuiveringsopties heeft Royal 
HaskoningDHV gebruik gemaakt van beschikbare kostenmodellen. Dit heeft betrekking op zowel de 
investeringskosten als de operationele kosten. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor gebruik gemaakt van 
beschikbare kostenmodellen uit de Nederlandse waterindustrie, gebaseerd op eerder uitgevoerde 
projecten. Voor specifieke onderdelen zoals de MVR en kristallisatie unit zijn prijzen bij internationaal 
werkende leveranciers van dergelijke installaties opgevraagd. De investeringskosten en operationele 
kosten voor het watertransport en de waterinjectie zijn intern door NAM bepaald, op basis van eerdere 
door NAM uitgevoerde projecten. 
 
Het zijn nog steeds relatief grove inschattingen, die in de praktijk nog aanzienlijk af kunnen wijken. Echter, 
het is de verwachting dat de orde grootte wel juist is en dat de onderlinge verschillen daadwerkelijk zullen 
optreden. 
 
Voor de operationele kosten geldt dat de gehele periode van 2022 tot circa 2050 naar verwachting circa 
28 jaar zal duren. Als indicatie van de kosten is nu rekening gehouden met een periode van 10 jaar. Dit is 
een benadering van de netto-contante-waarde methode, waarbij de huidige kosten en toekomstige kosten 
kunnen worden vergeleken. 
 
Voor de alternatieven bestaan de aanlegkosten uit het ontwikkelen en realiseren van een waterzuivering, 
het selecteren van een leidingtracé en het aanleggen van watertransportleidingen, het realiseren van 
lozingspunten en daar waar waterinjectie wordt voortgezet in andere velden, het aanpassen van de 
benodigde locaties en putten.  
 
Baten 

Naast kosten zijn er voor de oliewinning Schoonebeek baten in de vorm van de oliewinning. Deze worden 
voor alle alternatieven en varianten gelijk gesteld, er van uitgaande dat hetzelfde volume olie winbaar is. 
Doordat deze baten niet onderscheidend zijn, heeft dit geen invloed op de afweging tussen alternatieven 
en varianten, behalve de constatering dat in de Referentiesituatie het totale volume niet kan worden 
geproduceerd en de baten in dat geval aanzienlijk lager zullen zijn. 
 
De verschillende alternatieven en varianten kunnen ook baten opleveren, vooral als er herbruikbare 
reststoffen ontstaan. Dit geldt specifiek voor de variant van alternatief 1, waarbij schoon zout en kalk wordt 
geproduceerd. De baten zijn in de berekening meegenomen, waardoor de netto kosten lager uitkomen. Er 
is nog geen rekening gehouden met mogelijk hergebruik in de toekomst van nu aangelegde faciliteiten, 
zoals een waterzuivering of transportleiding. Het is nog onvoldoende duidelijk of dergelijke baten in de 
toekomst haalbaar zijn. 
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12.5.2 Aanpassingen Schoonebeek 

De hoeveelheid meegeproduceerd H2S zorgt er voor dat aanpassingen bij het puttenveld van 
Schoonebeek noodzakelijk zijn. Het is daarbij de vraag in hoeverre de huidige leidingen van het 
Schoonebeekveld tussen de winputten en de OBI bestand zijn tegen de hogere H2S-gehaltes in het 
oliewatermengsel. Hiervoor zijn modelberekeningen uitgevoerd en wordt het bestaande materiaal 
getoetst. Daaruit kan blijken dat het mogelijk is de productie voort te zetten, zonder maatregelen om de 
leidingen te beschermen.  
 
In de huidige situatie wordt H2S in het oliewatermengsel geneutraliseerd door het toevoegen van H2S-
binder. Het oliewatermengsel bevat in plaats van H2S dan veel H2S-binder. Er is geen effectieve 
waterzuivering bekend om de H2S-binder weer te verwijderen, zodat het als hulpmiddel in het 
productiewater aanwezig blijft. Toepassing van de H2S-binder voorkomt de kosten om leidingen te 
vervangen, maar leidt tot operationele kosten, geraamd op € 1,4 miljoen per jaar.  
 
Indien echter met een grotere risicofactor gerekend wordt, zouden aanpassingen aan de leiding nodig zijn. 
De afweging of de leidingen in het Schoonebeekveld aangepast moeten worden, is nog niet afgerond. Dit 
heeft echter aanzienlijke gevolgen voor de benodigde investeringen. Het geheel vervangen van de 
leidingen in het Schoonebeekveld door leidingen die resistent zijn voor hogere H2S-gehaltes, zal naar 
verwachting circa € 110 miljoen kosten. Het vervangen van roestvrijstalen-leidingen leidt tot kosten in de 
aanlegfase. Deze kosten worden apart getoond naast de feitelijke kosten voor afvoer van productiewater.  

12.5.3 Aanlegkosten 

De aanlegkosten bestaan voornamelijk, afhankelijk per alternatief en variant, uit de kosten voor een 
waterzuivering, aanleg nieuwe transportleiding en aanpassing bij de injectielocaties. 
 
Bouw van een waterzuivering 

De kosten voor de aanleg van een waterzuivering verschillen per alternatief. De waterzuivering bestaat 
veelal uit meerdere stappen, die sterk verschillend kunnen zijn in kosten. De kosten bedragen: 
 Alternatief 1, waarin een MVR en een kristallisatie eenheid wordt gebruikt, aanlegkosten circa € 145 

miljoen 
 Alternatief 2, met een biologische zuivering, aanlegkosten circa € 65 miljoen 
 Alternatief 3, met een MVR maar zonder kristallisatie, aanlegkosten circa € 105 miljoen 
 Alternatief 4, variant 4.4, ontgassing en H2S verwijdering circa € 25 miljoen (dit is alleen van 

toepassing voor variant 4.4, maar niet voor de andere varianten binnen dit alternatief). 
 

Aanleg transportleidingen 

Het aanleggen van transportleidingen heeft betrekking op de afvoer van water,  
 naar injectielocaties waarvoor een GRE-leiding wordt gebruikt,  
 naar oppervlaktewater om zoet water af te voeren of  
 naar het noorden voor aansluiting op de VKA-leiding.  

 
De kosten van de aanleg van nieuwe transportleidingen zijn onder meer afhankelijk van de lengte van het 
tracé en het aantal kruisingen met wegen en vaarten. Voor de aansluiting op de VKA-leiding zijn de 
kosten indicatief geraamd op € 65 miljoen. 
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Aanpassing waterinjectielocaties 

Voor de ombouw van een gaswinlocatie en gaswinputten naar een injectielocatie met injectieputten 
bedragen de kosten circa € 1,5 miljoen per injectieput inclusief aansluiting op een bestaand pijplijn 

netwerk  

12.5.4 Operationele kosten 

Tijdens de uitvoering van het project zijn er operationele kosten (OPEX). Deze bestaan bij de 
waterzuivering voor een belangrijk deel uit energiekosten en kosten voor chemicaliën. Bij het 
watertransport zijn er naar verwachting weinig kosten, behalve mogelijk voor het gebruik van de VKA 
leiding. Bij waterinjectie kunnen energiekosten voor komen, in verband met de benodigde injectiedruk. De 
afvoer van reststoffen geeft kosten, tenzij deze nuttig hergebruikt kunnen worden. Daarnaast zijn er 
kosten voor onderhoud en beheer bij alle onderdelen. 
 
Kosten referentiesituatie 

Voor alle alternatieven worden investeringskosten voorzien. Ook in de referentiesituatie zal een 
investering nodig zijn, om ervoor te zorgen dat het transport van het productiewater geen beperkende 
factor wordt. Er zijn aanlegkosten voor het installeren van een nieuwe grotere transportleiding. 

12.5.5 Kosten per alternatief 

Onderstaand worden de kosten per alternatief nader toegelicht. 
 
Kosten alternatief 1 

 De totale aanlegkosten komen uit op € 255 miljoen 
 De operationele kosten bestaan uit kosten voor de waterzuivering, energie en chemicaliën, afvoer van 

het zoute restproduct geraamd op € 38 miljoen/jaar en voor een maatgevende periode van 10 jaar zijn 

de kosten € 380 miljoen.  
 De kosten voor alternatief 1 komen daarmee op € 635 miljoen. 

 
De verkoop van puur product levert ten opzichte van de stort van gemengd zout jaarlijks circa € 6 miljoen 

op. In 10 jaar tijd zijn daarmee de operationele kosten circa € 60 miljoen lager dan bovengenoemd. Voor 

de aanleg en gebruik van de onthardingsstap worden de kosten op circa € 25 miljoen geraamd, zodat 

deze optie netto circa € 35 miljoen beter scoort, in plaats van € 635 miljoen dus € 600 miljoen. Indien het 

product niet kan worden verkocht is deze optie mogelijk duurder en komt in het slechtste geval uit op circa 
€ 660 miljoen. 
 
Kosten alternatief 2 

 De totale aanlegkosten komen uit op circa € 240 miljoen 
 De operationele kosten bestaan uit kosten voor de waterzuivering, energie en chemicaliën en afvoer 

wordt geraamd op € 5 miljoen per jaar, en voor een maatgevende periode van 10 jaar zijn de kosten € 

50 miljoen 
 De kosten voor alternatief 2 komen daarmee op € 290 miljoen. 

 
Kosten alternatief 3 

 De totale aanlegkosten komen uit op circa € 130 miljoen 
 De jaarlijkse productiekosten komen daarmee op € 20,5 en voor een maatgevende periode van 10 jaar 

zijn de kosten € 205 miljoen 
 De kosten voor alternatief 3 komen daarmee op € 335 miljoen. 
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Kosten alternatief 4 

Bij dit alternatief zijn er verschillende varianten, waarbij de volgende kostencomponenten een rol spelen. 
Variant 4.1 is als volgt: 
 De totale aanlegkosten komen uit op € 50 miljoen. 
 De jaarlijkse productiekosten komen daarmee op € 2,5 miljoen, en voor een maatgevende periode van 

10 jaar zijn de kosten € 25 miljoen 
 De kosten voor alternatief 4, variant 4.1 komen daarmee op € 75 miljoen. 

 
In variant 4.2 wordt vermeden om biocide te gebruiken: 
 Hierdoor zullen pijpleidingen vervangen moeten worden, die onderhevig aan corrosie door bacteriën 

zijn. De additionele kosten zijn € 20 miljoen. 
 De kosten voor variant 4.2 komen daarmee op € 95 miljoen. 

 
In variant 4.3 wordt het gebruik van biocide en H2S-binder vermeden: 
 Hierdoor zullen de leidingen van Schoonebeek vervangen moeten worden. De kosten hiervan 

bedragen € 110 miljoen in plaats van € 20 miljoen bij variant 4.1. Dit levert daarbij tevens een reductie 
op van operationele kosten van € 15 miljoen voor 10 jaar. 

 De kosten voor variant 4.2 komen daarmee op € 170 miljoen. 
 
In variant 4.4 wordt additioneel ten opzichte van variant 4.3 ook natuurlijk voorkomende stoffen verwijderd: 
 Hiervoor is een additionele zuiveringsinstallatie nodig van € 25 miljoen. 
 De operationele kosten bestaan uit kosten voor de waterzuivering, energie en chemicaliën, geraamd 

op € 50 miljoen, bovenop de operationele kosten bij variant 4.3. 
 De kosten voor variant 4.4 komen daarmee op € 245 miljoen. 

 
Kosten referentiesituatie 

 De totale aanlegkosten van transportleidingen komen uit op € 115 miljoen 
 De jaarlijkse productiekosten komen daarmee op € 3 miljoen/jaar, en voor een maatgevende periode 

van 10 jaar zijn de kosten € 30 miljoen 
 De kosten voor alternatief 1 komen daarmee op € 145 miljoen. 

12.5.6 Overzicht berekende kosten 

Tabel met kosten per alternatief en variant uitgedrukt in miljoen euro. In de tabel zijn de mogelijke kosten 
voor aanpassingen in het Schoonebeek veld aangegeven. Deze kunnen variëren, afhankelijk van de 
inschatting van materiaaleigenschappen. Daarnaast zijn de aanlegkosten en operationele kosten 
weergegeven.  
 
Tabel 12.14. Overzicht geraamde kosten van de alternatieven, uitgedrukt in miljoen €. 

Kosten A1: Zout A2: Zoutwater A3: Brijn A4: Injectie 5: Referentie 

Schoonebeek H2S-mitigatie 110 110 20 20 20 

Aanlegfase 145 130 110 30 95 

Operationele fase 380 50 205 25 30 

Indicatie totaalkosten 635 290 335 75 145 

 
Uit de vergelijking blijkt dat Alternatief 4 de laagste aanlegkosten heeft. Bij de overige alternatieven 
bedragen de aanlegkosten tussen € 95 miljoen en € 145 miljoen.  
De operationele kosten van Alternatief 1 en 3 zijn aanzienlijk hoger dan bij de overige alternatieven en de 
referentiesituatie. 
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Tabel 12.15. Overzicht geraamde kosten van de varianten bij waterinjectie, uitgedrukt in miljoen €. 

Kosten varianten 

Waterinjectie 

A4.1: A4.2:  A4.3:  A4.4:  

 

Schoonebeek H2S-mitigatie 20 20 110 110 

Aanlegfase 30 50 50 75 

Operationele fase 25 25 10 60 

Indicatie totaalkosten 75 95 170 245 

 
Inclusief de mogelijke kosten voor aanpassing van de leidingen bij Schoonebeek, komen de kosten voor 
Alternatief 1 het hoogste uit. Alternatief 3 is bijna de helft van de kosten van Alternatief 1.  
 
Voor alternatief 2 geldt dat de kosten hoog zijn, maar indien geen vervanging van leidingen bij 
Schoonebeek nodig zijn, komen de kosten dichter in de buurt van de referentiesituatie. Voor Alternatief 4 
geldt dat dit tot lagere kosten kan leiden dan in de Referentiesituatie. 
 
Bovenstaande tabel geeft aan dat de varianten 4.2, 4.3 en 4.4 bij waterinjectie duurder zijn dan het basis 
alternatief 4, maar minder kostbaar dan Alternatief 1, 2 en 3. De aanleg van een transportleiding naar 
Drenthe en beperkte zuivering van het productiewater geven de aanvullende kosten. Bij de varianten 4.3 
en 4.4 bestaat de kans dat er hoge kosten bij komen voor de aanpassing van de leidingen van het 
Schoonebeekveld, omdat in deze varianten het gebruik van H2S-binder vermeden dient te worden. 
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13 Stap 3d: Vergelijking resultaten uit de toets 

Geen gewicht aan afzonderlijke componenten 

De herafweging van de verwerking van het productiewater uit Schoonebeek is gebaseerd op de CE 
afwegingsmethodiek. Na constatering dat voldaan is aan de randvoorwaarden zijn vier alternatieven en de 
referentiesituatie getoetst op milieueffecten, korte termijn risico’s, lange termijn risico’s en kosten. Deze 

toetsing is vervolgens teruggebracht tot een score per component. Ieder van deze vier componenten is 
relevant voor de wenselijkheid en mogelijkheid van de alternatieven. Er is geen gewicht aan deze 
componenten gegeven om tot een enkele eindscore te komen, omdat juist de verschillen tussen de 
afzonderlijke componenten van belang zijn. Op basis van de scores op de individuele componenten 
kunnen belanghebbenden hun eigen afweging maken welk alternatief het beste uitgevoerd of nader 
onderzocht dient te worden.  

13.1 Overzicht belangrijkste verschillen  

Milieueffecten bij waterzuivering meest opvallend 

Bij een volledige zuivering van het productiewater tot vaste stof (Alternatief 1) en bij het indikken van de 
waterstroom (Alternatief 3) ontstaat de grootste milieubelasting, door een hoog energie- en 
chemicaliënverbruik, en het ontstaan van veel reststof. Transport van schoon zout water naar een 
lozingspunt op zee (Alternatief 2) geeft een lagere milieubelasting. Voor waterinjectie geldt dat de 
milieubelasting relatief laag is (Alternatief 4 en de Referentiesituatie). Bij variant 4.2 en variant 4.3 worden 
biocide en H2S-binder vermeden en dit geeft de laagste milieubelasting.  
 
Geen onacceptabele korte termijn risico’s, mits aan randvoorwaarden wordt voldaan 

Het onderzoek geeft aan dat er geen onacceptabele risico’s ontstaan bij de onderzochte alternatieven en 

varianten. De belangrijkste korte termijn risico’s bestaan uit het veelvuldig vrachttransport naar een 
stortlocatie (Alternatief 1) en mogelijk ongewenste stoffen in het water bij de Eems (Alternatief 2). 
Operationele risico’s bij waterinjectie hebben vooral betrekking op de mogelijkheid van een lekkage bij 

een put of een aardbeving. Door een selectie van de injectieputten en de toegepaste monitoring is dit 
risico beperkt. Mocht zich toch een lekkage of bodemtrilling voordoen, dan zal dit geregistreerd worden 
door het monitoringsnetwerk en worden maatregelen genomen zoals bijvoorbeeld weergegeven in het 
aardbevingsprotocol. Tot dusverre hebben deze situaties zich niet voorgedaan bij de waterinjectie in 
Twente. Mogelijke injectiereservoirs in Drenthe zijn geselecteerd op basis van geen of geringe historische 
seismiciteit. 
 
Lange termijn risico’s, vooral het beheer van een stortplaats met zout 

Lange termijn risico’s zijn risico’s voor mens en milieu die nog generaties na de beëindiging van de 

olieproductie in Schoonebeek blijven bestaan. Het belangrijkste lange termijn risico ontstaat bij Alternatief 
1, in het geval het zoutproduct in een stortplaats wordt opgeslagen. De kans dat dit zout uiteindelijk in het 
milieu terecht komt, is aanwezig en de negatieve effecten hiervan zijn groot. Ondergronds zijn er risico’s 

van lekkage van resterende gassen of zoutoplossing. Het geïnjecteerde water zal in de diepe ondergrond 
blijven. Bij lozing van het water in zee treden geen risico’s meer op na beëindiging van de waterlozing. 
 
Kosten treden in alle gevallen op, maar waterzuivering blijkt meest kostbaar 

Ten aanzien van de kosten is het opvallend dat ook bij de Referentiesituatie aanzienlijke kosten worden 
voorzien van circa € 145 miljoen. Alternatief 4.1 en de variant 4.2, waar geen gebruik wordt gemaakt van 
biocide, leiden tot lagere kosten. De drie alternatieven met waterzuivering leiden tot veel hogere kosten, 
variërend van circa € 290 miljoen tot circa € 635 miljoen. 
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13.2 Overzichtstabel met bevindingen 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de alternatieven onderling vergeleken, waarbij de CE 
afwegingsmethodiek kwalitatief is toegepast. Dit heeft geleid tot inzichten met betrekking tot effecten op 
het milieu, risico’s en kosten. Alle resultaten zijn in de onderstaande tabel samengebracht. Hieruit kan 

zowel een positieve en een negatieve conclusie getrokken worden: 
 
 Er zijn geen alternatieven op voorhand afgevallen, vanwege een score van drie minnen. Dat betekent 

dat in deze fase van het onderzoek alle alternatieven in de bestuurlijke afweging kunnen worden 
meegenomen. 

 Geen van de alternatieven scoort op alle onderdelen optimaal, zodat bij iedere keuze uiteindelijk 
rekening gehouden moet worden met een groter of kleiner negatief effect. 
 

Er zijn wel duidelijke verschillen tussen de alternatieven en varianten, waarbij deze soms beter scoren, 
maar soms ook juist slechter. Het volledig zuiveren van alle stoffen uit het water lijkt op de volle breedte 
slechter te scoren dan de andere alternatieven. Het zuiveren tot schoon zout water en vervolgens 
afvoeren naar zee lijkt juist op de breedte redelijk te scoren. De alternatieven met waterinjectie scoren 
beter als er minder zuivering nodig is. Het risico van deze injectie alternatieven op zowel korte als lange 
termijn blijkt beperkt. De referentiesituatie scoort redelijk goed maar voldoet niet aan de vereiste 
opslagcapaciteit. 
 
Tabel 13.1. Samenvattend overzicht CE toetsingscriteria per alternatief en voor de varianten. 

Alternatieven Milieu Risico kort (na 

maatregelen) 
Risico lang (na 

maatregelen) 
Kosten (afgerond 

miljoen €) 

Alternatief 1:  
Vast zoutproduct 

- - - - - - 635 

Alternatief 2:  
Zoutwater naar zee 

0/- - - 0 290 

Alternatief 3: 
 Injectie brijn  

- - - - 335 

Alternatief  4:  Waterinjectie in Twente en Drenthe met varianten 

Alternatief 4.1:  
waterinjectie 

- - - 75 

Variant 4.2:  
geen biocide 

0/- - - 95 

Variant 4.3:  
ook geen H2S-binder 

0/- - - 170 

Variant 4.4: 
 ook zuivering 

- - - 245 

Referentie Twente 
 

0/- - - 145 

Toelichting scores: 

0 of 0/- = geen of vrijwel geen effect/risico, - = effect of risico gebruikelijk binnen industriële activiteit, - - = zodanig 

effect of risico dat mitigerende maatregelen uitgewerkt moeten worden om beperking te bereiken, - - -  = te groot 

effect of risico, zodat het alternatief of de variant niet uitvoerbaar is. 
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13.3 Uitleg scores uit overzichtstabel per alternatief 

13.3.1 Alternatief 1: vast zoutproduct 

Milieu score - - / optimalisatie - - 

De dubbel negatieve score op milieu wordt veroorzaakt door de grote hoeveelheid energie die nodig is 
voor de waterzuivering (zowel de MVR als de kristallisatie). Er ontstaan veel reststoffen die vooralsnog 
niet hergebruikt kunnen worden. De lozing van reststoffen wordt als onwenselijk gezien, zeker gezien de 
hoeveelheid van 200 ton gemengd zout per dag. Bij het gebruik van chemicaliën ligt de nadruk op 
eenvoudige chemicaliën, met relatief weinig complexe chemicaliën. 
 
Er zijn mogelijke optimalisaties, zowel ten aanzien van energieverbruik als door het toevoegen van een 
ontharding waardoor toepassingen voor hergebruik van het zoutproduct toenemen. Vooralsnog zijn er 
echter geen afnemende partijen beschikbaar voor hergebruik. 
 
Risico korte termijn - - 

Het risico korte termijn, tijdens de uitvoering van de oliewinning, wordt vooral bepaald door de afvoer van 
het geproduceerde zout naar een stortplaats. Voor 200 ton per dag wordt uitgegaan van circa 20 
vrachtwagens die dagelijks gedurende vele jaren rijden. Dit geeft een dubbel negatieve score vanwege 
het risico op een ongeluk, met gevolgen voor mens (veiligheidsrisico) en milieu. 
 
Risico lange termijn - - 

Het lange termijn risico bestaat er uit dat voor vele generaties een stortplaats met onbruikbaar zout 
aanwezig is, dat uiteindelijk het risico heeft dat het zout naar de omgeving gaat lekken. Het zout kan dan 
oplossen en in de bodem en het zoete grondwater komen. Dit geeft een dubbel negatieve score. 
  
Kosten € 635 miljoen / optimalisatie € 525 miljoen 

De kosten worden bepaald door de aanlegkosten van de waterzuivering van circa € 145 miljoen, kosten 

voor vervanging van leidingen bij Schoonebeek van € 110 miljoen. Bij de operationele kosten is het hoge 

energieverbruik mede bepalend voor de jaarlijkse kosten van € 38 miljoen. Uitgaand van een periode van 
10 jaar zijn de operationele kosten € 380 miljoen, en in combinatie met de gezamenlijke aanlegkosten van 

€ 255 miljoen, komen de totale kosten daarmee € 635 miljoen. 
 
Bij een optimalisatie waar geen vervanging van leidingen in het Schoonebeekveld nodig is, kunnen de 
kosten worden terug gebracht tot € 525 miljoen. 

13.3.2 Alternatief 2: Zoutwater naar de zee 

Milieu score 0/-  

Er zijn relatief weinig effecten op milieu bij dit alternatief. Het energieverbruik is laag ten opzichte van de 
andere alternatieven en er zijn weinig chemicaliën nodig. Er ontstaan reststoffen bij de zuivering, maar in 
zeer beperkte mate. Het calciumcarbonaat dat uit het productiewater gewonnen wordt kan hergebruikt 
worden voor nuttige toepassingen in de papierindustrie of rookgasreiniging. Alleen de afvoer van het 
gezuiverde zoute water naar de Eems geeft een negatieve score (totaal nul-negatief).  
 
Risico korte termijn - -  

De risico’s voor mens en milieu zijn op korte termijn dubbel negatief. De toegepaste biologische zuivering 

is gevoelig voor procesverstoringen, waardoor verontreinigingen tijdelijk de zuivering kunnen passeren en 
in het milieu kunnen komen. Het water wordt afgevoerd naar de Eems, waar in de directe omgeving 
kwetsbare en beschermde gebieden zijn, zoals de Waddenzee. Het risico van dat hier ongewenste stoffen 
in terecht komen geeft een dubbel negatieve score. 
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Lange termijn risico’s 0 

Op lange termijn zijn er geen risico’s. Na beëindiging van de oliewinning vinden geen activiteiten meer 

plaats en het afgevoerd zoute water is in de zee al lang vermengd. 
 
Kosten € 290 miljoen 

De totale kosten bedragen circa € 290 miljoen. Dit bestaat voornamelijk uit aanlegkosten voor leidingen bij 
Schoonebeek, de watertransportleiding om aan te sluiten op de VKA leiding en de aanleg van de 
benodigde zuiveringsinstallatie, in totaal € 240 miljoen. De jaarlijkse kosten voor zuivering en transport 
worden geraamd op € 5 miljoen (€ 50 miljoen in de maatgevende periode van 10 jaar). 

13.3.3 Alternatief 3: Injectie brijn 

Milieu score - - 

Er is veel energie nodig voor de MVR waterzuivering. Het energieverbruik is lager dan bij alternatief 1, 
doordat er geen kristallisatie plaatsvindt. De hoeveelheid is echter dermate groot dat dit een dubbel 
negatieve score oplevert. Daarbij wordt er gebruik gemaakt van complexe chemicaliën ter bescherming 
van leidingen en putten. De hoeveelheid reststoffen is beperkt. Vanwege het hoge energie- en 
chemicaliënverbruik is de score dubbelnegatief op milieu. 
 
Risico korte termijn - 

De risico’s voor mens en milieu op korte termijn hebben vooral betrekking op een mogelijke lekkage van 

productiewater in de biosfeer en mogelijke aardbevingen. Beide zijn niet uit te sluiten, maar als ze 
optreden in omvang beperkt, zodat het effect tijdelijk en beperkt is. Dit geeft een enkel negatieve score. 
 
Risico lange termijn - 

De lange termijn risico’s hebben betrekking tot het opgeslagen water in de diepe ondergrond. Het water 
zal in de diepe ondergrond blijven. Risico’s van zoutoplossing op lange termijn of migratie van resterend 

gas uit het reservoir via de putten, wordt als potentieel risico gezien. Het risico en de gevolgen hiervan 
worden over een lange periode als beperkt gezien. 
 
Kosten € 335 miljoen 

De aanlegkosten van de waterzuivering en de aanpassing bij waterinjectielocaties bedragen circa € 110 
miljoen. Verder zijn er operationele kosten, onder meer voor het gebruik van H2S-binder en het 
energieverbruik bij de waterzuivering. Deze komen op circa € 22,5 miljoen per jaar. In 10 jaar tijd zijn de 

operationele kosten € 225 miljoen. 

13.3.4 Alternatief 4: Waterinjectie in Twente en Drenthevelden 

Milieu score - / varianten 0/- en 0/- en - 

De milieuscore wordt bepaald door het toevoegen van zowel biocide als H2S-binder in het productiewater. 
Hiervoor zijn relatief veel complexe chemicaliën nodig. Het energieverbruik is echter laag en er zijn vrijwel 
geen reststoffen. Hierdoor ontstaat een enkel negatieve milieuscore. 
 
Bij de varianten wordt minder biocide (variant 4.2) en tevens H2S-binder (variant 4.3) toegepast, waardoor 
de milieuscore verbeterd tot een score 0/-. Bij aanvullende zuivering (variant 4.4) zijn echter wel weer 
meer chemicaliën nodig, waardoor een verdere reductie van stoffen in het te injecteren water leidt tot een 
milieuscore van enkel negatief. 
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Risico korte termijn - 

De risico’s voor mens en milieu op korte termijn hebben vooral betrekking op een mogelijke lekkage van 

productiewater in de biosfeer en mogelijke aardbevingen. Beide zijn niet uit te sluiten, maar als ze 
optreden in omvang beperkt, zodat het effect tijdelijk en beperkt is. Dit geeft een enkel negatieve score. 
Bij de variant 4.3 wordt geen H2S-binder gebruikt, waardoor het getransporteerde productiewater H2S zal 
bevatten. Dit is echter in relatief lage concentraties. 
 
Risico lange termijn - 

De lange termijn risico’s hebben betrekking tot het opgeslagen water in de diepe ondergrond. Het water 

zal in de diepe ondergrond blijven. Risico’s van zoutoplossing op lange termijn of migratie van resterend 
gas uit het reservoir via de putten, wordt als potentieel risico gezien. Het risico en de gevolgen hiervan 
worden over een lange periode als beperkt gezien. 
 
Kosten € 75 miljoen / varianten € 95 miljoen / € 170 miljoen / € 245 miljoen 

Voor waterinjectie in Twente en Drenthe zullen putten en putlocaties in Drenthe aangepast moeten 
worden, waarvoor € 30 miljoen wordt geraamd. De aanpassingen bij Schoonebeek kosten naar 
verwachting circa € 20 miljoen. Daarnaast zijn er operationele kosten in een periode van 10 jaar van circa 
€ 25 miljoen. 
 
Bij de varianten zijn er aanvullende kosten: 
 
 Bij variant 4.2 wordt geen biocide toegepast. Dat betekent dat er een nieuwe GRE transportleiding 

vanaf de OBI naar de injectielocaties gelegd moet worden (€ 20 miljoen) 
 Bij variant 4.3 wordt tevens geen H2S-binder toegepast. De verwachting is dat daarvoor de leidingen bij 

Schoonebeek vervangen moeten worden. Dit wordt geraamd op € 80 miljoen extra. 
 

Bij variant 4.4 vindt aanvullend op bovenstaand ook een beperkte zuivering plaats. Aanleg en gebruik 
kosten aanvullend € 75 miljoen extra. 

13.3.5 Referentiesituatie: Injectie in Twente 

Milieu score 0/- 

De milieuscore wordt bepaald door het toevoegen van H2S-binder in het productiewater. Hiervoor zijn 
relatief veel complexe chemicaliën nodig. Het energieverbruik is echter laag en er zijn vrijwel geen -
reststoffen. Hierdoor ontstaat een nul-negatieve milieuscore. 
Voor de referentiesituatie geldt daarnaast dat vervanging van de bestaande watertransportleidingen in het 
Natura 2000 gebied Springeldal en Dal van de Mosbeek naar verwachting een tijdelijk negatief effect op 
de aanwezige natuur zal hebben, zowel door vergraving als door tijdelijke verlaging van de 
grondwaterstand. 
 
Risico korte termijn - 

De risico’s voor mens en milieu op korte termijn hebben vooral betrekking op een mogelijke lekkage van 

productiewater in de biosfeer en mogelijke aardbevingen. Beide zijn niet uit te sluiten, maar als ze 
optreden in omvang beperkt, zodat het effect tijdelijk en beperkt is. Dit geeft een enkelvoudige negatieve 
score. 
 
Risico lange termijn - 

De lange termijn risico’s hebben betrekking tot het opgeslagen water in de diepe ondergrond. Het water 

zal in de diepe ondergrond blijven. Risico’s van zoutoplossing op lange termijn of migratie van resterend 

gas uit het reservoir via de putten, wordt als potentieel risico gezien. Het risico en de gevolgen hiervan 
worden over een lange periode als beperkt gezien. 
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Kosten € 145 miljoen 

In de referentiesituatie worden kosten voorzien ten gevolge van de lekkage in de transportleiding. De 
NAM heeft een tijdelijke aanpassing via een pijp in pijp constructie uitgevoerd. Om weer geheel 
operationeel te worden, moeten veel meer transportleidingen vervangen worden. De aanlegkosten van 
een nieuwe transportleiding van de Hulte naar Rossum, en verschillende transportleidingen vanaf Rossum 
naar de injectielokaties, worden geraamd op circa € 95 miljoen. Aanpassingen bij Schoonebeek worden 

geraamd op € 20 miljoen. De operationele kosten bedragen in een periode van 10 jaar naar verwachting € 

30 miljoen. 

13.4 Verdere optimalisaties van de alternatieven 

In paragraaf 13.3 is een overzicht gegeven van de bevindingen van de uitgewerkte alternatieven en 
varianten. Hierbij is uitgegaan van robuuste oplossingen, om er voor te zorgen dat de kans dat de 
gepresenteerde oplossingen daadwerkelijk uitvoerbaar zijn, zo groot mogelijk te maken. Het gevolg is dat 
de effecten en kosten op onderdelen lager kunnen uitvallen, indien optimalisaties worden toegepast. In 
het onderzoek zijn de volgende optimalisaties benoemd, en beperkt uitgewerkt: 
 
 Hergebruik van reststoffen. Er wordt alleen uitgegaan van mogelijk hergebruik als dit al aantoonbaar 

mogelijk is. Vooral het hergebruik bij Alternatief 1 heeft hergebruik van de zoutproducten een 
vermindering van de negatieve score. 

 Toepassing van membraantechnologie kan nader uitgewerkt worden, om na te gaan of dit bij de 
beschikbare waterkwaliteit tot de gewenste waterkwaliteit kan leiden. Dit kan het milieueffect en 
mogelijk de kosten beïnvloeden bij Alternatief 1 en 3. 

 De kosten worden mede bepaald door de benodigde aanpassingen aan de leidingen van 
Schoonebeek, waarvoor de kosten geraamd worden op € 110 miljoen. Nader onderzoek moet uitwijzen 
of de huidige buisleiding wellicht voldoende bestand is tegen een oliewatermengsel met hogere H2S-
concentraties. In dat geval vervalt deze kostenpost bij Alternatief 1 en 2, en bij Alternatief 4 bij de 
varianten 4.3 en 4.4. 

 
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste scorebepalende factoren opgenomen. Tevens zijn de 
mogelijkheden van optimalisaties in de tabel opgenomen.  
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Tabel 13.2. Samenvattend overzicht CE toetsingscriteria per alternatief en voor de varianten, met toelichting 

belangrijkste bepalende aspecten. 

Alternatieven Milieu Risico kort (na 

maatregelen) 

Risico lang (na 

maatregelen) 

Alternatief 1:  

Vast zoutproduct 
 
 

Hoog energieverbruik voor 
destillatie en kristallisatie 

 

(- -) 

Hoge waarschijnlijkheid van 
ongelukken bij 
wegtransport 

(- -) 

Mogelijke uitloging van 
zouten vanuit de stortplaats  

 

(- -) 

Hergebruik zouten 
(onzekerheid over afname 

mogelijkheden) 

Minder restproducten, 
hergebruik kalk en zout 

 
 

(- -) / (-) 

Idem 
 
 
 

(- -) 

Bij hergebruik van kalk en 
zout is er slechts beperkt 

langdurige stort nodig 
 

(-) 

Alternatief 2: Zoutwater 
naar zee 

Afvoer zout met beperkte 
overige stoffen in Eems 

 
(0/-) 

Risico verontreiniging van 
de Eems, en verspreiding 

naar natuurgebied 
(- -) 

Geen lange termijn risico’s 
 
 

(0) 

Alternatief 3: Injectie brijn  Hoog energieverbruik voor 
destillatie, geen kristallisatie 

 
 

(- -) 

Risico bij transport blijft 
lokaal, risico ondergrond 

aardbevingen 
 

(-) 

Alleen onzekerheden voor 
diepe ondergrond, 
zoutoplossing of 

gaslekkage bij de put 
(-) 

Drenthevelden Aanleg nieuwe 
transportleidingen als 
variant, zonder biocide 

Risico op aardbevingen en 
zoutoplossing vergelijkbaar 

met de Twentevelden 

Idem 

Alternatief 4:  

waterinjectie 
Aanmaak van 

mijnbouwhulpstoffen geeft 
milieueffecten 

(-) 

Risico bij transport blijft 
lokaal, risico ondergrond 

aardbevingen 
(-) 

Diepe ondergrond, effect 
beperkt, niet uit te sluiten 

 
(-) 

Varianten bij 4:  
 

[1] Zonder 
mijnbouwhulpstoffen geen 

effecten  
(0/-) 

[2] zuivering van opgeloste 
gassen en BTEX geeft 

milieueffecten van 
energieverbruik 

(-) 

Idem 
 
 
 
 
 
 
 

(-) 

Idem 
 
 
 
 
 
 
 

(-) 

Referentie Twente Aanmaak van 
mijnbouwhulpstoffen geeft 

milieueffecten 
(0/-) 

Risico bij transport blijft 
lokaal, risico ondergrond 

aardbevingen 
(-) 

Diepe ondergrond, effect 
beperkt, niet uit te sluiten 

 
(-) 

Toelichting scores: 

0 of 0/- = geen of vrijwel geen effect/risico, - = effect of risico gebruikelijk binnen industriële activiteit, - - = zodanig 

effect of risico dat mitigerende maatregelen uitgewerkt moeten worden om beperking te bereiken, - - -  = te groot 

effect of risico, zodat het alternatief of de variant niet uitvoerbaar is. 
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14 Stap 4a: Bevindingen toetsing draagvlak 

14.1 Draagvlakdiscussie 

Tijdens het onderzoek is naar voren gekomen dat de discussie rondom draagvlak zich sterk toespitst op 
de waterinjectie (zoals voorafgaand aan het onderzoek al duidelijk was) en het afvoeren van zoutwater 
naar de zee (in reactie op de tussentijdse bekendmaking van de alternatieven). Er zijn vier alternatieven 
onderzocht, waarbij een beeld is ontstaan met betrekking tot het effect op het milieu, mogelijke risico’s en 

kosten. De samenstelling van de alternatieven en de bevindingen uit het onderzoek kunnen gebruikt 
worden als onderbouwing bij de draagvlakdiscussie. 
 
Waterinjectie Twente zonder Tubbergen en Tubbergen Mander te gebruiken, maar toevoeging 

Drenthevelden 

Twee van de alternatieven maken gebruik van waterinjectie. Hierbij verandert de waterinjectie wel, 
aangezien in de beide alternatieven in Twente twee van de drie velden niet meer benut worden. Het veld 
Tubbergen in het Natura 2000 gebied Springendal en Dal van de Mosbeek zal in de alternatieven niet 
meer worden gebruikt evenals het veld Tubbergen Mander. Daar staat tegenover dat velden in Drenthe 
onderdeel uitmaken van de alternatieven, het Schoonebeek Gasveld en het Coevordenveld. Daarnaast 
zijn in de alternatieven en varianten mogelijkheden meegenomen om te komen tot reductie van de 
chemicaliën in het te injecteren water. 
 
Twee alternatieven zonder waterinjectie, maar met meer milieueffecten 

Bij de twee andere alternatieven vindt geen waterinjectie plaats. Beide alternatieven zijn nieuw, waardoor 
het nog niet duidelijk is of hiervoor vanuit het publiek draagvlak is. Een eerste reactie vanuit de politiek en 
natuurorganisaties laat zien, dat het afvoeren van schoon zout water naar de Eems gevoelig ligt. Het 
alternatief waarbij een grote berg zout ontstaat, en zowel op milieu als korte en lange termijn risico het 
minste scoort, heeft vooralsnog geen reacties opgeroepen. 
 
De alternatieven en varianten zijn daarmee zodanig gekozen, dat het onderzoek de benodigde informatie 
beschikbaar maakt voor de vragen uit de draagvlakdiscussie.  

14.2 Gezondheid en veiligheid 

Gezondheid en veiligheid zijn als randvoorwaarde van alle alternatieven en varianten meegenomen. De te 
verwachten effecten zijn vergelijkbaar met effecten bij andere gebruikelijke industriële activiteiten. 
Aspecten als geluid en visuele aanwezigheid kunnen als hinder worden opgevat, evenals de tijdelijke 
verstoring door graafwerkzaamheden voor de aanleg van pijpleidingen. De aanleg van faciliteiten en de 
operationele fase geven zodoende wel effecten, maar bedreigen de gezondheid en veiligheid niet. 
 
Ten aanzien van de mogelijke effecten bij onvoorziene omstandigheden, heeft het onderzoek naar risico’s 

uitgewezen dat mogelijke gevolgen beperkt blijven. Voor waterinjectie geldt dat de kans op effecten gering 
is, en dat indien effecten toch mocht optreden, deze beperkt blijven. Voor het opslaan van zouten is de 
kans groter dat er uiteindelijk lekkage naar de omgeving plaatsvindt, maar dat geeft nog geen effect op 
gezondheid en veiligheid. Hetzelfde geldt voor de afvoer van zoutwater naar de Eems. 
 
De conclusie is daarmee, dat bij de beschreven alternatieven en varianten voldaan kan worden aan de 
randvoorwaarden van gezondheid en veiligheid, mist ze onder de juiste randvoorwaarden worden 
uitgevoerd.  
 
In de zorgpuntennotitie worden alle gestelde vragen en zorgen afzonderlijk beantwoord en wordt de 
betrokkenheid van de omgeving in het onderzoek toegelicht. 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 TUSSENRAPPORT ALTERNATIEVENAFWEGING I&BBD9591-100-100R001F02 166  

 

15 Stap 4b: Omgaan met onzekerheden in afweging 

Bij het onderzoek naar alternatieven voor de verwerking van productiewater zijn verschillende 
alternatieven op hoofdlijnen in beeld gebracht. Hierbij zijn aannames gedaan bij de uitgangspunten voor 
de berekeningen. Er is gebruik gemaakt van ervaringen uit vergelijkbare activiteiten en op andere punten 
is er sprake van expert judgement. Als gevolg hiervan moet bij de uitkomsten rekening gehouden worden 
met mogelijke afwijkingen en onzekerheden. Bij een verdere detailuitwerking kan hier nadere invulling aan 
worden gegeven, zonder echter op alle aspecten tot een totale zekerheid te kunnen komen.  
 
Dit betekent dat het van belang is, om bewust te zijn van de aanwezige onzekerheden en de mogelijke 
gevolgen hiervan voor de afwegingen. Onderstaand worden de onzekerheden benoemd en de gevolgen 
hiervan. In het verlengde is aangegeven, welke monitoring kan worden toegepast en waar 
detailonderzoek tot een scherper inzicht kan leiden. 

15.1 Onzekerheden en leemten in kennis 

De oliewinning Schoonebeek en de verwijderingsopties voor het productiewater vormen samen een 
technisch complex integraal systeem. De verschillende onderdelen van het systeem hebben alle een 
eigen dynamiek. Doordat de onderdelen als een keten aan elkaar verbonden zijn, werkt de dynamiek ook 
door in de volgende onderdelen. Bijvoorbeeld, een verandering in de oliewinning, zoals het aan- of 
uitschakelen van putten, kan gevolgen hebben voor de hoeveelheid en samenstelling van het 
productiewater. In het gehele systeem komen veel dynamische onderdelen voor, met gevolgen verderop 
in het systeem, waarbij het productiewater als één van de laatste onderdelen van het systeem door alle 
voorgaande onderdelen wordt beïnvloed. Hierdoor moet voor de hoeveelheid en samenstelling van het 
productiewater rekening gehouden worden met een bandbreedte.  
 
Beperken van onzekerheden door uit te gaan van robuuste oplossingen 

Bij de uitwerking van de alternatieven is steeds onderscheid gemaakt tussen robuuste oplossingen en 
mogelijke optimalisaties. In deze fase is zoveel mogelijk uit gegaan van de robuuste oplossing, waarbij de 
onzekerheid zo klein mogelijk is gemaakt. Bij de optimalisaties ontstaan gunstiger omstandigheden, maar 
er is wel steeds een robuuste terugvaloptie nodig voor het geval de optimalisatie uiteindelijk niet mogelijk 
blijkt. 
 
De belangrijkste onzekerheden waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van de 
bevindingen zijn: 
 
Functioneren alternatieven 

De oliewinning Schoonebeek functioneert anders dan oorspronkelijk voorzien. Dat kan bij de toepassing 
van de genoemde alternatieven ook gebeuren. Het is de vraag hoe de biologische zuivering functioneert, 
afhankelijk van de hoeveelheid zout in het productiewater. Het is de vraag wat met het zoutproduct 
gedaan kan worden, en waar een eventuele stort mogelijk is. Bij waterinjectie is het de vraag of de 
injectiviteit van de opslagreservoirs overeenkomt met de verwachtingen, of dat toch aanvullende 
reservoirs nodig zijn. Bij enkele alternatieven en varianten wordt verwacht dat het gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen geminimaliseerd kan worden. Het is de vraag of dit daadwerkelijk mogelijk is, of dat 
er toch teruggevallen moet worden op meer robuuste alternatieven. 
 
Invulling alternatieven 

Ten aanzien van de gehanteerde zuiveringstechnieken en de mogelijkheden voor verwerking van 
reststoffen is uitgegaan van de beschikbare kennis. De mogelijkheid bestaat dat hier slimmere 
oplossingen voor bedacht kunnen worden, met beperking van milieueffecten, risico of kosten.  
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Milieueffecten 

Op hoofdlijnen zijn de belangrijkste milieueffecten in beeld gebracht. In het onderzoek op hoofdlijnen is 
niet zo diep in gegaan op mogelijke milieueffecten als bij een MER gebeurt. Echter gezien de bevindingen 
uit het MER 2006 ligt het voor de hand aan te nemen, dat bij de beschreven alternatieven geen 
milieueffecten zullen optreden die zodanig zijn dat een alternatief niet meer uitvoerbaar is. 
 
Toekomstige mogelijkheden 

De oliewinning vindt plaats gedurende een periode tot circa 2050. In deze periode kunnen 
omstandigheden veranderen, waardoor wellicht zoutproducten wel goed herbruikbaar worden, of nieuwe 
zuiveringstechnieken ontstaan. In de huidige afweging is uitgegaan van het nu bekende, waardoor bij een 
volgende afweging wellicht andere waarden aan oplossingen kunnen worden toegekend. 
 
Kosten 

De inschatting van de kosten heeft grofschalig plaatsgevonden. Onzekerheden ten aanzien van 
technieken, mogelijke aanlegkosten en gebruikskosten geven een onzekerheid tot 40%. Een deel van de 
kosten is bepaald in samenwerking met derde partijen, waarbij rekening moet worden gehouden met 
onzekerheden. De mate waarin leidingmateriaal bij Schoonebeek vervangen moet worden, vormt een 
onzekerheid in de kosten van meer dan € 100 miljoen. Aan de opbrengst kant is er onzekerheid over de 

olieprijs gedurende de komende 35 jaar. Gezien deze onzekerheden is het van belang de bevindingen uit 
hoofdstuk 13 als richtinggevend te beschouwen, maar tevens rekening te houden dat de uitkomsten niet 
als absolute waarden gelezen kunnen worden. 
 
Omgaan met onzekerheden 

De benoemde onzekerheden zijn van dien aard dat ze de afzonderlijke effecten bij alternatieven en 
varianten tot op zekere hoogte kunnen beïnvloeden. Voor zover kan worden overzien zal het zeker leiden 
tot aanpassing van kosten, maar naar verwachting worden de geclassificeerde effecten hierdoor niet 
beïnvloed. Dat betekent dat voor het gehanteerde abstractieniveau, de weergegeven classificatie als een 
goede indicatie kan worden gezien. 

15.2 Ondergrond in beeld brengen 

Processen in de ondergrond 

Centrale vraag bij het gebruik van de ondergrond is, in hoeverre het bekend is, wat bij waterinjectie in de 
ondergrond gebeurt en in hoeverre de ondergrondse processen beheersbaar zijn. In het verlengde is er 
de vraag over de samenstelling van het productiewater, vooral ten aanzien van de mogelijkheid dat het 
productiewater ongewenst toch in de biosfeer terecht komt. Alternatieven zijn in beeld gebracht die echter 
tot hogere milieubelasting leiden, met meer verstoring van de leefomgeving en hogere kosten. Centraal 
staat daarmee de vraag in hoeverre deze bovengrondse nadelen opwegen tegen de ondergrondse 
onzekerheden. 
 
Hoe goed worden processen in de ondergrond bij waterinjectie begrepen? 

Hoewel de ondergrond goed in beeld gebracht kan worden en veel technische informatie beschikbaar is, 
blijkt dat de waterinjectie in Twente toch anders is verlopen dan voorzien. De NAM is er achter gekomen 
dat de kalksteenformatie beter geschikt is voor waterinjectie en dat de zandsteenformaties minder 
geschikt zijn voor waterinjectie. Dit heeft geleid tot aanpassing van de bedrijfsvoering van de NAM en het 
inzicht dat op termijn andere oplossingen voor de verwerking van productiewater nodig zijn. 
Voor zover kan worden overzien heeft de waterinjectie echter niet geleid tot schadelijke effecten voor de 
gezondheid en veiligheid van de bewoners in Twente. Het vermoeden bestond dat scheuren in huizen en 
wateroverlast gerelateerd zouden zijn aan de waterinjectie. Afzonderlijk onderzoek heeft aangetoond, dat 
deze effecten andere oorzaken hebben.  
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De processen in de ondergrond wijken dus af van de verwachtingen. Op hoofdlijnen is voorspelbaar hoe 
de ondergrond zal reageren, maar meer lokaal treden afwijkingen op. Het is daarmee van belang goede 
monitoring te hebben van datgene wat daadwerkelijk optreedt in de ondergrond. Het is tevens van belang 
zicht te houden op mogelijke afwijkingen en een reactieplan beschikbaar te hebben.  
 
Zijn de processen in de ondergrond beheersbaar? 

Ondanks zorgvuldige voorbereiding en goede modellering, blijken er onzekerheden te bestaan ten 
aanzien van mogelijkheden en reacties in de ondergrond. In de operationele fase vindt monitoring plaats, 
waarmee de processen in de ondergrond geregistreerd worden en worden vergeleken met de 
voorspellingen. Zolang afwijkingen verklaarbaar zijn, kunnen ongewenste effecten worden bijgestuurd bij 
de injectieputten door meer of minder water in het reservoir te brengen. In het uiterste geval kan water 
zelfs weer uit het reservoir worden onttrokken.  
 
Op de langere termijn zullen de putten afgesloten worden en is de mogelijkheid om de processen daarna 
nog te beïnvloeden zeer beperkt. Monitoring zal na een bepaalde periode niet meer plaatsvinden, zodat 
effecten pas in de biosfeer zichtbaar worden. 
 
Randvoorwaarden benutting ondergrond in Nederland 

Bij de benutting van de ondergrond wordt er naar gestreefd alle mogelijke risico’s te vermijden. De 

randvoorwaarden zijn door de Nederlandse overheid zodanig gesteld dat de kans op bijvoorbeeld een 
lekkage zo klein mogelijk is en dat zelfs als het optreedt dit geen blijvende gevolgen heeft voor de 
omgeving. De mogelijke risico’s bij waterinjectie zijn in vergelijking met andere vormen van ondergrondse 

benutting niet groter. Het water zal door de onderdruk in het reservoir blijven, zodat alleen rond de put een 
risico kan bestaan. Dit is een beperkt en overzichtelijk risico. Bij potentiele zoutoplossing zal dit langdurig 
en geleidelijk gaan, waardoor effecten langzaam over lange perioden optreden. 
 
Met de bestaande onzekerheden en risico’s zal waterinjectie onder geschikte voorwaarden geen specifiek 
grotere risico’s met zich mee brengen dan bij andere vormen van ondergrondse benutting. Indien deze 

onzekerheden en risico’s bij waterinjectie als onwenselijk worden gezien, kunnen andere vormen van 

ondergronds ruimtegebruik met vergelijkbare onzekerheden en risico’s eveneens ter discussie komen te 
staan. 

15.3 Monitoring 

Omgaan met onzekerheden bestaat voor een belangrijk deel uit het ontwerpen en toepassen van een 
effectieve monitoring. Het belang van monitoring wordt expliciet benadrukt door de TU Delft in haar 
contraexpertise [Ref. TU Delft, 20016]. Bij de oliewinning Schoonebeek en de huidige verwerking van het 
productiewater geldt een monitoringsprogramma. Hierin worden de belangrijke parameters benoemd met 
bijbehorende rapportagefrequentie. In het verlengde van het onderzoek wordt speciale aandacht 
gevraagd voor de volgende aspecten: 
 
Monitoring waterkwaliteit 

Het productiewater en in geval van waterzuivering tevens het te lozen water of te injecteren water, wordt 
regelmatig gemeten. Hierbij wordt bepaald in hoeverre aan de injectie- dan wel lozingsnormen kan 
worden voldaan. 
 
Indien een injectieput zich in de buurt van een kwetsbaar gebied bevindt, wordt een peilbuis geplaatst 
waarin de lokale waterkwaliteit wordt waargenomen.  
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Monitoring van de transportleiding 

De integriteit van de transportleiding wordt getoetst met behulp van visuele inspectie en met behulp van 
wanddiktemetingen. 
 
Voor de visuele monitoring geldt dat landeigenaren gevraagd wordt onregelmatigheden te melden (zoals 
ook het geval is geweest bij de lekkage in de transportleiding). Daarnaast zijn er jaarlijks loopcontroles 
over de leidingen, waar ook dekkingsgraad gemeten wordt. 
 
Wanddiktecontrole vindt plaats bij stalen leidingen. In het geval van de pijp-in-pijp oplossing wordt tevens 
de druk in de ruimte tussen de binnenbuis en mantelbuis gemeten. 
 
Monitoring van de injectieput 

Er vindt reguliere boorgatmetingen plaats, waarbij de wanddikte en de integriteit van de cementafdichting 
wordt bijgehouden. 
 
Monitoring bodembeweging 

Bodemdaling is een indicator voor het oplossen van zoutlagen. Voor het monitoren van bodemdaling 
worden boven de injectiereservoirs periodieke analyses uitgevoerd met behulp van satellietbeelden. 
 
Eventuele aardbevingen kunnen met behulp van geofoons worden geregistreerd. Deze zijn in Twente al 
geplaatst. Het KNMI geofoonnetwerk bestrijkt ook de provincie Drenthe. Mogelijk kan dit geofoonnetwerk 
verder worden uitgebreid boven de reservoirs in Drenthe.  
 
Bij de aardbevingen in Groningen is duidelijk geworden dat naast de magnitude van een aardbeving 
tevens de grondversnelling van belang is als indicator voor mogelijke schade.  
 
Reservoirmetingen 

Tijdens het injecteren van productiewater wordt standaard de druk in het reservoir gemeten. Hiermee kan 
worden vastgesteld dat de druk in het veld niet hoger wordt dan de oorspronkelijke druk in het reservoir. 
Hierdoor wordt voorkomen dat de afdekkende laag beschadigd kan worden of dat hoge waterdruk leidt tot 
verticale migratie van het injectiewater. 

15.4 Detailonderzoek 

Bij het detailonderzoek kan een deel van de bovengenoemde onzekerheden beperkt worden. Per 
alternatief zijn de volgende aspecten nader te onderzoeken: 
 
Alternatief 1: 

 Afzetmarkt voor restproducten. Dit voorkomt een stortplaats met zout, wat op langere termijn kan gaan 
lekken naar het milieu. 

 Mogelijke locatie voor zoutstort en voorwaarden waaronder de zoutstort mogelijk is. 
 Transportmogelijkheden om de risico’s van vrachtvervoer te minimaliseren 
 Effectievere waterzuivering, waarbij minder energie nodig is, of warmte gekoppeld kan worden. Dit 

beperkt het energiegebruik en daarmee de milieueffecten. 
 Onderzoek materiaaleigenschappen om gevoeligheid voor H2S nauwkeurig te bepalen (mate waarin 

leidingen van Schoonebeek resistent zijn tegen H2S) 
 Onderzoek naar afbreekbare samenstelling mijnbouwhulpstoffen (meest effectieve H2S-binder) 
 Onderzoek noodzaak gebruik biocide en mogelijke optimalisaties 
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Alternatief 2: 

 Afspraken met de beheerder en gebruiker van de VKA-leiding om mogelijkheden en voordelen van 
gezamenlijke exploitatie verder uit te werken. 

 Uitwerking biologische zuivering om alle mogelijke probleemstoffen te verwerken. 
 Tijdelijke opslag af te voeren gezuiverd zoutwater uitwerken, als buffer bij problemen met de afvoer 

van het zoute water. 
 Onderzoek naar H2S, zoals benoemd bij alternatief 1 

 
Alternatief 3: 

 Effectiever waterzuivering, zoals bij alternatief 1. 
 Onderzoek naar H2S en biocide, zoals benoemd bij alternatief 1 

 
Alternatief 4: 

 Detailonderzoek naar putten en reservoirs 
 Onderzoek naar H2S en biocide, zoals benoemd bij alternatief 1 
 Onderzoek daadwerkelijke mogelijkheden reductie mijnbouwhulpstoffen 
 Seismische detailonderzoek naar positie van breuken 
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16 Duiding van de bevindingen 

Het onderzoek naar de herafweging verwerking productiewater van de oliewinning Schoonebeek is een 
bijzonder onderzoek, omdat alternatieven worden onderzocht en vergeleken terwijl de oliewinning al 
operationeel is. Daarbij komt dat de oliewinning tijdelijk stil ligt, en daarna in aangepaste vorm wordt 
hervat. Als gevolg hiervan is het beginpunt voor de herafweging een te verwachten toekomstige situatie.  
 
De verkenning van toekomstige mogelijkheden voor de verwerking van het productiewater is meer dan 
een theoretische verkenning, aangezien inmiddels is gebleken dat voortzetting van de huidige 
verwerkingswijze niet de gehele oliewinningsperiode mogelijk is. Dit betekent dat minimaal één van de 
alternatieven in meer detail uitgewerkt zal worden, waarbij het tevens mogelijk is aspecten van 
alternatieven te gaan combineren. 

16.1 Status onderzochte alternatieven 

De Commissie voor de m.e.r. heeft voorgesteld het onderzoek naar verwerking van het productiewater te 
splitsen in een onderzoek op hoofdlijnen, gevolgd door een verdere detaillering voor die alternatieven, die 
na bestuurlijke afwegingen het meest interessant zijn. Deze rapportage heeft betrekking op het onderzoek 
op hoofdlijnen en heeft als gevolg hiervan tot doel op een wat hoger abstractieniveau informatie en kennis 
te verschaffen ter ondersteuning van de genoemde bestuurlijke afwegingen. 
 
Op specifieke onderdelen meer detail meegenomen 

Om op hoofdlijnen tot een zinvolle afweging te komen, is het noodzakelijk een aantal specifieke 
onderdelen in meer detail uit te werken. Voor deze rapportage is een uitgebreidere analyse uitgevoerd 
van het huidige functioneren van de oliewinning Schoonebeek en de gevolgen van de bevindingen voor 
oliewinning in de toekomst. In detail zijn verschillende zuiveringsopties die aansluiten op de waterkwaliteit 
van het productiewater bekeken. De normen voor lozing of opslag en mogelijke risico’s zijn sturend bij de 
technische uitwerking van alle alternatieven. Met deze verdiepingsslagen is een onderbouwd beeld 
ontstaan om op hoofdlijnen de gevolgen van keuzes te bepalen. 
 
Kunnen alternatieven gezond en veilig worden toegepast? 

In het onderzoek zijn naast de referentiesituatie, vier alternatieve mogelijkheden voor de verwerking van 
productiewater aan bod gekomen. De eerste, meest voor de hand liggende vraag, is of alle vier de 
genoemde alternatieven op basis van de bevindingen haalbaar en wenselijk worden geacht. Of zijn er 
alternatieven, waarvan nu al gezegd kan worden dat deze niet voldoen aan de uitgangspunten van 
veiligheid en gezondheid of een te grote milieubelasting hebben. 
 
Zoals blijkt uit de resultaten in deze rapportage, lijken er op dit moment voor geen van de vier uitgewerkte 
alternatieven redenen om deze vanuit milieutechnische en risico-overweging als onhaalbaar te 
kwalificeren. Dat betekent dat bij de detailafweging alle alternatieven een rol kunnen spelen. Wel zijn er 
duidelijke randvoorwaarden met betrekking tot de uitvoering, monitoring en te ondernemen maatregelen 
bij ongewenste situaties. Er zijn duidelijke verschillen op de gebieden van milieubelasting, mogelijke 
risico’s en kosten, waardoor het mogelijk is tot een voorkeur te komen.  
 
Bij de uitwerking zijn de te verwachten kosten in beeld gebracht, zonder na te gaan in hoeverre dit 
commercieel daadwerkelijk realiseerbaar is. De haalbaarheid van de alternatieven zal op dit punt door de 
NAM in combinatie met de oliewinning van Schoonebeek nog nader uitgewerkt moeten worden.  
 
Onderstaand wordt meer specifiek in gegaan op de bevindingen op hoofdlijnen.  
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16.2 Kernvragen gericht op waterinjectie 

Veel zorgen en vragen voorafgaand aan deze herafweging hebben betrekking op waterinjectie en dan 
specifiek de waterinjectie in Twente. In het onderzoek is getracht deze vragen nadrukkelijk te adresseren. 
De specifieke waterinjectievragen worden daarom onderstaand apart besproken. Bij de bevindingen uit 
het onderzoek worden aandachtspunten of randvoorwaarden genoemd. 
 
Toets op veiligheid en gezondheid 

Het onderzoek richt zich op de herafweging van verschillende verwerkingsmogelijkheden van het 
productiewater vanuit de oliewinning Schoonebeek. Deze vraag is voor een belangrijk deel ingegeven 
door onzekerheden met betrekking tot de huidige verwerking van productiewater via waterinjectie in de 
leeggeproduceerde gasvelden in Twente. De centrale vraag hierbij is, in hoeverre er risico’s zijn voor de 

veiligheid en gezondheid van de mensen, dieren en natuur. Het onderzoek geeft aan dat hiervoor in het 
bijzonder van belang is dat geen lekkage plaats vindt bij de transportleidingen of bij de putten, dat er geen 
zwaardere aardbevingen optreden en dat de integriteit van de zoutlagen boven en onder de 
waterinjectiereservoirs niet aangetast wordt door zoutoplossing. Daarbij is tevens onderzocht wat de 
mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn als deze ongewenste situaties toch zouden optreden. 
 
Voorkomen lekkage transportleiding, gevolgen lekkage naar biosfeer 

Bij het transport van productiewater via een pijpleiding geldt dat het risico van een nieuwe lekkage niet is 
uit te sluiten, wel te minimaliseren. Ondanks mitigerende maatregelen en goede monitoring, kan een 
lekkage toch nog optreden. Het gevolg van een lekkage zal niet veel anders zijn dan de gevolgen van 
lekkages uit andere soorten transportleidingen, die in Nederland aanwezig zijn, mits de transportleiding 
zich niet in of nabij kwetsbare gebieden bevindt. Er komt zoutwater in het milieu met beperkte overige 
stoffen, waarvoor een sanering vereist is. Uit de al opgetreden lekkage is gebleken dat met de huidige 
kwaliteit van het productiewater dit geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid oplevert. 
 

 Voor de transportleiding geldt met de huidige (en in de toekomst verwachte) kwaliteit van het 
productiewater dat de gevolgen van een lekkage lokaal en beperkt zijn, mits de transportleiding 
zich niet in of nabij een kwetsbaar gebied (Natuurgebied of Grondwaterbeschermingsgebied) 
bevindt. 

Voorkomen lekkage bij de injectieput, gevolgen lekkage naar biosfeer 

Waterinjectie vindt plaats via een injectieput, die goed afgescheiden is van de directe omgeving. Corrosie 
van de putwand moet worden voorkomen en rondom de put is cementering aanwezig. Mocht er toch 
water uit de put in de ondergrond terecht komen, dan zal dit naderhand kunnen worden gesaneerd via 
een grondwatersanering. 
 

 Voor lekkage rond de put geldt met de huidige kwaliteit van het productiewater de gevolgen van 
een lekkage lokaal en beperkt zijn, mits de injectieput zich niet in of nabij een kwetsbaar gebied 
(Natuurgebied of Grondwaterbeschermingsgebied) bevindt. 

Voorkomen aardbevingen bij waterinjectie, gevolgen aardbevingen 

Bij waterinjectie in leeg geproduceerde gasvelden kunnen nieuwe aardbevingen optreden ten gevolge van 
de verandering van de druk in de ondergrond. Door een goede selectie van reservoirs en putten kan de 
kans op een aardbeving zo klein mogelijk worden gemaakt. 
 

 Bij waterinjectie geldt dat alleen reservoirs zijn geselecteerd waarbij tijdens de gaswinning geen of 
zeer beperkte aardbevingen hebben plaatsgevonden (met magnitude kleiner dan 2,5 op de schaal 
van Richter). 
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 Alleen injectieputten op afstand van de breukzone worden geselecteerd om de kans op het 
heractiveren van de breukzones zo klein mogelijk te maken. 

 Ter plaatse van de injectievelden zal met behulp van geofoons continue monitoring moeten plaats 
vinden. In geval van een aardbeving met een kracht groter dan 2,5 op de schaal van Richter zal 
de waterinjectie moeten worden stopgezet voor nader onderzoek. 

Voorkomen zoutoplossing bij injectiereservoir, gevolgen zoutoplossing 

Indien het onverzadigde geïnjecteerde water in aanraking komt met de bovenliggende zoutlagen, kan 
oplossing van zout ontstaan.  
 

 Bij waterinjectie geldt dat alleen reservoirs worden gebruikt waarbij een betrouwbare scheidende 
laag aanwezig is tussen het reservoir en de zoutlagen. 

 Ter plaatse van de injectieput zal regelmatige monitoring moeten plaats vinden, om te bepalen of 
er langs de putwand geen zout in oplossing gaat. 

 Bij breukzones moet zoutoplossing voorkomen worden, door alleen de injectieputten op afstand 
van de breukzone te selecteren en door monitoring van bodemdaling. 

Met bovenstaande maatregelen, bestaande uit een gerichte selectie van putten en reservoirs, in 
combinatie met een effectief monitoringsprogramma, kan waterinjectie worden toegepast zonder gevaar 
voor de gezondheid en veiligheid. 
 
Beoordeling van de NAM-rapporten 

In hoofdstuk 4.1.4 is een toelichting gegeven op de detailstudies van NAM met betrekking tot het risico 
van aardbevingen en zoutoplossing in de ondergrond. De bevindingen uit deze rapporten zijn in dit 
onderzoek meegenomen. SodM heeft inmiddels (23 juni 2016) aangegeven dat de externe beoordelingen 
van deze onderzoeken ontvangen zijn. De geraadpleegde externe experts van de Clausthal University of 
Technology (Duitsland), het Paris Institute of Science and Technology (ParisTech, Frankrijk) en de US 
Geological Survey (USA) bevestigen de bevindingen uit de NAM-rapporten. SodM heeft hierop 
geconcludeerd [Ref. SodM, 2016]:  
 
“In de studies en de reviews ziet SodM een groot aantal aanwijzingen dat de huidige injectie van het 

productiewater technisch veilig kan gebeuren”. 
 
Veel aandacht voor mogelijke zoutoplossing vanuit betrokkenen 

 
Bovenstaand is aangegeven, dat er naar verwachting geen risico’s zijn voor zoutoplossing. Vanuit direct betrokkenen 

zijn er nog veel vragen met betrekking tot mogelijke zoutoplossing en de verdere gevolgen hiervan, mocht dit 
onverhoopt toch optreden. Daarbij wordt onder meer de vraag gesteld of anhydriet echt niet in oplossing zal gaan. En 
er is de vraag of het aanwezige resterende gas in het reservoir in zoute holtes kan komen en tot gevaarlijke situaties 
kan leiden, of dat lokale instortingen tot zinkgaten aan de oppervlakte kunnen leiden.  
 
Wetenschappers en experts bij kennisinstellingen hebben hierover op onderdelen verschillende meningen laten 
horen. In deze situatie lijkt het wenselijk een breed opgezette discussie te organiseren, waarbij experts vanuit 
verschillende achtergronden samenkomen om vast te stellen welke inzichten onomstreden zijn en waar nog open 
onderzoeksvragen aanwezig zijn. Hiermee kan de huidige discussie uit de sfeer van tegenstellingen worden gehaald 
en voor de bewoners en andere betrokkenen duidelijkheid bieden. 
 

Hierbij wordt dus het advies gegeven een brede expertmeeting te organiseren om tot gemeenschappelijke 

inzichten te komen over mogelijke zoutoplossing ten gevolge van waterinjectie en de mogelijke gevolgen 

hiervan voor veiligheid en milieu. 
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16.3 Afweging effecten in biosfeer en risico ondergrond 

Wat zijn de extra milieubelasting, overlast en kosten bij alternatieven zonder waterinjectie? 

De alternatieven zonder waterinjectie leiden tot effecten op het milieu en andersoortige risico’s. De 

onzekerheden hiervan zijn minder doordat effecten zichtbaar en meetbaar zijn aan het maaiveld. Op 
milieugebied zal meer energiegebruik nodig zijn, meer chemicaliën worden verbruikt en er ontstaat een 
reststof waarvoor verwerking nodig is. Het vaste zoutproduct zal opgeslagen moeten worden wat 
ruimtelijke gevolgen heeft, of anders zal het zoute water afgevoerd worden naar zee. De kosten voor deze 
alternatieven worden hoger geraamd dan de kosten voor het waterinjectie alternatief. 
 
Afweging bekende effecten en risico’s versus minder effecten en meer onzekerheden 

De afweging laat zien dat het mogelijk is oplossingen voor de verwerking van productiewater te vinden, 
zonder gebruik te maken van de ondergrond. Deze oplossingen zorgen er voor dat alle mogelijke risico’s 

van ondergrondse opslag worden voorkomen.  
 
Oplossingen zonder waterinjectie hebben meer milieugevolgen in de biosfeer 

Het nadeel van de oplossingen zonder waterinjectie, is gelegen in de milieueffecten en risico’s voor de 

biosfeer. De afweging laat zien dat op het gebied van energieverbruik, toepassen van chemicaliën voor de 
waterzuivering en de verwerking van reststoffen, het milieu meer belast wordt, indien geen waterinjectie 
wordt toegepast. De complexiteit om de oplossingen zonder waterinjectie te realiseren, binnen de 
milieurandvoorwaarden, is relatief groot. Hierdoor nemen de kosten toe, en bestaat de kans dat bij nadere 
uitwerking nog aanvullende maatregelen nodig zijn, om milieueffecten verder te beperken. 
 
Minimaliseren onzekerheden in de ondergrond, nooit helemaal uit te sluiten 

Bij alle gebruik van de diepe ondergrond, moet rekening worden gehouden met onzekerheden, en het 
vermogen om te kunnen gaan met onzekerheden. Door zorgvuldige keuze van reservoirs en 
injectieputten, kunnen de operationele risico’s beperkt worden ten aanzien van mogelijke aardbevingen en 
zoutoplossing. De samenstelling van het te injecteren water is, gezien het van nature aanwezige water in 
de formatie, meer beleidsmatig dan technisch van belang. Lange termijn risico’s zijn lastiger te 

voorspellen en te monitoren. Gezien de relatief grote diepte ligt het voor de hand dat waterinjectie niet tot 
lokale effecten zullen leiden, maar hooguit tot bodembeweging over een groter gebied. Vooralsnog lijkt, op 
basis van de ervaringen van de afgelopen jaren, bij waterinjectie de beheersbaarheid van de 
onzekerheden voldoende geborgd. 
 
Watertransportleiding zoals veel voor komt in Nederland 

Watertransport maakt, met verschillende watersamenstelling, onderdeel uit van zowel de oplossingen met 
als zonder waterinjectie. Een goed systeem om de integriteit van de watertransportleiding te borgen en 
indien er een lekkage optreedt snel op te lossen, is van groter belang dan de specifieke samenstelling van 
het te transporteren water. De risico’s van de transportleiding zijn vergelijkbaar met bestaande risico’s bij 

veel andere aanwezige transportleidingen in Nederland. 
 
Effecten in biosfeer of onzekerheden in de ondergrond 

Uiteindelijk is het daarmee de vraag of de hogere kosten en grotere milieubelasting van bovengrondse 
oplossingen opwegen tegen de genoemde onzekerheden en risico’s van de ondergrondse opslag van 

productiewater. 
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17 Planning en vervolg 

17.1 Toetsing eindrapport alternatievenafweging 

De herafweging van de verwerking van productie uit Schoonebeek is uitgevoerd door Royal 
HaskoningDHV, ondersteund door CE uit Delft, in opdracht van de NAM. Bij het opstellen van de 
herafweging heeft een bestuurlijke Begeleidingscommissie met vertegenwoordigers uit de provincie 
Overijssel en de provincie Drenthe, samen met het waterschap Vechtstromen, tussentijds reacties en 
suggesties kunnen geven. Dit heeft geleid tot de voorliggende rapportage. De bevindingen zullen in een of 
meerdere bijeenkomsten worden gedeeld met belangstellenden uit de betrokken regio.  
 
Toetsing Commissie voor de m.e.r. en Deltares 

Dit tussenrapport wordt aan de Minister van Economische Zaken gepresenteerd, inclusief de 
zorgpuntennotitie. Het Ministerie van Economische Zaken heeft Deltares gevraagd een second opinion uit 
te voeren, ondersteund door Wageningen University en TNO. Het advies van Deltares wordt aangeleverd 
aan de Commissie voor de m.e.r. De Commissie heeft eerder richtlijnen opgesteld en zal het 
tussenrapport toetsen aan deze richtlijnen en met haar oordeel komen. Het oordeel van de Commissie 
voor de m.e.r. kan er toe leiden dat er een aanvulling komt op de huidige rapportage. 
 
Afwegingen van de NAM 

Uit het onderzoek is gebleken dat voor NAM op de lange termijn voortgaan binnen de huidige 
vergunningsvoorwaarden leidt tot productiebeperkingen. Deze herafweging kan NAM helpen zicht te 
krijgen op een alternatieve lange termijn oplossing, waarvoor naar verwachting een aangepaste of nieuwe 
vergunning nodig is. De NAM zal op basis van de bevindingen en de reacties op de bevindingen een 
eigen oordeel vormen ten aanzien van de toekomstige verwerking van het productiewater. 
 
Bestuurlijke afstemming door de Minister van Economische Zaken 

De Minister heeft aangekondigd de bevindingen uit het tussenrapport, inclusief het oordeel van de 
Commissie voor de m.e.r., te bespreken met de bestuurders en belanghebbenden uit de betrokken 
regio’s, om zo te komen tot een bestuurlijke afweging. Het is de verwachting dat hieruit nog een beperkt 

aantal alternatieven overblijft dat in meer detail uitgewerkt moet worden. 
 
Detailuitwerking resterende alternatieven 

Conform het voorstel van de Commissie voor de m.e.r. zal vervolgens een aanvullend detailonderzoek 
worden uitgevoerd van de geselecteerde alternatieven. Dit kan leiden tot een verwerkingsmethodiek, 
waarvoor nog geen vergunning is verleend. Indien de NAM besluit nieuwe vergunningen of een 
aanpassing van de huidige vergunning aan te vragen bij het bevoegde gezag, zal overleg met de 
bevoegde gezagen plaatsvinden. 
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17.2 Planning vervolg 

Het tussenrapport is besproken met de Begeleidingscommissie en aangepast daar waar nodig. 
Vervolgens vindt externe toetsing plaats, zoals in het onderstaande schema is opgegeven. De toetsing 
bestaat uit een second opinion van derden en vervolgens een toetsing door de commissie voor de m.e.r. 
Dit kan eventueel leiden tot aanpassing van het tussenrapport. In tabel 17.1 is de voorziene tijdsplanning 
aangegeven. 
 
Tabel 17.1 – Overzicht afronding rapportagehoofdlijnen 

Activiteiten periode 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Bespreking finale versie 
Begeleidingscommissie 

eind juni X          

Bewonersbijeenkomst 
 

 X X         

Toetsing externe partij(en) 
 

5 weken           

Toetsing Commissie voor de 
m.e.r. 

8 weken         X  

Finale versie herafweging 
 

1 sept.          X 

 
De Minister heeft aangekondigd de bevindingen uit deze rapportage, inclusief de opmerkingen van de 
toetsers, te gebruiken om met betrokkenen in de regio in gesprek te gaan. Onderstaand is in tabel 17.2 
aangegeven welke stappen daarin worden voorzien, met een indicatieve tijdsplanning. 
 

Tabel 17.2 – Overzicht afronding rapportage 

Stap Planning 2016 

Afstemming Minister met de regio september 

Afronding overleg minister met regio en NAM,  
Selectie van één of enkele alternatieven voor detailuitwerking 

eind september 

Detailuitwerking van de alternatieven conform CE methode eind oktober 

Eind advies MERcie Halverwege december 

Besluit minister december 
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19 Afkortingen 

CE  CE Delft (onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau) 
EZ  Ministerie van Economische Zaken 
FCP  Flexible Composite Pipe  
GRE  Glasfiber Reinforced Epoxy 
GS  Gedeputeerde Staten 
HDPE  High Density Poly Ethylene 
H2S  Zwavelwaterstof 
KNMI  Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 
LAP  Landelijk Afvalbeheerplan 
LCA  Levenscyclus analyse 
MER  Milieu Effect Rapport 
m.e.r.  milieueffectrapportage (procedure) 
MIC  Microbiological Influenced Corrosion 
NAM  Nederlandse Aardolie Maatschappij 
OBI  Oliebehandelingsinstallatie 
SodM  Staatstoezicht op de Mijnen 
STRONG Rijks Structuurvisie Ondergrond 
TNO  Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 
VKA  Veenkoloniale Afvoerleiding 
Vvgb  verklaring van geen bedenkingen 
Wabo  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
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Toelichting afweging uitgebreide lijst 
met opties 

1. Overzicht en inhoud van criteria 
 

Vanuit de totale lijst met mogelijke opties voor de verwerking van productiewater is een short list 

samengesteld van de meest waarschijnlijke opties uit elk cluster. Het uiteindelijke doel is deze met 

elkaar te vergelijken met behulp van de CE methode.  

Het proces omvat de volgende stappen; 

1. Opstellen van de Long List door alle mogelijke reële opties te benoemen 

2. Clusteren van de opties in groepen van vergelijkbare concepten en een rest-groep 

3. Het vergelijken en bepalen van de meest kansrijke optie per cluster 

4. Samenstelling van de Short List met deze alternatieven  

5. Uitwerken van de Short List en toetsing conform de CE methode 

6. Rapportage op hoofdlijnen van de Short List alternatieven ten aanzien van typen gevolgen;  

a. impact op het milieu 

b. Korte en Lange termijn risico’s 

c. Kosten, zowel kapitaal- en operationele lasten  

Naderhand zal nog een meer gedetailleerde uitwerking plaatsvinden van de alternatieven die als 

wenselijk gezien worden. 

Stap 2: Bovenstaande tweede stap is er om te zorgen dat de short list opties bevat die daadwerkelijk 

wezenlijk van elkaar verschillen. Zonder deze aanpak is de kans groot dat de 4 of 5 meest kansrijke 

opties allemaal op elkaar lijken, omdat de onderliggende technische concepten min of meer gelijk 

zijn. Met een geforceerde brede spreiding in verschillende clusters wordt voorkomen dat de beste 

opties allemaal in 1 cluster vallen. Zo wordt het mogelijk om aan de hand van de spreiding de 

consequenties van totaal verschillende concepten via de CE methode inzichtelijk te maken. 

Stap 3: In deze stap wordt vervolgens per cluster de meest kansrijke optie bepaald aan de hand van 

een aantal criteria. Deze worden hieronder beschreven. Bij elk criterium is een tekstuele beschrijving 

gegeven, waarbij voorbeelden worden gegeven waarom sommige opties op het criterium goed of 

minder goed scoren. Om voor alle opties en alle criteria een overzicht te krijgen wat beter of minder 

goed scoort, is er een vereenvoudigde tabel gemaakt waarin kwalitatief de scores zijn weergegeven. 

(Dit is binnen MER trajecten een gebruikelijke aanpak om overzicht te krijgen over veel informatie.) 

Per criterium wordt aangegeven of een optie goed scoort (++) of ( +), twijfelachtig (0) matig (-) of 

slecht (--). Indien een optie onhaalbaar geacht wordt vanwege een bepaald criterium, dan scoort de 

optie bij dat criterium een (X). Is de optie alleen haalbaar in combinatie met andere opties dan krijgt 

deze een grijze score (..). 
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Hier onder worden de gebruikte criteria weergegeven, met daarbij benoemd welke aspecten 

nadrukkelijk bekeken worden en mede bepalend zijn voor het criterium. Opties kunnen hierbij 

afvallen indien ze technisch niet haalbaar zijn of indien een optie beleidsmatig of wettelijk niet is 

toegestaan. Verder helpen de criteria om te komen tot een voorkeurslijst. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een samenvattende legendatabel waarin de kwalitatieve definitie van elke score per 

beoordelingscriterium weergegeven is. 

Randvoorwaarde bij iedere optie is: gezond en veilig  

Voor alle opties geldt als uitgangspunt dat ze veilig moeten kunnen worden uitgevoerd en dat de 

gezondheid van bewoners in de regio en het milieu niet in gevaar mogen komen. Opties die hier niet 

aan voldoen vallen direct af. 

Technisch –  mogelijk uitsluitend criterium 

In deze fase van de herafweging, de selectie van alternatieven voor de Short List, is de technische 

toets in sterke mate bepalend of een goed idee ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. De opties dienen 

robuust te zijn, zodat gedurende een lange periode van circa 25 jaar en met mogelijke variatie in de 

hoeveelheid en samenstelling van het productiewater, de verwerking van het productiewater steeds 

doorgang kan vinden. Bij de voorgestelde opties wordt gekeken naar: 

- Technische haalbaarheid en uitvoerbaarheid 

- Geschiktheid als robuuste oplossing (dat wil zeggen bestand tegen veranderingen in het 

productieproces, zodat voorkomen kan worden dat de productie opnieuw stilgelegd moet 

worden om aanpassingen aan de installatie te doen, geen experimentele technologie, wel 

hoge bedrijfszekerheid en goede procesbeheersing)  

- Geschiktheid als langdurige oplossing (geschikt voor het totale watervolume, de gehele 

periode en er wordt voldaan aan de waterkwaliteitseisen) 

- Bij waterinjectie opties, de geschiktheid van reservoirs in de diepe ondergrond 

Een deel van de opties maakt gebruik van bewezen grootschalige technieken, andere opties vereisen 

technieken die soms tot op heden alleen op kleinere schaal zijn toegepast. Een bewezen techniek 

wordt als neutraal gescoord indien deze op kleinere schaal al is toegepast (0). Een bewezen 

technische oplossing bij vergelijkbare, grootschalige omstandigheden krijgt een ‘+’ score. In het geval 

de optie grootschalig, robuust en flexibel is en continue toepasbaar is onder verschillende 

omstandigheden wordt een ‘++’ gescoord. Indien er onzekerheden zijn over de bruikbaarheid van de 

techniek dan wordt er een ‘-‘ of ‘- -‘ gescoord. Dit geldt ook in het geval er een restproduct over blijft 

waarvoor geen geschikte verwerking beschikbaar is.  

Indien de optie technisch voldoet, maar niet geschikt is als oplossing voor de gehele periode van 25 

jaar, dan wordt dit in de tabel grijs aangegeven. Indien een optie ook in combinatie met andere 

opties niet haalbaar is wordt dit met een ‘X’ aangegeven. 
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Planning 

De periode tot realisatie van de opties verschilt vanwege onder meer de tijd die benodigd is voor 

ontwerp, aanbesteding, vergunningaanvragen en bouw. In beginsel vindt in de periode vanaf de 

tweede helft 2016 tot aan een nieuw gerealiseerde oplossing slechts beperkte oliewinning plaats als 

gevolg van de pijplijnreparatie die nu wordt uitgevoerd. Pas nadat de (nieuwe) optie voor de 

verwerking van productiewater operationeel wordt, kan de olieproductie weer op volledige 

capaciteit en optimaal functioneren. Daarmee vormt de doorlooptijd tot realisatie bij de opties een 

criterium. 

- Realiseerbaar in 2 jaar, in 4 jaar of langer 

De score op dit criterium betreft een inschatting van deze te verwachten doorlooptijd tot realisatie, 

waarbij voor nieuwe situaties geldt dat er met name een onzekerheid is bij het verkrijgen van 

vergunningen vanwege mogelijke juridische procedures. Voor de aanleg van een zuivering wordt een 

langere periode verwacht van meer dan 4 jaar, zodat hier een score ‘-‘ wordt aangehouden. Indien 

bestaande waterinjectielocaties onderdeel uitmaken van een optie, kan hier met een korte 

doorlooptijd rekening gehouden worden (‘+’). 

Beleid –  mogelijk uitsluitende criterium 

De verschillende opties dienen binnen het bestaande wettelijk en beleidsmatig kader te passen. Een 

niet vergunbare oplossing valt af, aangezien de optie om deze reden niet realiseerbaar is. Daarnaast 

is het voor sommige onderdelen in een optie nodig gebruik te maken van land van derden, waarvoor 

toestemming vereist is. Tot slot wordt een inschatting gemaakt hoe een oplossing zich verhoudt tot 

lokale beleidsambities en of dit tot vergaande aanpassingen in de oplossing of doorlooptijd gaat 

leiden. 

- Vergunbaar (wettelijk en beleidsmatig); 

- Aansluitend op lokale beleidsambities; 

- Gebruik van terrein en grond mogelijk (ruimtelijke ordening); 

Een oplossing die goed aansluit op deze drie factoren scoort goed. Opgemerkt wordt dat in deze fase 

van het onderzoek de factoren kwalitatief worden ingeschat, bijvoorbeeld als het gaat om de 

inschatting van effecten die samenhangen met ruimtelijke ordening, indien het tracé van eventueel 

nog aan te leggen pijpleidingen niet bepaald is.   

Indien een optie past binnen het bestaande beleid of zelfs een voorkeur verdient vanwege dit beleid 

is er een score ‘+’. Indien er beperkte beleidsmatige wijzigingen nodig zijn, krijgt het een ‘0’ score. In 

het geval beleidsmatige belemmeringen op kunnen treden en/of er gronden verkregen moeten 

worden voor de optie krijgt het de score ‘-‘. Als er grote beleidsmatige belemmeringen worden 

verwacht en ongewenste gevolgen optreden (zoals veel restproduct), wordt een ‘- -‘ gescoord. 

Financieel 

Aanpassingen kosten geld, zodat financiële haalbaarheid een belangrijk criterium is. Echter, bij de 

selectie voor de short list worden op basis van dit financiële criterium geen opties uitgesloten, mede 

door de relatief grote onzekerheden die er in deze fase nog zijn ten aanzien van de hoogte van de 
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kosten. Voor de bepaling van de kosten moeten zowel de aanlegfase (kapitaalslasten) als de kosten 

in de operationele fase (bedrijfsvoering) berekend worden. Daarnaast kan het gebruik van bijna leeg 

geproduceerde gasvelden en bestaande pijpleidingen er toe leiden dat minder of geen gas kan 

worden geproduceerd, wat als kostenpost wordt meegerekend. Bij de CE afweging zullen de kosten 

van de geselecteerde opties in groter detail worden uitgewerkt. 

- Kosten (aanlegkosten en operationele kosten) 

- Verloren of verminderde olie- en aardgasopbrengsten 

Indien de financiële haalbaarheid waarschijnlijk onhaalbaar is omdat de optie zeer kostbaar is, dan 

scoort deze een ‘- -’. Wanneer de optie duur maar haalbaar is krijgt deze een score ‘-’. Is de optie in 

oplopende mate financieel aantrekkelijk dan krijgt deze een ‘0’ of een positieve score ‘+’. 

Milieu 

Milieueffecten kunnen optreden bij normale bedrijfsvoering en bij calamiteiten. Onder dit specifieke 

‘Milieu’ criterium wordt gekeken naar de normale bedrijfsvoering. Eventuele effecten bij 

calamiteiten worden besproken bij het criterium ‘Risico’, onderstaand. 

De CE methode maakt gebruik van een LCA (Life Cycle Analyse) waarmee een breed spectrum aan 

milieuaspecten in beeld wordt gebracht. Daarmee kunnen de verschillende opties onderling 

vergeleken worden. Bij de toetsing binnen elk van de clusters van de long list wordt slechts 

kwalitatief aangegeven welke opties naar verwachting tot meer of minder milieueffecten zullen 

leiden. Dit is mogelijk omdat er binnen clusters sprake is van vergelijkbare concepten.  

- Milieueffecten bij normale bedrijfsvoering (energieverbruik, emissies naar bodem, water en 

lucht, geluid, effect op natuur, gebruik hulpstoffen, vergravingsschade) 

Aangezien alle opties uiteindelijk in zekere mate een negatief effect hebben op het milieu, wordt hier 

een relatieve schaal toegepast, waarbij een positieve score betekent dat er vrij weinig milieueffecten 

zijn. Lage emissies en een laag energieverbruik scoren goed (+) en hoge emissies scoren slecht ‘-’. Een 

oplossing waarbij een langdurige, grootschalige opslag van (chemische) reststoffen in de ‘bio-sfeer’, 

het leefmilieu, vereist is scoort dubbel negatief (‘- -‘). 

Risico 

Het criterium risico geeft een indicatie van ongewenste situaties die kunnen optreden. Dit criterium 

wordt veel verder uitgewerkt bij de short list opties in de nog uit te voeren toetsing met de CE-

methodiek. Op hoofdlijnen is hier al wel een aanduiding voor te geven. Er wordt zowel gekeken naar 

risico’s op korte termijn (gedurende de operationele fase) als op lange termijn, waarbij voor de lange 

termijn een periode tot ruim na afronding van de operationele fase en afsluiting van de putten wordt 

bedoeld. Er is specifiek gekeken naar mogelijke risico’s voor mens en milieu gerelateerd aan: 

- Aardbevingen  

- Lekkage pijpleiding 

- Lekkage uit reservoir via afdekkend gesteente of injectieput 

- Vervuiling / lekkage reststoffen uit stortplaats 

- Activiteiten in kwetsbare gebieden (o.a. Natura2000-gebieden) 
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- Verontreiniging oppervlaktewater / zee 

Een oplossing zonder waterinjectie draagt geen aardbevingsrisico maar mogelijk wel een risico van 

oppervlaktewater vervuiling. Omdat de effecten of gevolgen van alle factoren hierboven onderling 

niet een-op-een uitwisselbaar zijn worden de effecten eerst individueel en daarna gezamenlijk in een 

‘’score’’ kwalitatief beoordeeld.  

Indien risico’s bestaan maar de kans van optreden klein is, de gevolgen beperkt zijn en er 

maatregelen getroffen worden om deze risico’s te ondervangen, dan wordt een score ‘0’ gegeven. 

Indien de kans van optreden wat groter is en de risico’s slechts deels met maatregelen ondervangen 

kunnen worden, maar het effect nog steeds klein of tijdelijk, dan is de score ‘-‘. Indien de kans en het 

effect van de risico’s groter zijn en de risico’s slechts deels met maatregelen ondervangen kunnen 

worden, dan wordt een ‘- -‘gescoord. 

Draagvlak 

Het draagvlak voor de verschillende opties is een lastig te duiden fenomeen. Met het verstrijken van 

de tijd kan draagvlak toe- of afnemen. Onbekendheid met de technieken en oplossingen die 

samenhangen met het oliewinningsbedrijf maken draagvlak mede afhankelijk van interpretatie van 

niet-gerelateerde incidenten elders. Het draagvlak kan van regio tot regio en van gemeente tot 

gemeente verschillen. Om meer grip te krijgen op dit element wordt daarom gekeken naar factoren 

die samenhangen met de vragen en zorgpunten uit de samenleving. Bijlage 1 gaat nader in op de 

geformuleerde zorgpunten en de wijze waarop deze in de afweging worden meegenomen. 
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In de onderstaande tabel is aangegeven hoe de scores met plussen en minnen tot stand komt per beoordelingscriterium.  

Criteria + + + 0 - - - X Grijs  
Technisch Bewezen techniek, 

robuust voor variaties 
in waterkwaliteit, 
onderhoud en 
storingen 

Bewezen techniek bij 
vergelijkbare 
omstandigheden 

Bewezen techniek op 
kleine schaal of 
andere 
omstandigheden 

Onzekerheden voor 
ontwerp, moet nader 
uitgezocht worden 

Veel onzekerheden 
vragen detail 
onderzoek, niet 
duidelijk of optie 
haalbaar is 

Technisch niet 
haalbaar 

Alleen haalbaar i.c.m. 
andere opties 
vanwege beperkte 
verwerkingscapaciteit 

Planning  Naar verwachting 
realiseerbaar binnen 2 
jaar 

Naar verwachting 
realiseerbaar binnen 4 
jaar 

Verwachte 
realisatietijd langer 
dan 4 jaar  

   

Beleid  Past binnen bestaand 
beleid en/of heeft de 
voorkeur binnen dit 
beleid 

Beleidsmatige 
wijzigingen nodig, 
maar geen significante 
belemmeringen 
verwacht 

Beleidsmatige 
belemmeringen 
kunnen optreden, 
noodzaak gronden 
beschikbaar te krijgen 
(voor transportleiding) 

Grote beleidsmatige 
belemmeringen 
verwacht en 
ongewenste gevolgen 
(zoals veel 
restproduct) 

Niet haalbaar omdat 
het beleidsmatig niet 
is toegestaan 

 

Financieel  Financieel haalbaar Financieel 
waarschijnlijk 
haalbaar, maar wel 
kostbaarder 

Financieel mogelijk 
niet haalbaar 

Financiële 
haalbaarheid 
onwaarschijnlijk, zeer 
kostbaar 

Financieel zeker niet 
haalbaar 

 

Milieu Gebruik huidige 
faciliteiten, bijna geen 
aanvullende 
milieubelasting 

Lage emissies, weinig 
energieverbruik, 
weinig vergraving 

Middelmatige 
emissies en 
energieverbruik, en/of 
veel vergraving voor 
nieuwe leidingen 

Hoge emissies en 
energieverbruik, en 
evt. vergraving 

Hoge emissies en 
energieverbruik, 
langdurige 
grootschalige opslag 
restproducten 

Niet haalbaar 
vanwege 
onaanvaardbare 
milieu-impacts 

 

Risico  Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
bijna uitgesloten 

Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
beperkt aanwezig en 
er zijn maatregelen 
om deze risico’s te 
ondervangen  

Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
aanwezig en kunnen 
slechts deels met 
maatregelen 
ondervangen worden 

Risico’s op 
seismiciteit, lekkage 
en/of vervuiling zijn 
groot en kunnen 
slechts deels met 
maatregelen 
ondervangen worden 

Niet haalbaar 
vanwege 
onaanvaardbare 
risico’s 
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3. Selectie meest kansrijke optie per cluster 
 

Zoals beschreven, omdat de opties niet eenvoudig met elkaar vergeleken kunnen worden is er voor 

gekozen om de soms totaal verschillende oplossingen op de long list in clusters onder te brengen. Per 

cluster wordt de meest kansrijke optie geselecteerd. Daarvoor zijn de opties getoetst op de eerder 

beschreven criteria.  

De scores zijn binnen een cluster onderling vergelijkbaar. Bijvoorbeeld indien een optie een ‘-’ scoort 

op techniek, kan dit alleen vergeleken worden met de score op techniek van andere opties binnen 

hetzelfde cluster. Er is geen generieke maatstaf beschikbaar of ontwikkeld welke van toepassing is 

voor alle opties. De milieueffecten en risico’s van totaal verschillende technische oplossingen zijn niet 

eenvoudig onderling vergelijkbaar. Door de enigszins vergelijkbare opties te clusteren wordt het wel 

mogelijk om verschillen en voor- en nadelen inzichtelijk te maken. De beste optie per cluster wordt 

geselecteerd en op de shortlist geplaatst voor nadere evaluatie met de CE methodiek. Deze 

methodiek is speciaal ontwikkeld om de zeer verschillende milieu-impacts toch tegen elkaar af te 

kunnen wegen. Omdat er uit elk cluster 1 optie wordt geëvalueerd met de CE methodiek kan het 

hele spectrum van alle mogelijke oplossingen worden behouden.  

Thema 1 – Zuivering en lozing op oppervlakte water, zonder injectie van reststroom 

In dit thema worden de verschillende opties besproken waarbij het productiewater niet meer 

in de diepe ondergrond wordt geïnjecteerd, maar (voor)gezuiverd en daarna geloosd of 

hergebruikt. 

Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt in twee typen oplossingen: 

- Opties om water te zuiveren van mijnbouwhulpstoffen en enkele andere 

omgevingsvreemde stoffen en het schone zoute water daarna te lozen op de zee; 

- Opties om water te zuiveren en schoon zoet water te lozen op oppervlaktewater of 

te hergebruiken. 

Cluster: Lozing van schoon zout water op zee  

Er zijn drie opties waarbij waterlozing op zee plaatsvindt. Lozing kan plaatsvinden op 

verschillende locaties, zoals de Eemshaven of op de Eems. Deze drie opties vergen een 

waterzuivering nabij de OBI, die technisch goed realiseerbaar is (+). Op dit criterium is er 

geen onderscheid tussen de opties te maken.  

Planning is hier eveneens niet onderscheidend, aangezien de realisatietermijn voor elk van 

de opties als relatief lang wordt ingeschat (score ‘-‘).  

Beleid is hier wellicht het belangrijkste onderscheidende criterium, vooral met betrekking tot 

de kwetsbaarheid van het ontvangende waterlichaam. Indien kan worden aangesloten op 

een lozingspunt bij Spijk in de Eems, via een bestaande vergunde situatie, scoort dit op beleid 

positief (+). Een nieuwe lozing bij de Eemshaven wordt niet als onmogelijk gezien, maar het 

verkrijgen van een vergunning hier is zeer onzeker (score ‘-‘).  



 
 

8 
 

Financieel is niet bijzonder onderscheidend, aangezien net als in alle andere opties een 

zuivering gebouwd moet worden evenals een lange transportleiding (score ‘-‘). Ter 

onderscheid is de route in de derde optie naar de Eems financieel iets aantrekkelijker 

vanwege een kortere transportleiding en daarom is deze optie met een score 0 

weergegeven.  

Het aspect milieu scoort voor alle drie de opties neutraal (score 0), omdat de waterzuivering 

relatief veel energie vraagt en bij de aanleg van transportleidingen veel bodem vergraven zal 

worden.  

De belangrijkste risico’s bij deze opties bestaan uit mogelijke lekkage van de transportleiding 

en mogelijke verontreinigingen die onbedoeld in het gezuiverde water voorkomen en na 

lozing het zeemilieu verstoren. Lozing op de Eemshaven geeft vanwege de nabijheid van de 

Waddenzee een verhoogd risico bij calamiteiten. Om dit te voorkomen kan bijvoorbeeld 

gebruik worden gemaakt van een bufferzone met rietvelden. Daarnaast is de optie 

meegenomen, waarbij waterlozing plaatsvindt bij een bestaand lozingspunt bij Spijk in de 

Eems. In geval van een onbedoelde lozing geeft het beperkte en tijdelijke effecten, vandaar 

de score van ‘-‘. Bij gebruik van rietvelden is ter onderscheid een score van 0 gegeven 

aangezien hier het water voor lozing in rietvelden gecontroleerd kan worden, zodat de 

aanvoer tijdig kan worden stopgezet. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

Doordat de drie opties uit vergelijkbare componenten zijn opgebouwd, komen dezelfde 

zorgpunten aan bod. Dit heeft vooral betrekking op:  

 mogelijke grondwaterverontreiniging in het geval van een lekkage in de 

transportleiding. Het transport van (schoon) zout water over lange afstand kan 

daarom weerstand oproepen. Daar waar mogelijk dient de route kwetsbare gebieden 

(zoals natuurgebieden) te vermijden.  

 het lozingspunt in de zee, waarbij rekening gehouden moet worden met 

gevoeligheden bij het kwetsbaar zeemilieu. Onder normale omstandigheden vindt 

lozing plaats binnen de gestelde normen, maar er is altijd een risico dat de 

waterzuivering tijdelijk onvoldoende functioneert, zoals bij storingen. 

 Doordat bij deze opties geen injectie van water in de diepe ondergrond plaatsvindt, 

komen de zorgpunten die hier betrekking op hebben bij deze opties te vervallen. 

De zorgpunten gelden voor alle drie de opties in vergelijkbare mate. 

Cluster; Lozing van schoon zoet water op oppervlaktewater of hergebruik met zout als 

restproduct  

Hier zijn eveneens drie opties waarbij het productiewater geheel gezuiverd wordt, met als 

resultaat schoon zoet water en een grote hoeveelheid zout restmateriaal: 

I. De waterzuivering kan worden gecombineerd met de bestaande waterzuivering voor 

ultra-puur water van NieuWater in Emmen. Het productiewater kan dan als puur water 

weer gebruikt worden voor stoomproductie, waarmee een retourstroom ontstaat naar 
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het reservoir. Het aanpassen van de huidige waterzuivering is echter technisch moeilijk, 

omdat deze is geoptimaliseerd in de samenwerking met de bestaande 

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 

II. Nieuwbouw ter plaatse van de OBI is makkelijker te realiseren dan een combinatie met 

de bestaande zuivering door NieuWater. Met betrekking tot een dergelijke nieuwbouw 

zijn er 2 opties, afhankelijk van het restproduct:  

a. Zuivering van het restproduct tot schoon, gemengd zout  

b. Geen zuivering van het restproduct met oplevering van vervuild zout 

Alle drie de opties zijn technisch mogelijk, zowel de zuivering van het water als de opslag van 

het restproduct, maar de grote hoeveelheid restproduct, waarvoor geen goede gebruiker of 

afnemer in beeld is, resulteert voor alle drie de opties in een technische score van ‘- - ‘ 

vanwege de additioneel benodigde grootschalige, lange termijn opslag. Dit geldt ook voor de 

productie van schoon, gemengd zout. Na gesprekken met een logische potentiele afnemer 

bleek dat hier momenteel geen interesse voor is.  

De planning is eveneens niet onderscheidend, gezien de te verwachten lange periode bij de 

ontwikkeling van een waterzuivering (score ‘-‘).  

Het meest onderscheidend is hier het criterium beleid, waarbij het concept met een relatief 

schoon restproduct dat mogelijk herbruikbaar is (score ‘0’), de voorkeur heeft boven de 

productie van een gemengd restproduct waar geen toepassing voor mogelijk lijkt (score ‘- -‘).  

Financieel is binnen het cluster niet echt onderscheidend, aangezien in alle opties een extra 

zware en kostbare zuivering gebouwd moet worden en een restproduct ontstaat waarvoor 

geen duidelijke toepassing is (score ‘- -‘).  

Op het gebied van milieu heeft dit cluster een grote negatieve impact vanwege het hoge 

energiegebruik, de hoge emissies en de diverse reststromen die ontstaan. Er ontstaat pas  

onderscheid op basis van de kwaliteit van het restproduct. De grote hoeveelheid restproduct 

geeft op zichzelf al een negatieve milieuscore (-), waarbij vanwege de samenstelling van het  

restproduct deze optie nog lager scoort (‘- -‘).  

Het risico van deze opties is dat het restproduct vroeger of later in het milieu komt en tot 

ernstige verstoring leidt. Dit is meteen een lange termijn probleem en vandaar dat de score 

als een ‘- -‘ is gegeven. Dit treedt mogelijk niet op bij relatief schoon, gemengd zout, indien 

hier op termijn een toepassing voor gevonden kan worden (score 0). 

Samenvattend; zuivering waarbij er naast schoon zoet water een potentieel bruikbaar 

eindproduct van relatief schoon zout resteert, scoort beter op risico, milieu en beleid. 

Vooral de wijze waarop wordt omgegaan met de grote hoeveelheid reststoffen (vooral het 

gemengde zout) kan leiden tot problemen op het gebied van draagvlak. Voor de afvoer zullen 

veel vrachtwagens, in de orde van grootte van 10 tot 20 truckladingen dagelijks moeten 

rijden, maar mogelijk aanzienlijk meer afhankelijk van de mate waarin het zout gedroogd is. 

Tot 2040 wordt een totaal zoutvolume van grofweg 1,3 miljoen m3 (ofwel een volume van 

ongeveer 110 bij 110 bij 110 meter, indien kurkdroog zout) geproduceerd (uitgaande van een 

constante productie van 300 ton per dag). Als variant geldt het lokaal opslaan van dit zout in 
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een speciaal daarvoor aangelegd depot, met risico’s dat het op de lange termijn in het lokale 

milieu belandt. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

De drie opties hebben allemaal betrekking op een waterzuivering, lozing van schoon water 

en de verwerking van het vaste restproduct. Per onderdeel kunnen er zorgpunten zijn: 

 De waterzuivering bestaat uit een zichtbare installatie, mogelijk met effecten op 

geluid en licht, en zal daarmee een verstorend effect in de omgeving vormen. 

 De lozing van relatief grote volumes zoet water op het oppervlaktewatersysteem zal 

mogelijk aanpassingen vragen voor het waterschap. Indien de waterzuivering niet 

optimaal functioneert, kan dit leiden tot toevoeging van gebiedsvreemde stoffen aan 

het oppervlaktewater. 

 In elk van de drie opties komt er een grote hoeveelheid zout materiaal vrij dat 

verwerkt dient te worden. Dit zal gezien de omvang kunnen leiden tot overlast, bij de 

afvoer van de vaste stof en bij de opslag. In het geval van lokale opslag ontstaat naar 

verwachting een vrij grote en zichtbare zoutberg. Daarbij is er tevens een zorgpunt 

van lekkage van zout water naar de ondergrond. 

 Doordat bij deze opties geen injectie van water in de diepe ondergrond plaatsvindt, 

komen de zorgpunten die hier betrekking op hebben bij deze opties te vervallen. 

Het verschil tussen de opties op het gebied van zorgpunten is vooral gelegen in de locatie 

waar de waterzuivering wordt gerealiseerd. Verstoring van de omgeving zal afhankelijk van 

de inpassing groter of kleiner zijn, maar is op voorhand niet onderscheidend tussen de 

locaties. 
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Thema 1 - Zuivering en lozing, zonder injectie van reststroom
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Cluster: Lozing van schoon zout water op zee 

1A
Zuivering op OBI, transport naar rietvelden en lozing zout water bij 

Eems-gebied + - - - 0 0

1B
Zuivering op OBI, transport en directe lozing zout water bij 

Eemsgebied (zonder rietvelden) + - - - 0 -

1C
Zuivering op OBI, transport naar derde in het noorden voor transport 

en lozing zout water + - + 0 0 -

Cluster: Lozing van schoon zoet water op oppervlaktewater of hergebruik met zout als restproduct 

1D
Zuivering op OBI van zout en hulpstoffen en lozing zoet water op 

oppervlaktewater. Hergebruik schoon zout. - - - 0 - - - 0

1E
Zuivering op OBI van zout en hulpstoffen en lozing zoet water op 

oppervlaktewater. Afvoer vervuild zout. - - - - - - - - - - -

1F
Retour Nieuwater. Zuivering gevolgd door hergebruik water en afvoer 

van vervuild zout. - - - - - - - - - - -
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Thema 2 – Zuivering en lozing van schoon zoet water op oppervlakte water, met injectie van 

geconcentreerde reststroom 

In dit thema worden de verschillende opties besproken waar het productiewater wordt 

gescheiden in verschillende stromen. Dit thema bestaat uit een enkel cluster. Er ontstaat een 

schone waterstroom, die, na verdere zuiveringsstappen in de Ultra-Puur Water fabriek van 

NieuWater, kan worden hergebruikt voor stoominjectie of meteen geloosd wordt op het 

oppervlaktewater. Er wordt gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige 

vergunningsniveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Ook ontstaat een 

geconcentreerde reststroom met kleiner volume, die wordt geïnjecteerd in geschikte velden. 

Er zijn in dit cluster drie opties benoemd, met verschillen in de mate en wijze van 

waterzuivering.  

I. Er is een optie bekeken waarbij de waterzuivering plaatsvindt bij NieuWater, in 

combinatie met de bestaande zuivering (2A). 

II. Er zijn verder twee opties gedefinieerd waarbij een nieuwe waterzuivering gebouwd 

wordt ter plaatse van de OBI. 

a. (2B) Een optie waarbij een beperkte reststroom met hogere concentraties (brijn) 

weer in het Schoonebeek oliereservoir kan worden teruggebracht. Het blijkt dat 

dit om veel redenen technisch een erg moeilijke oplossing is, mede omdat als 

gevolg hiervan de druk in het oliereservoir snel toeneemt en daarmee de 

stoominjectie en als gevolg hiervan de oliewinning sterkt negatief wordt 

beïnvloed. Technisch lijkt deze optie daarmee niet haalbaar. 

b. (2C) Een optie waarbij een beperkte reststroom met hogere concentraties (brijn) 

wordt geïnjecteerd in een van de bestaande waterinjectielocaties.  

Bij deze opties geldt dat technisch de beste optie bestaat uit een nieuwe zuivering bij de OBI, 

met waterinjectie in een leeg gasveld (score +). Dezelfde optie maar dan gerealiseerd bij 

NieuWater en in combinatie met de bestaande NieuWater zuivering is mogelijk maar 

technisch complex (score ‘-‘). Terugbrengen van het productiewater in de flanken van het 

Schoonebeek olieveld is complex door de hoge drukopbouw die hierdoor ontstaat in het 

reservoir (score ‘- - ‘) en de benodigde aanleg van een compleet waterinjectie pijplijn 

netwerk samen met nieuw te boren putten voor de injectie van het water.  

De planning is niet onderscheidend aangezien voor alle opties een zuivering gebouwd dient 

te worden (score ‘-‘).  

Beleidsmatig worden de opties als haalbaar gezien, met een positieve score voor herinjectie 

in het Schoonebeekveld, vanuit de gedachte dat het productiewater bij voorkeur terug gaat 

naar het reservoir waar het ook uit afkomstig is, score ‘+’.  

Alle opties zijn financieel relatief duur door de te bouwen waterzuivering, score ‘-‘. De optie 

2a is echter aanzienlijk duurder omdat veel extra kostbare aanpassingen nodig zijn in het 

Schoonebeek olieveld (extra boringen en leidingnetwerk) en waarbij waarschijnlijk de 

olieproductie ernstig wordt gehinderd.  
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De eerste optie met hergebruik van water bij NieuWater scoort iets beter op milieu (score 0), 

dan de zuivering en waterinjectie opties (score ’-‘), omdat zuivering bij NieuWater minder 

energie vergt (er ontstaat dan ook een grotere reststroom).  

Deze drie opties hebben relatief weinig risico’s, mede omdat de zuivering en waterinjectie 

nabij het Schoonebeekveld plaatsvinden. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

De opties binnen dit cluster hebben dezelfde zorgpunten als bij de waterzuivering en schoon 

waterlozing. Daarnaast zijn er zorgpunten in relatie tot watertransport en de waterinjectie.  

 De waterzuivering bestaat uit een zichtbare installatie, mogelijk met effecten op 

geluid en licht, en zal daarmee een verstorend effect in de omgeving vormen. 

 De lozing van relatief grote volumes zoet water op het oppervlaktewatersysteem zal 

mogelijk aanpassingen vragen voor het waterschap. Indien de waterzuivering tijdelijk 

niet optimaal functioneert, kan dit leiden tot toevoeging van gebiedsvreemde stoffen 

aan het oppervlaktewater. 

 Het brijn wordt getransporteerd vanaf de waterzuivering naar een injectielocatie. 

Tijdens het transport is er mogelijke grondwaterverontreiniging in het geval van een 

lekkage in de transportleiding. Het transport van zout water kan daarom weerstand 

oproepen. Daar waar mogelijk dient de route kwetsbare gebieden (zoals 

natuurgebieden) te vermijden.  

 Bij waterinjectie gelden de zorgpunten met betrekking tot de chemische 

samenstelling van het te injecteren water, zorgen met betrekking tot het lekvrij zijn 

van de injectieputten en de ondergrondse structuren met zorgen over de gevolgen in 

de ondiepe ondergrond, mogelijke oplossing van zoutlagen in de diepe ondergrond 

met bodemdaling tot gevolg, en tot slot zorgen om seismische activiteit. 

 Bij deze opties zijn zowel de zorgpunten vanuit watertransport, waterlozing en 

waterinjectie relevant. Geen van deze zorgpunten vervallen op voorhand. 

Deze zorgpunten gelden voor alle de opties. Bij herinjectie Schoonebeek zal de 

transportafstand relatief klein zijn, wat als gunstig gezien kan worden. De waterinjectie in het 

Schoonebeek olieveld kan als ongunstiger gezien worden, door de hogere druk die daarmee 

ontstaat in de ondergrond.  
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Thema 2 – Zuivering met injectie van reststroom in reservoirs
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2A
Retour Nieuwater. Zuivering gevolgd door hergebruik 2000 m3/d en 

injectie van 6000 m3/d brijn in Drenthe of Twente. - - 0 - 0 0

2B
Zuivering op OBI gevolgd door lozing 6000 m3/d en injectie van 2000 

m3/d brijn .in Drenthe of Twente + - 0 - - 0

2C

Zuivering op OBI gevolgd door lozing 6000 m3/d en injectie van 2000 
m3/d brijn terug in olieveld Schoonebeek West. - - - + - - - 0
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Thema 3 – injectie van het volledige water volume, eventueel met zuivering 

Bij alle opties wordt ook gekeken naar zuivering van toegevoegde stoffen tot het huidige 
vergunningsniveau of tot het technisch laagst haalbare niveau. Het zout blijft achter in het water. 
Binnen dit thema wordt onderscheid gemaakt in twee clusters: 
 

Cluster: Injectie alleen in Twente 

Indien alleen waterinjectie in Twente kan plaatsvinden, dan blijkt met de kennis van nu dat er 

onvoldoende opslagruimte is om al het productiewater tot het einde van het project te 

kunnen injecteren. Herziene berekeningen geven aan de totale direct beschikbare capaciteit 

nog circa 37 miljoen m3 bedraagt. Deze opslagcapaciteit zou met nieuwe vergunningen en 

technische aanpassingen uitgebreid kunnen worden tot maximaal 50 miljoen m3. De 

opslagcapaciteit in Twente is daarom onvoldoende om al het productiewater te injecteren. 

Het verwachte maximaal benodigde opslagvolume is namelijk circa 75 miljoen m3. Daarom 

scoren deze opties grijs op technisch. Deze opties kunnen wel uitgevoerd worden in 

combinatie met andere opties. Daarnaast kan zonder andere aanpassingen ook maar een 

beperkt watervolume door de gerepareerde buis, de pipe-in-pipe, stromen, waardoor de 

olieproductie met gebruikmaking van alleen de pipe-in-pipe oplossing niet op volledige 

capaciteit kan plaatsvinden.  

Wat betreft planning scoren de opties gelijk (‘+’), omdat de pipe-in-pipe in beide gevallen 

relatief snel geïnstalleerd kan worden, waardoor olieproductie gelijktijdig kan starten. De 

optie waarin alleen een pipe-in-pipe wordt aangebracht scoort beter op beleid, financieel en 

milieu omdat dit tot minder beleidsmatige wijzigingen, kosten en vergravingsschade leidt dan 

wanneer parallel ook een nieuwe pijpleiding aangelegd wordt. Wat betreft risico scoren de 

opties gelijk. 

Beide opties geven onvoldoende wateropslagcapaciteit voor het gehele project. De tweede 

optie met een extra transportleiding biedt echter de mogelijkheid om langere termijn in 

Schoonebeek  volle olieproductie te realiseren en heeft daarom de voorkeur. 

Cluster: Injectie op andere locaties eventueel in combinatie met Twente-locaties 

In dit cluster worden opties besproken waarbij injectie buiten Twente plaatsvindt, eventueel 

in combinatie met injectie in de Twentevelden. Potentieel realiseerbare opties voor 

waterinjectie bevinden zich in oude, kleine gasvelden in Twente, Drenthe en Groningen. In 

Drenthe wordt onderscheid gemaakt tussen de velden in de directe omgeving van 

Schoonebeek (Zuidoost Drenthe) en de overige Drenthevelden. Bij de Groningenvelden is ook 

nog speciaal gekeken naar de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bestaande waterinjectie 

in Borgsweer, dat een onderdeel is van het grote Groningen veld. 

Uit de verschillende scores blijkt dat de meeste opties in principe technisch goed mogelijk 

zijn (score ‘+’), waarbij de combinatie van gelijktijdige injectie in Twente- en Drentevelden 

het beste scoort (score ‘++’) aangezien bij het tijdelijk niet kunnen injecteren in één van de 

locaties, de olieproductie kan doorgaan met injectie in de andere locatie. De injectie alleen in 

Schoonebeek Diep scoort ‘grijs’ op technisch omdat hier niet het volledige 

productiewatervolume opgeslagen kan worden. Injectie in Olieveld Schoonebeek is technisch 



 
 

14 
 

niet haalbaar, omdat dit in combinatie met stoominjectie tot te hoge reservoirdruk leidt, 

waardoor de olieproductie niet meer plaats kan vinden (score: ‘X’). 3. Aansluiten bij de 

waterinjectie in Borgsweer is technisch lastig (score ‘-’) omdat dan de bestaande 

waterinjectie-capaciteit daar sterk moet worden uitgebreid en er een lange transportleiding 

benodigd is.  

De planning geeft aan dat bij opties waarbij de waterinjectie in de Twentevelden 

gecombineerd wordt met injectie elders op korte termijn uitvoerbaar is (score ‘+’), terwijl bij 

het stopzetten van de injectie in Twente en overstappen naar andere injectievelden er meer 

tijd nodig is om de voorzieningen en putten gereed te maken (score ‘-‘).  

Beleidsmatig worden opties waarbij waterinjectie in Twente wordt gecombineerd met 

injectie op andere locaties neutraal gescoord, aangezien er een bestaande vergunning voor 

Twente is (score ‘0’), hoewel deze optie vanuit de regio kritisch bekeken wordt. Voor geheel 

nieuwe injectielocaties in Twente wordt vooralsnog een score ‘-‘ aangehouden, er van 

uitgaand dat ook hier discussie zal ontstaan tijdens de vergunningen aanvraagprocedure. In 

dat geval dient het volledige productiewatervolume elders in Drenthe en Groningen 

geïnjecteerd te worden, waardoor beduidend meer nieuwe, vaak veel kleinere velden 

vergund moeten worden voor waterinjectie.  

Financieel is de optie met waterinjectie in Twente en Drenthe samen onderscheidend (score 

‘0’), omdat hiervoor de minste aanpassingen nodig zijn. Hoewel waterinjectie alleen in 

Schoonebeek Diep minder kost (‘+’) is deze optie niet geschikt om het totale volume van het 

productiewater te bergen. Bij voortzetting in Twente zal een nieuwe transportleiding extra 

kosten opleveren (score ‘-‘). Bij de overige opties moeten alle installaties worden aangepast 

en is een relatief lang nieuw transportnetwerk nodig (score ‘- -‘).  

Geen van deze opties heeft een sterke negatieve invloed op het milieu, omdat relatief weinig 

emissies worden veroorzaakt met een relatief laag energieverbruik. Om toch onderscheid 

aan te brengen tussen de verschillende injectievarianten, scoort het gebruik van de Twente 

en Drenthevelden ‘++’, omdat dit tot de minste vergravingschade leidt. Het geheel 

overschakelen op velden buiten Twente leidt tot meer effecten van vergraving. Tevens leiden 

langere transportafstanden tot een hoger het pomp-energieverbruik (aangeduid met relatief 

lagere  score ‘+’ of ‘0‘).  

Bij de waterinjectie opties zijn de mogelijkheid van aardbevingen of lekkage uit het reservoir 

de belangrijkste risico’s. Om dit te voorkomen zijn de putten en velden zodanig gekozen dat 

er geen aardbevingen of lekkage meer worden verwacht. Mocht zich onverhoopt toch een 

incident voordoen in 1 of meer van de reservoirs, dan zijn er bij de opties voldoende andere 

putten en velden om de waterinjectie over te nemen. Daarom is er een score ‘0’ 

aangehouden. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

Bij de waterinjectie opties zijn veel zorgpunten benoemd. Er zijn zorgen over de 

transportleiding, de mogelijkheid dat het productiewater uit de diepe ondergrond naar 
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ondiepere lagen stroomt of zelfs naar het oppervlaktewater. Tevens zijn er zorgen met 

betrekking tot mogelijke oplossing van zoutlagen en mogelijke aardbevingen. 

 Het productiewater wordt getransporteerd vanaf de OBI naar een injectielocatie. 

Tijdens het transport is er mogelijke grondwaterverontreiniging in het geval van een 

lekkage in de transportleiding. Het transport van zout water over lange afstand kan 

daarom weerstand oproepen. Daar waar mogelijk dient de route kwetsbare gebieden 

(zoals natuurgebieden) te vermijden.  

 Bij waterinjectie gelden de zorgpunten met betrekking tot de chemische 

samenstelling van het te injecteren water, zorgen met betrekking tot het lekvrij zijn 

van de injectieputten en de ondergrondse structuren met zorgen over de gevolgen in 

de ondiepe ondergrond, mogelijke oplossing van zoutlagen in de diepe ondergrond 

met bodemdaling tot gevolg, en tot slot zorgen om seismische activiteit. 

 Bij deze opties vindt geen lozing plaats van zoet of zout water op oppervlaktewater. 

De hieraan gerelateerde zorgpunten komen bij deze opties te vervallen. 

De zorgpunten ten aanzien van watertransport gelden voor alle opties. Ten aanzien van de 

waterinjectielocaties worden de zorgpunten als randvoorwaarden meegenomen. Dat 

betekent dat reservoirs worden geselecteerd waarin geen aardbevingen worden verwacht, 

putten in beeld komen die technisch in orde zijn en reservoirs met geschikte afdekkende 

lagen. 
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Thema 3 – injectie van het volledige watervolume
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3A
Waterinjectie alleen in Twentevelden (Pipe in Pipe) + + + ++ 0

3B
Waterinjectie alleen in Twentevelden (Pipe in Pipe + nieuwe 

pijpleiding) + 0 0 + 0

Cluster: Injectie op andere locaties evt. i.c.m. Twente

3C
Waterinjectie in het gasveld Schoonebeek Diep + 0 + ++ 0

3D
Waterinjectie terug in Olieveld Schoonebeek X

3E
Waterinjectie in Twentevelden (Pipe in Pipe + nieuwe pijpleiding), 

gevolgd door ZO Drenthevelden + + 0 - + 0

3F
Waterinjectie gelijktijdig in Twentevelden (Pipe-in-pipe ) en in ZO 

Drenthevelden + + + 0 0 ++ 0

3G
Waterinjectie in de ZO Drenthevelden + - -  - - + 0

3H
Waterinjectie in de Drenthe- en kleine Groningenvelden + - - - - 0 0

3I Waterinjectie in Borgsweer (Groningenveld) - - - - - 0 0
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Thema 4 – Overige opties  

Dit zijn de opties waarvan in een vroeg stadium duidelijk werd dat deze hoogstwaarschijnlijk niet 

haalbaar zijn. 

In de onderstaande tabel zijn opties aangegeven die wel beperkt zijn uitgewerkt maar 

uiteindelijk technisch of beleidsmatig niet haalbaar zijn gebleken. Dat komt mede doordat 

een deel van de opties afhankelijk is van samenwerking met derden, partijen die uiteindelijk 

geen mogelijkheden zien of nadrukkelijk geen samenwerking wensen.  

Bij de samenwerking met Duitsland staat nog een vraagteken. Het Schoonebeek olieveld 

bevindt zich voor een groot deel op Duits grondgebied. Ook in Duitsland wordt olie 

gewonnen en wordt productiewater verwerkt en geïnjecteerd in de diepe ondergrond. In 

verkennende gesprekken bleek in eerste instantie een omgekeerde vraag naar beschikbare 

reservoirs het geval, waarbij productiewater uit Duitsland naar Nederland zou worden 

getransporteerd voor verwerking. Verwerking bij Emlichheim en Rühlermoor blijkt niet 

mogelijk, maar momenteel wordt een gezamenlijke oplossing voor de in het gebied actieve 

oliemaatschappijen opnieuw nader verkend (waterinjectie in Duitse Zechstein reservoirs in 

samenwerking met het West Emsland Consortium). Er zijn sterke aanwijzingen dat om 

verschillende redenen (waaronder vergunning technisch) productiewater transport naar 

Duitsland niet haalbaar zal blijken. Opgemerkt wordt dat indien een oplossing mogelijk 

mocht blijken, de doorlooptijd voor implementatie waarschijnlijk erg lang zal zijn. 

Zorgpuntenafweging tussen verschillende opties 

De genoemde opties hebben vergelijkbare zorgpunten met de eerder beschreven opties. 

Doordat deze technisch of beleidsmatig niet uitvoerbaar zijn, wordt niet verder onderscheid 

gemaakt tussen verschillende zorgpunten. 
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Thema 4 - Overige opties
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4A
Zuivering op OBI, Transport naar Waddenzee of Dollard X

4B
Zuivering op OBI, Transport naar Noordzee, West Nederland X

4C
Afname via Afvalbeheerbedrijf (Andaver of ATM in Zeeland of CMF in 

Velsen) X

4D
Zuivering op OBI, transport van schoon zout naar Zoutfabriek in 

Drenthe, Overijssel of Friesland X X

4E
Afname via RWZI/AWZI of industriepark (Europark, Emmtec bv) met of 

zonder voorzuivering X

4F
Zuivering op OBI en injectie in Schoonebeek Oost X

4G
Zuivering op OBI en injectie in Emlichheim, Duitsland X X

4H
Transport via Pijpleiding naar Ruhlemoor, Duitsland en injectie in 

potentieel Exxon waterinjectieproject ? ?

4I
Injectie in aquifers X X X

4J Zoutcavernes X X



 

 

Bijlage 

2. Kaarten 

1 Overzichtskaart ligging gasvelden in Drenthe en 

Twente 

2 Ligging transportleiding van Schoonebeek naar de 

Twentevelden 

3 Overzichtskaart leidingen en waterinjectielocaties 

Twente 

4 Overzichtskaart gasvelden Drenthe met kwetsbare 

gebieden 

5 Bestaande Veenkoloniale Afvalwaterleiding 
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Alternatief productiewater, ingebracht door de Stichting StopAfvalwaterTwente  
 
Alvorens in te gaan op het alternatief dat door de Stichting StopAfvalwaterTwente wordt ingebracht in het 
evaluatieonderzoek willen wij het volgende hebben opgemerkt: De Stichting is tegen elke vorm van het lozen 
van afval(water) in het milieu. In onze ogen zou de vervuiler ook de restproducten die bij een 
productieproces vrijkomen op een ecologisch verantwoorde wijze moeten verwijderen, hergebruiken dan wel 
niet moeten produceren. De ladder van Lansink is hierbij het uitgangspunt, waarbij zuivering en hergebruik 
van reststoffen (bijvoorbeeld geschikt maken voor wegenzout) vooropstaat. 
 
De stichting presenteert toch een alternatief dat niet aan deze criteria voldoet, aangezien uit alle gesprekken 
met o.a. Minister Kamp van EZ en de directie van de NAM is gebleken dat er alleen alternatieven worden 
onderzocht die economisch “uit kunnen” en realistisch zijn. Deze opties scoren het beste in het voorlopige 
rapport van Royal HaskoningDHV en worden daardoor meegenomen in het gehele traject van het 
evaluatieonderzoek. De doelstelling van de Stichting blijft een zero beleid, waarbij de vervuiler betaald en 
dumpen in het milieu onverantwoordelijk wordt geacht voor toekomstig generaties en milieu. Het door ons in 
te brengen alternatief past echter wel in de tweede doelstelling van de Stichting, geen injectie in de Twentse 
bodem en voldoet daarbij aan de door haar te verantwoorden keuzes aan de bevolking die haar massale 
steun heeft gegeven aan de stichting middels een breed gedragen petitie (meer dan 30.000 
handtekeningen!). Ook kan zij deze keuze verantwoorden aan de lokale en provinciale besturen die 
gemeenteraad brede moties hebben aangenomen ten aanzien van het stoppen van de injecties in Twente 
 
  
Alternatief Stichting StopAfvalwaterTwente 
 
Injectie in velden onder kleilagen, zo dicht mogelijk bij de bron 
 
Het alternatief past in het evaluatieonderzoek in thema 3. In thema 3 worden diverse injecties beoordeeld, 
echter steeds in combinatie met injectie in Twente. In Twente is echter te allen tijde sprake van injectie onder 
zoutlagen. De Stichting maakt zich grote zorgen over het injecteren onder zoutlagen in verband met de 
onduidelijkheid bij deskundigen over het wel of niet oplossen van deze zoutlagen en de daarbij behorende 
risico’s. Deze zouden bij het injecteren onder kleilagen niet aanwezig zijn. Ook het tussen rapport van Royal 
HaskoningDHV maakt daar melding van op pagina 23 waarbij ze aangeeft dat er zorgen zijn over het 
oplossen van het zout en de bodemdaling tot gevolg. 
 
De stichting vindt dat in de afwegingen niet de CE-methodiek wordt toegepast “voorzorgprincipe”. Naar de 
mening van de stichting is dat onterecht. Het voorzorgsprincipe is een pijler in het milieubeleid. Het zegt: 
’liever een optie met bekende negatieve gevolgen, dan een optie met onbekende gevolgen’. Dit principe is 
toen der tijd opzij gezet, omdat men de injecties in Twente volkomen risicoloos achtte. Dit blijkt nu, niet 
alleen volgens de mening van de Stichting, door diverse lekkages een misvatting te zijn. De Stichting vindt 
dat de CE-methodiek alsnog op het geheel proces van toepassing is en dat met terugwerkende kracht ook 
naar de huidige injecties bekeken moeten worden volgens de CE-methode (Rapportage: CE-Delft, oktober 
2004, “Met water de diepte in”).  
 
Bij het alternatief spelen een paar belangrijke uitgangspunten een grote rol. Dit zijn o.a. injectie onder 
kleilagen, dicht bij de bron en draagvlak. Deze punten vormen een sterke basis voor een keuze voor dit 
specifieke alternatief. Onderstaand is een lijst weergeven met de voordelen die op dit alternatief van 
toepassing zijn. Uiteraard beseft de stichting zich dat er bij deze variant geen sprake is van een zero 
doelstelling wat wel het uitgangspunt zou moeten zijn boven geldelijk gewin. Bij de toetsingscriteria is 
aangesloten bij het tussenrapport van Royal HaskoningDHV met enkele uitbereidingen die volgens de 
Stichting ook gewogen dienen te worden om een goede onderbouwde keuze te kunnen maken. De stichting 
is groot voorstander om deze optie te combineren met een recirculatiestroom (deelscheiding/zuivering) 
waarbij de additieven worden hergebruikt voor de oliewinning, zoals deze vlak over de grens in Duitsland 
wordt toegepast. Navolgend zijn een negental afwegingsgronden door de stichting voor dit alternatief 
uitgewerkt. Deze afwegingsgronden zullen volgens de Stichting ook meegewogen moeten worden in de 
toetsing door Royal HaskoningDHV in opdracht door de NAM. 
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Afwegingsgronden alternatief Stichting StopAfvalwaterTwente 
 
 

1. Injectie onder kleilagen 
a. Door het mogelijk oplossen van zout kunnen er zogenaamde zoutcavernes ontstaan die 

mogelijk kunnen inzakken, waardoor er bevingen en/of sinkholes kunnen ontstaan. Bij de 
injectie onder kleilagen kan dit niet plaatsvinden. 

b. Minder mogelijkheden van contact tussen injectiewater en grondwater (ten behoeve van 
drinkwaterwinning). 

c. De velden buiten Twente zijn twee maal zo diep gelegen (tussen de 2.000 en 3.000 meter) 
dan de Twentse velden (1100 meter), waardoor de PGA bij een beving gering zal zijn. 
Hierdoor zal er aan het maaiveld een minder groot effect zijn op gebouwen. M.a.w. minder 
aardbeving gevoelig. 
 

2. Injectie dicht bij de bron 
a. Minder transportafstand noodzakelijk. 
b. Minder chemicaliën (additieven) noodzakelijk door geringere transportafstand. 
c. Lusten en de lasten bij elkaar. In Drenthe is er een directe relatie tussen werk en economie. 
d. Kleine kans op lekkages doordat er minder appendages en leidingen nodig zijn. 
e. Minder gemeenten (bestuurders) betrokken. 
f. Minder grondeigenaren betrokken. 
g. Niet provinciegrens overschrijdend. 

 
3. Draagvlak 

a. Maatschappelijk-draagvlak: Op de bijeenkomsten georganiseerd door de NAM en de 
begeleidingscommissie in Twente en Drenthe was er een duidelijk verschil in de zaal met 
betrekking tot het draagvlak. In Drenthe wordt al sinds jaar en dag samengewerkt met de 
NAM, terwijl er in Twente door een grootschalige handtekeningen actie is aangetoond dat er 
geen draagvalk is onder de bevolking om de huidige afvalwaterinjectie voort te zetten. 

b. Bestuurlijk-vlak: In Twente zijn op dit moment door en 6-tal gemeenten grotendeels 
unanieme gemeenteraad brede moties aangenomen tegen de injectie in de Twentse 
gasvelden. In de bijeenkomst in Drenthe was de Wethouder van Emmen zeer enthousiast 
en was zelf het injecteren in zijn gemeente bespreekbaar indien de productie maar op snelle 
wijze werd herstart. Vanuit de zaal was hier geen wanklank te bespeuren op deze uitspraak. 

c. Ook provinciaal is er sprake van een duidelijk verschil, zo heeft Overijssel een motie 
aangenomen tegen de injecties en was de gedeputeerde van Drenthe positief over het 
heropstarten van de fabriek in Drenthe met de daarbij behorende werkgelegenheid. 
 

4. Technisch 
a. De putten zijn aanwezig en de afstand is geringer, waardoor de technische uitvoerbaarheid 

haalbaar is. 
b. NAM heeft ruime ervaring met het injecteren in oude gas/olievelden.  
c. In de tussenrapportage van Royal HaskoningDHV wordt aangegeven dat alle injecties, ook 

buiten Twente, in principe technisch goed uitvoerbaar zijn (pagina 21).  
d. TNO heeft destijds een tweetal onderzoeken naar bodembeweging uitgevoerd bij 

waterinjectie in het grote Roswinkel-veld. Hierbij is geconcludeerd dat waterinjectie naar 
verwachting niet zal leiden tot aardschokken en wordt het vermoeden uitgesproken dat 
waterinjectie zelfs kan leiden tot een grotere stabiliteit van het reservoir (zoals letterlijk 
verwoord in de MER 2006, pagina 236). 
 

5. Planning 
a. Technisch snel realiseerbaar, de injectieputten zijn immers al aanwezig. Wel zullen ze 

gereed gemaakt moeten worden ten behoeve van de injectie. 
b. Mogelijk wel een vergunningprocedure, echter door de aanwezigheid van maatschappelijk 

en bestuurlijk draagvlak vlot te doorlopen. Wellicht is het injecteren al vergund ten behoeve 
van de stoominjecties. Daarnaast bestaat er in de wet een mogelijkheid om het proces te 
versnellen ten behoeve van werkgelegenheidsbevordering. 

c. Ten opzichte van andere alternatieven in andere thema’s is deze optie zeer vlot te 
realiseren.  
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6. Beleid 
a.  De injectie in Drentse velden zal mogelijk vergund moeten worden. Hierbij speelt bestuurlijk 

draagvlak en discussie tijdens de aanvraagprocedure een rol. Echter door de lusten en de 
lasten bij elkaar te houden zal hier een soepeler traject mogelijk zijn dan in andere opties 
buiten de regio. 

b. Mogelijk past injecteren binnen de huidige vergunningen voor het injecteren van stoom met 
additieven en is het doorlopen van een separaat vergunning traject niet noodzakelijk. 
 

7. Financieel 
a. Lagere kosten, minder kosten voor de aanleg van kilometerslange transportleidingen. 
b. Lagere kosten, minder additieven. 
c. Lagere kosten, minder putten en afstand is minder monitoring. 
d. Lagere kosten, oor minder slijtages van diverse appendages en pompen. 

 
8. Milieu 

a. Minder kilometerslange transportleidingen waardoor minder kans op lekkage. 
b. Minder additieven voor transsport, minder sterke verontreinigingen. 
c. Minder vergravingen. 
d. Alle leidingen mogelijk uitvoerbaar in kunststof, waardoor minder kans op slijtage en 

lekkages. 
e. Minder transsport dus beter te monitoren. 
f. Water gaat terug in gelijksoortige bodemlagen, wat in de mijnbouw als uitgangspunt wordt 

gebruikt om zo de stabiliteit te garanderen en zodoende zo min mogelijk het evenwicht in de 
bodem te verstoren. 

g. Geen injectie in en transport door Natura 2000. 
h. Geen overlap met waterwingebieden zoals in Twente wel het geval is (locatie putten 

Manderveen en Tubbergen, waar Vitens zich grote zorgen over maakt). 
 

9. Risico’s 
a. De velden in Drenthe zijn dieper gelegen als de velden in Twente hierdoor is de PGA 

gunstiger en zal bij eventuele bewegingen van de bodem het effect aan het oppervlakte 
kleiner zijn. (zie rapportage: Threat assessment for induced seismicity in the Twente water 
disposal fields van februari 2015). 

b. Door het mogelijk oplossen van zout kunnen er zogenaamde zoutcavernes ontstaan die 
mogelijk kunnen inzakken, waardoor er bevingen en/of sinkholes kunnen ontstaan, met zeer 
ernstige risico’s voor mens, dier en milieu. Indien er een geringe kans is van een sinkhole 
risico, zal er ook rekening gehouden moeten worden met de hoeveelheid rest-gas in het 
veld. Aangezien dit rest-gas als eerste zal ontsnappen aan het maaiveld al dan niet 
explosief. 

c. De kans op lekkage van het reservoir zal vele malen geringer zijn in velden onder kleilagen 
dan velden die onder zoutlagen zijn gelegen. Steenzout kan lekken, zie artikel Technisch 
Weekblad van 8 december 2015 door Teake Zuidema. 

d. Doordat dicht bij de bron wordt geïnjecteerd zal er ook sprake zijn van een betere monitoring 
en sneller kunnen ingrijpen bij lekkages. Bovendien zijn de Twente locaties onbemand en 
zeer ver weg van NAM beveiliging personeel. 

e. In de rapportage van Royal HaskoningDHV wordt milieu gemeten langs de meetlat van 
investeringen. Ook deze zijn voor deze optie lager en als positiever te beoordelen. 

f. De velden zijn niet gelegen onder woonwijken (Tilligte Rossum en Oldenzaal) en gaan niet 
door of injectie onder natura 2000 gebieden (Engbertsdijkvenen en Het Springendal). 

g. Het grondwater in Twente is van grootbelang voor de boeren, Twente is door haar 
zandgronden een relatief droog gebied. Indien verontreinigd water in het ecosysteem komt 
zal dit onherroepelijk tot veel schade leiden voor de Nederlandse veehouderij en landbouw. 
 
 

Ten tijde van de afweging om te injecteren in Twente was er in Drenthe nog geen sprake van lege velden die 
in aanmerking kwamen voor injectie. Tevens zouden mogelijk nog velden opnieuw in gebruik worden 
genomen met een nieuwe technologie om het laatste restant aan gas te winnen uit deze velden. Anno 2016 
is er echter een nieuwe werkelijkheid en is er wel de mogelijkheid om in lege Drentse velden te injecteren. 
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In bovenstaande is door de Stichting al een uitvoerige afweging gemaakt van de scores op diverse punten. 
Hierbij zijn naast de door Royal HaskoningDHV gehanteerde afwegingen enkele nieuwe afwegingsgronden 
toegevoegd zoals injectie onder specifieke bodemlagen (klei-of zoutlagen), dicht bij de bron en draagvlak. 
De Stichting StopAfvalwaterTwente is van mening dat deze afwegingen wel degelijk meetbaar zijn bij de 
afweging van alternatieven en daarin ook een duidelijk afwegingsgrond is. Ook de lusten en de lasten bij 
elkaar houden draagt daar zeker aan bij. Wij zouden dan ook graag zien dat ook de andere alternatieven 
hierop worden getoetst in alle thema’s en dat bij de milieu-afweging niet alleen wordt uitgegaan van 
economisch belang maar ook op de impact op natuur, mens en leefomgeving (het daadwerkelijk milieu). 
 
De Stichting StopAfvalwaterTwente zou graag zien dat het alternatief dat door de Stichting is ingebracht 
wordt doorgerekend binnen het evaluatieonderzoek van de NAM en wordt meegenomen tot aan de laatste 
afweging even als de huidige werkwijze “injecteren in Twente”. Hierbij gaat de Stichting dus niet uit van een 
eerste afweging, long list naar short list, van 4 + huidige injectie variant maar van 4 + Stichting variant en 
huidig injectie variant. Na de tweede selectieronde wordt dan niet uitgegaan van 2 varianten en huidige 
injectie, maar van 2 varianten + Stichting variant en huidig injectie variant. Zij wil dus graag haar ingebrachte 
variant tot het einde doorgerekend zien binnen het NAM-evaluatieonderzoek. De Stichting behoudt zich het 
recht voor om haar variant door een derde deskundige partij, al dan niet aangewezen door de Minister van 
EZ, te laten toetsen en separaat van het NAM-evaluatierapport in te dienen bij De Commissie MER en/of 
rechtstreeks bij de Minister. 
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1 Zorgpunten meegenomen in de herafweging 

1.1 Oliewinning Schoonebeek 

In Zuidoost Drenthe en aangrenzend in Duitsland bevindt zich het grootste oliereservoir onder land van 
West Europa. Zowel vanuit Duitsland als vanuit Nederland is hier olie gewonnen. Het Nederlandse deel 
van het olieveld wordt aangeduid als het Schoonebeek oliereservoir, waaruit sinds 1947 olie wordt 
gewonnen. Vanaf 2011 is een nieuwe fase gestart in de oliewinning Schoonebeek, waarbij de aanwezige 
olie in de ondergrond met behulp van lage druk stoominjectie wordt verhit en vloeibaar gemaakt om de 
oliewinning te vergemakkelijken. In het reservoir is naast de olie ook een grote hoeveelheid water 
aanwezig. Met de olie komt dit water uit het reservoir via de winputten omhoog. Dit water wordt 
afgescheiden van de olie en als zogenaamd productiewater verwerkt. 
 
Verwerking productiewater uit Schoonebeek 

Het zoute productiewater kan niet zo maar worden geloosd op het oppervlaktewater nabij Schoonebeek. 
Het is eveneens niet mogelijk het productiewater weer terug te brengen in het reservoir. Doordat er al 
stoom wordt geïnjecteerd, zal het aanvullend terugbrengen van productiewater in het reservoir er toe 
leiden dat de druk te hoog wordt. Daarom is er gezocht naar andere oplossingen voor de verwerking van 
het productiewater. In het Milieueffectrapport (MER) voor de Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek in 
2006 is een vergelijking gemaakt tussen de mogelijke verwerkingsalternatieven voor productiewater, 
waarbij tevens de mogelijkheid van hergebruik als stoom is onderzocht. Daarbij is geconcludeerd dat 
opslag in leeg geproduceerde gasvelden de beste keuze is. Sinds begin 2011 wordt door de NAM 
productiewater vanaf de oliewinning Schoonebeek per transportleiding naar Twente gebracht en daar in 
lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden kunnen uit één of meerdere reservoirs bestaan. 
 
Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek 

NAM heeft de benodigde vergunningen verkregen voor waterinjectie in de leeg geproduceerde gasvelden 
van Twente. Hierin is als voorwaarde opgenomen dat na een periode van 6 jaar na de start van de 
oliewinning NAM opnieuw toetst of waterinjectie nog steeds de meest geschikte verwerkingsmethode is. 
Op verzoek van de Minister van Economische Zaken vindt deze herafweging eerder plaats, mede ten 
gevolge van zorgen in de omgeving van de waterinjectielocaties. 
 
De herafweging maakt gebruik van de door het bureau CE Delft ontwikkelde afwegingsmethodiek, zoals 
eerder ook bij het MER in 2006. De NAM heeft Royal HaskoningDHV gevraagd de herafweging uit te 
voeren. In het Tussenrapport worden de bevindingen van de herafweging weergegeven, waarbij de 
resultaten op hoofdlijnen worden gepresenteerd. Naderhand zal een meer gedetailleerde uitwerking 
volgen voor één of meerdere alternatieven. 

1.2 Zorgpuntennotitie bij CE-afweging 

De afgelopen jaren hebben bewoners en andere betrokkenen in Twente hun zorgen geuit over de 
mogelijke effecten van de waterinjectie. Lekkage vanuit de transportleiding tussen Hulte en Rossum heeft 
in 2015 tot een lokale bodemverontreiniging geleid. Daarnaast maken sommige bewoners zich zorgen om 
scheuren in hun huizen en vermoeden daarbij een verband met de waterinjectie. Ook oude 
bodemverontreinigingen op voormalige gaswinningslocaties hebben geleid tot vragen over de gevolgen 
voor de kwaliteit van het grondwater. Voor de langere termijn zijn er zorgen over mogelijke lekkage van 
het opgeslagen productiewater naar bovenliggende waterlagen en oplossing van zoutlagen in de diepe 
ondergrond, wat tot bodemdaling zou kunnen leiden. 
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De CE-afweging gaat in op technische aspecten, zoals milieu, risico’s op de korte en lange termijn en de 

kosten. De betrokkenen hebben de sterke wens uitgesproken zorgpunten een plaats te geven in de 
herafweging verwerking productiewater Schoonebeek. In het onderstaande schema (figuur 1.1) is 
aangegeven, dat om hieraan tegemoet te komen, in eerste instantie een overzicht van de zorgpunten is 
samengesteld. Daar waar mogelijk zijn de zorgpunten meegenomen in het onderzoek met de CE-
methodiek. Na afronding van het inhoudelijke onderzoek, worden vervolgens de zorgpunten 
geadresseerd. Dit heeft geleid tot deze zorgpuntennotitie, waarin de bevindingen van het onderzoek op 
hoofdlijnen gebruikt zijn om antwoorden te geven op de zorgpunten. 
 

 
Figuur 1-1 Schema herafweging met aandacht voor zorgpunten. 

 

1.3 Zorgpunten, vragen en draagvlak 

Hoe wordt draagvlak afgewogen bij opties? 

Draagvlak heeft hier betrekking op de acceptatie en aanvaarding van een specifieke optie. In iets sterkere 
vorm kan het gezien worden als het ondersteunen van de specifieke optie. Indien er sprake is van gebrek 
aan draagvlak, ontstaat de vraag wat de achterliggende reden is. In sommige gevallen kan dit te maken 
hebben met het ondervinden van hinder of met mogelijke risico’s. Het is ook mogelijk dat mensen geen 

specifieke reden hebben, maar gewoon vinden dat het geen goed idee is. 
 
Geen draagvlak door hinder en risico’s 

Bij het maken van keuzes kan worden nagegaan hoe de hinder en risico’s beperkt kunnen worden of 

geheel worden weggenomen. Ten aanzien van de risico’s zijn niet alleen de te berekenen risico’s van 

belang, maar tevens de beleving van risico’s. Dit laatste kan ontstaan door onzekerheden, slechte 
ervaringen van elders of eigen ervaringen. In dit onderzoek worden hiervoor zorgpunten uit de bevolking 
en bij andere belanghebbenden geïnventariseerd en getoetst bij de verschillende mogelijke opties. 
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Geen draagvlak vanuit principe  

Indien betrokkenen zonder specifieke onderbouwing aangeven dat zij een bepaald idee niet wenselijk te 
achten, dan is het aan de initiatiefnemer om de dialoog aan te gaan met de betrokkenen, en te 
achterhalen wat de onderliggende motieven zijn. Mocht er een situatie ontstaan, waarbij men vanuit 
principe tegen is, dan is het uiteindelijk aan de bestuurders in hoeverre hier gehoor aan wordt gegeven. 
Het gebrek aan draagvlak kan zichtbaar gemaakt worden middels een lijst met handtekeningen, die aan 
bestuurders wordt overhandigd. In dit onderzoek zullen deze uitingen van gebrek aan draagvlak worden 
vermeld en meegenomen, maar worden hier niet gebruikt als criterium, aangezien er geen vergelijkbare 
uitingen bekend zijn voor de andere mogelijke opties. 
 
Zorgpunten als indicator voor aspect draagvlak 

Voor het draagvlak van een optie is geen getal of waarde beschikbaar, waarmee kan worden vastgesteld 
of er veel dan wel weinig draagvlak is. Als gevolg hiervan is het lastig een objectieve uitspraak over 
draagvlak te doen. Binnen het kader van dit onderzoek zijn daarom de zorgpunten als indicatie 
meegenomen voor het aspect draagvlak. Daarmee is het dus niet gezegd dat indien alle zorgpunten naar 
tevredenheid beantwoord zijn, daarmee draagvlak bestaat voor een optie. De mogelijkheid blijft dat 
betrokkenen het sowieso geen goed idee blijven vinden. Het inzichtelijk maken wat de gevolgen zijn voor 
elke optie met betrekking tot de zorgpunten geeft echter een indicatie van het draagvlak, zo ver als binnen 
dit onderzoek mogelijk is. 

1.4 Opzet van de rapportage 

Het voorliggende rapport vormt de zorgpuntennotitie, die hoort bij het Tussenrapport voor de herafweging. 
In de zorgpuntennotitie wordt in hoofdstuk 2 beschreven hoe een zo compleet mogelijk overzicht van de 
zorgen en vragen uit de regio is samengesteld. Daarna geeft hoofdstuk 3.1 aan hoe de vragen geclusterd 
zijn naar een aantal hoofdthema’s, waar in de afweging aandacht aan is besteed. In hoofdstuk 3.2 tot en 

met 3.11 wordt ingegaan op deze afzonderlijke thema’s. In de bijlagen wordt een overzicht gegeven van 

alle afzonderlijke vragen en de antwoorden. 
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2 Overzicht van de vragen en zorgen 

2.1 Regio, media, politici 

2.1.1 Afstemming bij het verkrijgen van injectievergunningen (2005 – 2010) 

In de periode 2005 – 2006 is het MER Herontwikkeling Oliewinning Schoonebeek opgesteld. Tijdens het 
opstellen van het MER hebben de NAM en de direct betrokken instanties afgesproken voor dit project een 
brede begeleidingscommissie te vormen. De wenselijkheid van een begeleidingscommissie was niet 
alleen gelegen in het NAM-project, maar tevens ingegeven door andere gelijktijdige projecten in de regio, 
zoals een ruilverkaveling en waterhuishoudkundige maatregelen bij het Schoonebekerdiep. Het was te 
voorzien dat deze projecten onderling elkaar zouden beïnvloeden. De begeleidingscommissie is in deze 
periode regelmatig samengekomen en heeft conceptversies van hoofdstukken uit het MER ter toetsing 
voorgelegd gekregen. Dit bood de leden van de commissie de kans aan te geven in hoeverre de 
voorgestelde activiteiten pasten in het eigen beleid. De provincies Drenthe en Overijssel hebben 
onderdeel uitgemaakt van deze ambtelijke begeleidingscommissie. 
 
Informatiebijeenkomsten in de provincie Drenthe 

Het MER heeft als doel de betrokkenen te informeren over datgene wat er mogelijk gaat gebeuren, de 
afgewogen keuzes en de gevolgen van die keuzes. Het MER is ter inzage gelegd daar waar mogelijke 
effecten kunnen optreden.  
 
Er zijn bij de presentatie van de bevindingen informatiebijeenkomsten geweest in de buurt van 
Schoonebeek in de provincie Drenthe. 
 
Informatiebijeenkomsten Twente naar aanleiding van het MER 

In de Twentse gemeenten is het MER evenals in Drenthe ter inzage gelegd en hebben betrokkenen de 
kans gekregen commentaar te leveren. Dit is ook gedaan. 
 
Om er voor te zorgen dat omwonenden goed geïnformeerd werden, heeft de NAM, met ondersteuning 
van de provincies Drenthe, als voorzitter van de begeleidingscommissie, en Overijssel meerdere 
informatiebijeenkomsten gehouden in de regio Twente. Deze zijn goed bezocht en hebben geleid tot 
discussie over de mogelijke gevolgen van waterinjectie en over nut en noodzaak hiervan. 
In het proces zijn de gemeenten betrokken waar zich mogelijke injectielocaties bevinden, maar tevens de 
gemeenten zonder locatie maar met alleen de transportleiding. 
 
De NAM heeft vervolgens haar verzoek tot wijziging van de bestemmingsplannen voorgelegd aan de 
afzonderlijke gemeenten. Daar is uitgebreid afstemming over geweest. Tevens zijn er bijeenkomsten 
geweest voor omwonenden. Op basis van de beschikbare informatie hebben de gemeenteraden 
ingestemd met de voorgestelde wijzigingen van bestemmingsplannen. 

2.1.2 Raad van State procedures (2010-2011) 

De afstemmingen in het voortraject hebben niet kunnen voorkomen dat bewoners bij de Raad van State 
een procedure tegen de waterinjectievergunning hebben aangespannen. 
 
In mei 2010 heeft een aantal partijen beroep aangetekend tegen de verleende waterinjectievergunning 
van de locatie ROW6 aan de Loweg in Oldenzaal. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor 
Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft een deskundigenbericht uitgebracht, waarop deze partijen 
vervolgens hun zienswijzen schriftelijk en mondeling naar voren hebben gebracht. 
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De Raad van State oordeelde in juni 2011 dat het beroep tegen de betreffende waterinjectievergunning 
van deze locatie voor het ondergrondse deel geheel ongegrond is. Een beroep met betrekking tot de 
nachtelijke geluidsniveaus van de bovengrondse installatie werd toegewezen door aanpassing van het 
geluidsvoorschrift in de vergunning. 

2.2 Zorgen vanaf 2014 

Vanaf eind 2014 is er in toenemende mate aandacht voor de waterinjectie in Twente. Dit heeft geleid tot 
de oprichting van een bestuurlijke Stuurgroep Afvalwaterinjectie Twente, waarin de provincie Overijssel, 
het waterschap Vechtstromen en de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal zitting 
hebben. De Stuurgroep heeft haar zorgpunten kenbaar gemaakt aan de Minister van Economische 
Zaken, in een brief van 11 mei 2015. 
 
Zowel in de Provinciale Staten van de provincie Overijssel als in de gemeenteraden van de betrokken 
gemeenten heeft de waterinjectie Twente tot vragen en moties geleid. Naderhand hebben ook de 
Provinciale Staten van Groningen zich uitgesproken over wenselijke en onwenselijke scenario’s voor de 

verwerking van het productiewater. 
 
De Minister van Economische Zaken heeft in de Tweede Kamer een aantal keren vragen gekregen, 
waarin om uitleg is gevraagd over de risico’s met betrekking tot waterinjectie in Twente (zie bijlage 1). 
 
Naast de aandacht in de politiek hebben de regionale en landelijke media aandacht besteed aan de 
waterinjectie in Twente. 
 
Een aantal inwoners heeft zich eind 2015 verenigd in de Stichting Stop Afvalwater Twente, die een 
handtekeningenactie heeft georganiseerd. Dit heeft in totaal circa 30.000 handtekeningen opgeleverd, die 
in maart 2016 aan de Kamercommissie voor Economische Zaken is overhandigd. 
 
Informeren van bewoners 

Gezien de zorgen bij bewoners hebben de bestuurders van de direct betrokken provincies en gemeenten 
zich medio 2015 verenigd in een Begeleidingscommissie. Deze Begeleidingscommissie heeft zich als doel 
gesteld het onderzoek naar de herafweging verwerking productiewater Schoonebeek kritisch te volgen, en 
er voor te zorgen dat de belangen van de inwoners hierin een belangrijke rol spelen. In de 
Begeleidingscommissie hebben gedeputeerden van de provincie Overijssel en Drenthe zitting, 
wethouders uit de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Emmen en Coevorden en een bestuurder van het 
Waterschap Vechtstromen. 
 
De Begeleidingscommissie heeft informatieavonden georganiseerd in de regio Twente en nabij Emmen 
om de bewoners te informeren, te luisteren naar de wensen en zorgen van de bewoners en de kans te 
geven zorgpunten aan te dragen. Voorafgaand aan het onderzoek is er een bijeenkomst in Twente 
geweest (januari 2015). Daarna is er een bijeenkomst geweest waarop de opzet van het onderzoek is 
gepresenteerd (november 2015) en een bijeenkomst waar is toegelicht hoe vanuit de uitgebreide lijst met 
mogelijkheden is gekomen tot een compacte lijst verder uit te werken alternatieven (april 2016). De laatste 
bijeenkomst heeft zowel in Twente als in Drenthe plaatsgevonden (zie figuur 2.1 en 2.2). 
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Figuur 2-1 Bewonersbijeenkomst in Overijssel 

 

 
Figuur 2-2 Bewonersbijeenkomst in Drenthe 
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De NAM heeft middels een aantal advertenties de bewoners van de regio Twente geïnformeerd over 
inhoudelijke thema’s waar onrust over bestond. Daarnaast heeft de NAM bij de verschillende gemeenten 
informatie gegeven over het herstel van de watertransportleiding. De website van de NAM geeft 
aanvullende informatie over de oliewinning Schoonebeek en de waterinjectie in Twente (website: 
http://www.nam.nl/nl/our-activities/water-injectie-in-twente). Daarnaast biedt de NAM de mogelijkheid voor 
rondleidingen op de NAM-locaties en zijn er open dagen (bijvoorbeeld op dinsdag 21 juni 2016 een open 
dag op de NAM-waterinjectielocatie Tubbergen-Mander-2). 

2.3 Inventarisatie van zorgen 

In het kader van de “herafweging verwerking productiewater Schoonebeek” hebben de NAM en Royal 

HaskoningDHV een uitgebreide inventarisatie gemaakt van mogelijke zorgpunten. Startpunt hierbij is 
geweest de brief van de Stuurgroep, waarin een groot aantal zorgpunten vermeld is.  
 
Aanvullende vragen van bewoners 

Bij de informatieavonden is nadrukkelijk gevraagd aan de aanwezigen om zorgpunten te benoemen. Dit 
heeft geleid tot een aantal lijsten met aanvullende vragen, opmerkingen en zorgpunten. Er is tevens één 
brief met zorgpunten ontvangen. Ook is via de website van de Begeleidingscommissie een enkele vraag 
binnengekomen. De Stichting Stop Afvalwater Twente heeft bij meerdere gelegenheden vragen 
ingediend, die integraal in de overzichtslijst zijn opgenomen. 
 
Zorgpunten bij organisaties in de regio 

Daarnaast hebben RHDHV en NAM een inventarisatie van zorgpunten bij andere betrokken organisaties 
uitgevoerd. De benaderde partijen zijn; LTO Noord Tubbergen (Overijssel), LTO Noord (Drenthe), Vitens, 
WMD (Waterleidingmaatschappij Drenthe), Staatsbosbeheer Overijssel, Staatsbosbeheer Drenthe, 
Natuurmonumenten Overijssel, Natuurmonumenten Drenthe, Natuur & Milieu Overijssel, Natuur & Milieu 
Drenthe, Landschap Overijssel, Drents Landschap, Dorpsraad Vasse, Kernraad Rossum-Lemselo-Volthe, 
GGD Twente (Team milieu en gezondheid).  
 
Vragen en moties in de politiek 

Binnen de provincie Overijssel hebben politici, mede naar aanleiding van mediaberichten, zowel op 
gemeentelijk niveau als op provinciaal niveau vragen gesteld en moties over waterinjectie aangenomen. 
 
Tijdens de uitvoering van het onderzoek zijn verschillende alternatieven voor de injectie van 
productiewater in Twente in beeld gekomen. De provincie Groningen heeft gereageerd naar aanleiding 
van  één van de genoemde alternatieven, waarbij schoon productiewater naar de Eems wordt afgevoerd 
(bijlage 1.10).  
 
De discussie rondom waterinjectie Twente heeft ook aandacht gekregen op landelijk niveau. In de 
Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan de Minister van Economische Zaken. In bijlage 1 is een overzicht 
opgenomen met de Kamervragen en de antwoorden van de Minister. 

2.4 Totale lijst met zorgen en vragen 

De inventarisatie heeft geleid tot onderstaande lijst van zorgpunten, die in deze zorgpuntennotitie centraal 
staat. De vragen en antwoorden zijn bijeengebracht in bijlage 3. Daarbij is de onderstaande codering 
gebruikt, om snel de vragen te herkennen: 
 
A. De Stuurgroep Afvalwaterinjectie Twente (brief aan Minister Kamp), 11 mei 2015. 
B. Informatieavond Begeleidingscommissie, 23 november 2015 – Vragen obv kaartjes. 
C. Informatieavond Begeleidingscommissie, 23 november 2015 – Mondelinge vragen. 
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D. Brief GGD Twente, 11 november 2015. 
E. Brief Waterbedrijf Vitens, 18 januari 2016. 
F. Bericht dhr. Eenennaam, 20 februari 2016. 
G. NAM gerelateerde vragen Stichting Stop Afvalwater Twente, informatieavond Reutum, 31 maart 2016. 

Daarnaast heeft de Stichting Stop Afvalwater Twente nog apart een brief aan de NAM gestuurd. De brief 
en beantwoording door de NAM van de daarin gestelde vragen zijn opgenomen in bijlage 4. 

H. Vragenlijst Stichting Stop Afvalwater Twente - Technische Commissie (SAT-TC), 17 mei 2016. 

Zorgen en vragen bij nieuwe alternatieven 

Het overzicht van zorgen en vragen is vooral gericht op de huidige situatie, waarbij waterinjectie in de 
Twente regio plaatsvindt. In de heroverweging komen nieuwe alternatieven aan bod, waarvoor het nog 
niet mogelijk is geweest vragen en zorgen te verzamelen. Dit kan leiden tot een scheef beeld wanneer de 
zorgen vergeleken worden tussen verschillende mogelijke alternatieven. Een absolute vergelijking van 
zorgen is dan ook niet mogelijk.  

Bij de herafweging is er van uitgegaan dat de kans groot is dat bij verschillende alternatieven 
gelijksoortige zorgen zullen zijn. Dit geldt voor waterinjectie in de Drenthevelden, de lozing van gezuiverd 
zoutwater in de Eems (zoals uit mediaberichten al blijkt) en de mogelijke aanleg van een zoutberg. Deze 
worden in de notitie niet specifiek benoemd, maar in het Tussenrapport zijn de risico’s van deze 

alternatieven even serieus genomen als de risico’s voor waterinjectie in Twente. 
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3 Clustering van zorgpunten 

3.1 Vergelijkbare vragen en zorgen 

In de lijst blijken vragen en zorgpunten te staan, die met een iets andere omschrijving hetzelfde punt 
benoemen of sterk op elkaar lijken. Hierdoor is het goed mogelijk een clustering te maken van de 
belangrijkste thema’s waarvoor er zorgen zijn. 
 
De zorgpunten zijn sterk gericht op de huidige situatie. Het is van belang dat ook bij nieuwe 
verwerkingsmogelijkheden aandacht besteed wordt aan mogelijke zorgen. Door de clustering in thema’s 

zijn de zorgpunten op een iets hoger abstractieniveau ook voor de nieuwe verwerkingsmogelijkheden te 
benoemen. 
 
Zorgpunten ingedeeld in thema’s 

De zorgpunten zijn gegroepeerd in de volgende thema’s:  
 
1. Ervaringen en nieuwe inzichten  

(Functioneren van de olieproductie en waterinjectie in relatie tot verwachtingen in het MER uit 2006, 
inclusief buitenlandervaringen, beschikbaarheid nieuwe technologieën of reservoirs) 

2. Samenstelling productiewater 
3. Risico biosfeer  

(Grond- of oppervlaktewatervervuiling, lekkage van transportleidingen, lekkage vanuit de 
injectieputten, migratie van geïnjecteerd water vanuit diepe ondergrond) 

4. Risico diepe ondergrond 
(Bodemdaling en bodembeweging, zoutoplossing, seismische activiteit) 

5. Effecten in de biosfeer 
(Gezondheid, milieu, geluid en zicht, nabijheid beschermd natuurgebied) 

6. Alternatieve verwerking 
(Nieuwe mogelijkheden) 

7. Procedure Herafweging  
(Relevantie en toepasbaarheid van de CE methodiek) 

8. Wettelijke kaders NAM 
9. Algemeen, overig 
10. Vragen aan de minister van Economische Zaken 

Thema’s in de Tweede Kamer 

Naast de verzamelde zorgen vanuit de provincies Overijssel en Drenthe, is het van belang een beeld te 
hebben van de zorgen op nationaal niveau, zoals verwoord in de Tweede Kamer. In Bijlage 1 worden de 
formele brieven en kamerstukken weergegeven. Onderstaand is ter indicatie aangegeven welke thema’s 

van zorgpunten hierin aan de orde komen.  

Brief         Bijlage  Thema 

 Kamerbrief 23 maart 2015       Bijlage 2.1 1, 2, 3, 5 
 2de Kamer, aanhangsel van de Handelingen 24 maart 2015  Bijlage 2.2 1, 3, 4 
 2de Kamer, aanhangsel van de Handelingen 14 juli 2015  Bijlage 2.3 1, 4  
 2de Kamer, aanhangsel van de Handelingen 15 september 2015 Bijlage 2.4 1, 4 
 Brief SodM aan Minister EZ 25 november 2015   Bijlage 2.5 1, 4  
 Kamerbrief 15 december 2015     Bijlage 2.6 1, 4 
 2de Kamer, aanhangsel van de Handelingen 2 maart 2016  Bijlage 2.7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
 Kamerbrief 29 april 2016      Bijlage 2.8 2, 8 
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 2de Kamer, aanhangsel van de Handelingen 2 mei 2016  Bijlage 2.9 2, 6, 7  
 
Provincie Groningen 

Een nieuw alternatief heeft betrekking op de afvoer van schoon zoutwater naar Groningen. Zorgpunten 
vanuit Groningen hebben nog geen onderdeel uitgemaakt van de inventarisatie van zorgpunten. Om toch 
een beeld te krijgen hoe tegen een alternatief in Groningen wordt aangekeken, wordt in de bijlage de brief 
van GP aan PS van de provincie Groningen weergegeven. 

Als bijlage 1.10 is aangehecht een brief van Gedeputeerde Staten Groningen aan Provinciale Staten 
Groningen. Het betreft hier antwoorden gegeven naar aanleiding van vragen over de in het Tussenrapport 
genoemde optie (alternatief 2) om het productiewater uit Schoonebeek te zuiveren tot schoon zout water 
en dit vervolgens bij een bestaand lozingspunt te lozen op de Eems. 
 
 Brief GS Groningen aan PS Groningen 17 mei 2016   Bijlage 2.10 6, 7, 8 
 

Provincie Overijssel en Drenthe 

De provincies Overijssel en Drenthe, en betrokken gemeenten, hebben middels meerdere vragen en 
moties aandacht gevraagd voor de waterinjectie in Twente, de lekkage in de watertransportleiding en het 
onderzoek naar alternatieven. De onderliggende vragen komen aan bod in de gestelde vragen en 
zorgpunten, en zijn in het onderzoek en middels de Begeleidingscommissie aan bod gekomen. 

Activiteiten en risico’s 

Onderstaand worden de thema’s besproken, die vooral ingegeven zijn door mogelijke risico’s en de 

gevolgen daarvan. Het volledig uitsluiten van risico’s is zelden mogelijk. Voor vrijwel alle activiteiten geldt 

dat het vooral van belang is de mogelijke risico’s in beeld te brengen en vervolgens te voorkomen dat 

deze optreden. Mochten er toch ongewenste gebeurtenissen plaatsvinden, dan moet worden getracht de 
gevolgen te minimaliseren. 

Onderstaand worden deze thema’s nader toegelicht. De beschrijving is een compacte weergave van wat 

over de thema’s beschreven is in het Tussenrapport, waarnaar wordt verwezen voor een uitgebreidere 
beschrijving. 

3.2 Ervaringen en nieuwe inzichten 

(Vragen zoals opgenomen in Bijlage 2, met de daarin gehanteerde codering: A1, A2, A3, A5, A6, 

A8, A9, A10, A11, A12, A16, A21, B1, B11, C4, G9) 

 
Hoofdstuk 4.1 van het Tussenrapport beschrijft de ervaringen en nieuwe inzichten. 
De nieuwe mogelijkheden worden als onderdeel van de herafweging beschreven in hoofdstuk 9. 
 
Samenvatting bevindingen 

De oliewinning bij Schoonebeek is langzamer op gang gekomen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is 
bij de Oliebehandelingsinstallatie (OBI) ook minder productiewater beschikbaar gekomen dan 
oorspronkelijke verwacht. Ter onderscheid met het productiewater dat bij de OBI beschikbaar komt, wordt 
het water dat bij waterinjectielocatie wordt geïnjecteerd aangeduid als injectiewater. In de huidige situatie 
is de hoeveelheid en samenstelling van productiewater en injectiewater gelijk, maar bij andere 
verwerkingsmogelijkheden kunnen hier verschillen tussen ontstaan. Als gevolg hiervan is tot halverwege 
2015 ongeveer 5,4 miljoen m3 productiewater in de Twentevelden geïnjecteerd, terwijl ruim 12 miljoen m3 
was voorzien.  
 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

28 juni 2016 ZORGPUNTENNOTITIE I&BBD9591-100-100R001D01 13  

 

De samenstelling van het productiewater is vergelijkbaar met de verwachtingen zoals beschreven in de 
verleende waterinjectievergunningen. Wel is er een toename van de hoeveelheid H2S in het 
oliewatermengsel in Schoonebeek aanwezig. Bij de winputten wordt een H2S-binder aan het 
oliewatermengsel toegevoegd om te voorkomen dat de H2S de pijpleidingen van de winput naar de 
Oliebehandelingsinstallatie (OBI) in Schoonebeek aantasten. 
 
De waterinjectie heeft afgelopen jaren in Twente plaatsgevonden in drie velden, Rossum-Weerselo, 
Tubbergen-Mander en Tubbergen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de reservoirs in de 
kalksteenformaties goed water opnemen, maar dat dit in de zandsteenformaties juist veel moeizamer 
verloopt. Dit heeft er toe geleid dat de inschatting nu is dat de totale capaciteit voor wateropslag van de 
Twentevelden nog circa 50 miljoen m3 bedraagt. Dit is onvoldoende voor de gehele oliewinningsperiode 
tot ca. 2050, waarin naar verwachting nog 75 miljoen m3 productiewater verwerkt moet worden.  
 
Ook als de herafweging leidt tot de conclusie dat een continuering van waterinjectie in Twente de beste 
verwerkingsoptie voor het productiewater uit Schoonebeek biedt, dan heeft NAM in de nabije toekomst 
dus aanvullend aan de Twentevelden andere opties voor het productiewater nodig. 
 
Vanaf de OBI wordt het productiewater via een watertransportleiding naar de injectievelden in Twente 
gebracht. In april 2015 is in deze transportleiding nabij Hardenberg een lek ontdekt. Het lek betrof een 
klein gat in de leiding waarbij een beperkte hoeveelheid productiewater in de omgeving van de lekkage in 
de bodem en op het maaiveld is gekomen. De transportleiding bleek van binnenuit aangetast door 
bacteriële corrosie. De lekkage is verholpen en de bodem- en grondwaterverontreiniging is inmiddels 
gesaneerd.  
 
Bij het nader onderzoek van de transportleiding bleek dat op meerdere plaatsen corrosie werd gevonden. 
Als gevolg hiervan is in juni 2015 de oliewinning stilgelegd, totdat afvoer van het productiewater weer 
mogelijk is. Als tijdelijke reparatiemaatregel is in november 2015 besloten een pijp-in-pijp constructie toe 
te passen. Hiermee wordt een nieuwe kunststofleiding in de bestaande koolstofstalenleiding aangebracht. 
De oliewinning kan daarmee weer worden gestart, maar met een lagere productie hoeveelheid aangezien 
de afvoercapaciteit door de pijp-in-pijp constructie beperkt is tot circa 3.000 m3 per dag. Naar verwachting 
zal de pijp-in-pijp constructie na de zomer van 2016 gereed zijn waarna de olieproductie en waterinjectie 
weer opgestart worden.  
 
Door de vertraging bij de start van de oliewinning, de stillegging als gevolg van de lekkage en de pijp-in-
pijpconstructie die de komende jaren de hoeveelheid productiewater dat geïnjecteerd kan worden beperkt, 
zal de periode van oliewinning langer duren dan eerder voorzien (2040), waarschijnlijk tot circa 2050. 
 
In 2015 is nabij de NAM-waterinjectielocatie ROW2 aan de Tramweg in Rossum een uitgebreid extern 
onderzoek uitgevoerd naar eventuele schade ten gevolge van de waterinjectie in Twente. Dit onderzoek 
heeft eind vorig jaar aangetoond, dat scheuren in huizen en grondwater in kelders geen verband hebben 
met de waterinjectie, maar worden veroorzaakt door de bijzondere bodemopbouw en waterhuishouding in 
het gebied.  
 
In de Verenigde Staten is een aantal rapporten verschenen, die aangeven dat waterinjectie tot 
aardbevingen kan leiden. Dit heeft in Nederland geleid tot vragen over de relevantie hiervan voor 
Nederland. SodM heeft geconcludeerd dat deze situatie niet vergelijkbaar is met Nederland, dan wel 
Twente. De regels in Nederland zijn zodanig dat het risico op aardbevingen als gevolg van waterinjectie 
geminimaliseerd wordt (zie bijlagen 1.4, 1.5, 1.6). 
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3.3 Samenstelling productiewater 

(Vragen: A7, E10, F1, G10) 

 
In hoofdstuk 4.1 van het Tussenrapport is een tabel opgenomen waarin de samenstelling van het 
productiewater is weergegeven. Er is een jaarlijkse rapportage vanuit de NAM aan SodM waarin de 
samenstelling van het water is beschreven. De rapportage van 2015 is publiekelijk beschikbaar en is 
gebruikt ter onderbouwing van de bevindingen. In hoofdstuk 6 van het Tussenrapport is een tabel 
opgenomen met de te verwachten samenstelling van het productiewater in de toekomst. 
 
In het Tussenrapport wordt het water dat de OBI verlaat aangeduid als productiewater. Het is een vorm 
van afvalwater, maar om het te onderscheiden van andere waterstromen wordt dit afvalwater aangeduid 
als productiewater. Vanuit eenduidigheid met de gehanteerde terminologie in het MER uit 2006 is er voor 
gekozen hier de term productiewater aan te houden. De gehanteerde terminologie heeft geen enkele 
invloed op de mogelijkheden of onmogelijkheden van de verdere verwerking en heeft geen juridische 
implicaties. Indien het water zou worden aangeduid als afvalwater of injectiewater, gelden geen andere 
(milieuhygiënische) normen of regels.  
 
Het productiewater bevat onder meer een aanzienlijke hoeveelheid zouten. Naast zout bevinden zich van 
nature nog andere stoffen in het geproduceerde water, zoals resten olie, enkele metalen en 
zwavelwaterstof (H2S). Doordat stoom wordt geïnjecteerd in het oliereservoir, komt er geleidelijk aan 
steeds meer schoon water samen met het zoute water uit het reservoir in het productiewater terecht. Aan 
het productiewater worden mijnbouwhulpstoffen toegevoegd. 
 
In deze rapportage wordt de ondergrond tot een diepte van circa 500 meter aangeduid als de biosfeer. De 
diepere lagen worden aangeduid als de diepe ondergrond. Deze indeling geldt specifiek voor Nederland 
en is gebaseerd op de geologische bodemopbouw. De biosfeer is het gedeelte van de ondergrond waar 
onder meer zoet grondwater voorkomt (waaronder strategische drinkwatervoorraden), infiltratie- en 
kwelstromen optreden en biologische activiteit kan plaatsvinden. Dit gedeelte is voornamelijk opgebouwd 
uit zand- en kleilagen. De beschermende milieuwetgeving is geldig voor deze biosfeer. 
 
In de diepe ondergrond beneden een diepte van ongeveer 500 meter komen van nature stoffen voor die in 
de biosfeer als verontreinigend worden gezien. Zo wordt olie in de diepe ondergrond gezien als een 
delfstof terwijl dit op een paar meter diepte in de biosfeer als bodemverontreiniging wordt aangeduid. De 
waterkwaliteit in de diepe ondergrond wijkt sterk af van de waterkwaliteit in de biosfeer en bevat relatief 
veel zout en hogere waarden van andere stoffen zoals zware metalen en koolwaterstoffen, maar ook van 
radioactiviteit. De diepe ondergrond valt onder de mijnbouwwetgeving en hier gelden afwijkende 
beschermende regels, vooral om contact met de biosfeer te voorkomen. 
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Figuur 3.1. Schematische weergave van het onderscheid tussen de biosfeer en de diepe ondergrond. 

 
Gebiedseigen en gebiedsvreemd water 

Gebiedseigen water in de biosfeer heeft een geheel andere samenstelling dan gebiedseigen water in de 
diepe ondergrond. In principe wordt getracht om bij lozing op oppervlaktewater of injectie in de 
ondergrond er voor te zorgen dat de samenstelling van het water zoveel mogelijk overeenkomt met de 
gebiedseigen waterkwaliteit. Water afkomstig uit de diepe ondergrond wordt in dat geval bij voorkeur 
teruggebracht in de diepe ondergrond, zonder toegevoegde stoffen. Dit is ook het wettelijk beleid. 
 
Bij waterinjectie zijn toegevoegde stoffen veelal gebiedsvreemd voor de diepe ondergrond. Bij 
waterzuivering gevolgd door lozing daarentegen komen stoffen uit de diepe ondergrond veelal als 
gebiedsvreemd in de biosfeer terecht. 
 
Op basis van de zgn. Eural-toetsing wordt het injectiewater (met daarin de gemelde concentraties 
mijnbouwhulpstoffen) geclassificeerd als een ‘niet gevaarlijke afvalstof’. Tevens is een toetsing uitgevoerd 

aan de Europese Verordening voor de classificatie van stoffen, de CLP Verordening (1272/2008/EG). 
Deze Europese Verordening classificeert het injectiewater als ‘niet gevaarlijk’. 

3.4 Risico voor de biosfeer 

(Vragen: A15, A17, A18, A22, A27, A28, B4, B8, B13, B15, B20, C5, C7, E7, E8, E9) 

 
Lekkage en gevolgen algemeen 

Lekkage van productiewater dient voorkomen te worden en indien het optreedt zoveel mogelijk beperkt en 
hersteld. Daarbij is het van belang zicht te hebben in hoeverre in de omgeving kwetsbare gebieden voor 
komen. Dit geldt voor lekkage vanuit een transportleiding, door de putwand of vanuit de diepe ondergrond 
uit een reservoir. 
Bij een lekkage treedt mogelijk verontreiniging op van de bodem en wateroverlast. Onder normale 
omstandigheden treedt dit niet op, maar in het onderzoek is juist nagegaan wat de gevolgen zijn indien 
toch een lekkage optreedt. Dan is het van belang dat de lekkage snel wordt geconstateerd (via 
monitoring) en de verontreiniging geheel kan worden verwijderd. De effecten kunnen beperkt blijven 
indien een lekkage niet in kwetsbare gebieden kan optreden. De samenstelling van het getransporteerde 
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water dient zodanig te zijn, dan er in alle gevallen geen gevaar voor de gezondheid van mensen, dieren 
en natuur zal optreden. Dit betekent dat er drie aandachtpunten zijn om de gevolgen van een eventuele 
lekkage te beperken: 
 
 Samenstelling van het af te voeren water zodanig dat geen nadelig effect voor gezondheid optreedt in 

het geval van lekkage 
 Monitoring zodanig dat de hoeveelheid lekkage beperkt blijft 
 Ontzien van kwetsbare gebieden, zoals natuurgebieden en drinkwaterzones 
 
Onder deze omstandigheden kan worden voorkomen dat een lekkage een ernstig risico vormt. Indien de 
lekkage plaatsvindt in een watergang, kan het getransporteerde water zich verder verspreiden en is 
gehele sanering lastiger. Dit betekent dat er extra aandacht nodig is bij watertransport ter plaatse van de 
kruising van watergangen. 
 
De nadruk ligt uiteraard op het voorkomen van lekkage zoals onderstaand verder beschreven is. 
 
Lekkage van de transportleidingen (toegelicht in het Tussenrapport hoofdstuk 12.3.2) 

Watertransport vindt plaats bij alle verschillende alternatieven. De afstand, het type transportleiding en de 
mate waarin watertransport langs kwetsbare gebieden plaats vindt, verschillen per alternatief.  
 
Lekkage uit de transportleiding leidt tot aantasting van de bodem in de directe omgeving. Om te 
voorkomen dat een lekkage optreedt, kunnen verschillende maatregelen genomen worden. Nabij 
kwetsbare gebieden zoals natuur- en waterwingebieden, zal extra bescherming nodig zijn of bij voorkeur 
een aangepaste route voor de transportleiding. Bescherming van de transportleiding tegen aantasting van 
binnenuit vindt plaats door de materiaalkeuze van de leiding en indien nodig door toevoeging van anti-
corrosiemiddel, biocide en H2S-binder. Externe factoren kunnen de transportleiding ook beschadigen, 
zoals graafwerkzaamheden door derden. Om dit risico te beperken zijn er standaard wettelijke regels voor 
buisleidingen en graafwerkzaamheden (zoals meldingsplicht).  
 
Indien een lekkage optreedt zijn er maatregelen om de effecten te beperken. Door monitoring van de druk 
in de transportleiding kunnen (grote) lekkages snel gedetecteerd worden. Het leidingtraject wordt 
periodiek geïnspecteerd en lokaal zijn terreinbeheerders en boeren op de hoogte van de ligging van het 
traject, zodat lekkages kunnen worden opgemerkt en doorgegeven. In geval van een lekkage wordt de 
verontreinigde bodem gesaneerd, zodat de verontreinigingen opgeruimd worden. Het risico op lekkage is 
hiermee tijdelijk van aard en herstelbaar. Speciale aandacht is hierbij voor buisleidingen in natuur- of 
waterwingebieden. Gerichte monitoring op lekkage zal in dat geval noodzakelijk zijn om de risico’s 

voldoende te kunnen beperken. 
 
In Nederland bevinden zich veel transportleidingen voor olie, aardgas, water, waar vergelijkbare situaties 
zich voordoen (zie www.risicokaart.nl).  
 
Lekkage naar watergangen (zie Tussenrapport hoofdstuk 12.3) 

De watertransportleiding vanaf Schoonebeek naar Twente kruist een aantal watergangen. Mogelijke 
nieuwe watertransportleidingen, bij de verschillende alternatieven, zullen mogelijk eveneens watergangen 
kruisen. De watertransportleiding zal met behulp van een verdiepte ligging of boring onder de 
watergangen doorgaan. Indien zich hier onder of nabij de watergang een lekkage voordoet, kan het water 
via de ondergrond in de watergang terecht komen. Dit vormt een speciaal aandachtspunt. 
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Lekkage vanuit de injectieputten (zie Tussenrapport hoofdstuk 12.3.5) 

Indien een injectieput lek is, stroomt productiewater mogelijk uit de put naar de omgeving. Bij een lekkage 
in de put op grote diepte ontstaat een vergelijkbare situatie als bij een lekkage uit het reservoir, waarbij het 
water in de ondergrond zal blijven, zolang de druk lager is dan de oorspronkelijke reservoirdruk. Indien de 
putlekkage op geringe diepte plaatsvindt, vermengt het productiewater zich mogelijk met het zoete of 
brakke grondwater en uiteindelijk het oppervlaktewater. Zeker als het grondwater en oppervlaktewater 
functies hebben als drinkwater voor mens of natuur, is dat (zeer) onwenselijk. Door gerichte monitoring 
kan een lekkage snel worden getraceerd en gesaneerd, waardoor slechts weinig water uit de put weg kan 
lekken en weggepompt kan worden. In dat geval zijn de effecten tijdelijk en herstelbaar. 
 
De integriteit van de putten is voor de gehele olie- en gassector een belangrijk criterium. Strikte monitoring 
van de integriteit van putten is dan ook iets waar Staatstoezicht op de Mijnen streng op toeziet. 
 
Migratie van het geïnjecteerde water vanuit de diepe ondergrond (Tussenrapport 12.4.3) 

Injectiewater en van nature voorkomend formatiewater kunnen theoretisch uit het opslagreservoir stromen 
indien het reservoir te ver gevuld wordt of door aantasting van de afsluitende gesteentelaag of -lagen 
boven het reservoir. Dit wordt aan de hand van modellering en drukmetingen nauwkeuring gecontroleerd. 
Omdat op deze diepte echter geen drukgradiënt aanwezig is die het water omhoog stuwt, blijft water dat 
toch uit het reservoir zou kunnen komen in de diepe ondergrond aanwezig.  

 
Verontreinigingen in open water (zie Tussenrapport hoofdstuk 12.3.3) 

Bij de alternatieven met een waterzuivering, waarbij schoon zoet water ontstaat, wordt het water met een 
transportleiding naar open water afgevoerd. Verontreinigen kunnen in oppervlaktewater terecht komen, 
indien zuivering niet goed functioneert. Door de monitoring wordt de lozing gestopt en is het effect tijdelijk. 
Vanwege de doorstroming van het water raakt de verontreiniging verdund en verdwijnt uiteindelijk. 

Bij het alternatief waarbij schoon zoutwater wordt afgevoerd naar een nader te bepalen lozingspunt in de 
Eems, kunnen verontreinigen in zee bij Eems terecht komen, indien de zuivering niet goed functioneert. 
Door de monitoring wordt de lozing gestopt en is het effect tijdelijk. Vanwege eb en vloedwerking raakt de 
verontreiniging verdund en verdwijnt uiteindelijk. Vanwege de hoge natuurwaarden nabij de Eems weegt 
dit risico zwaar. 

3.5 Risico diepe ondergrond 

(Vragen: A19, A20, A24, A25, B9, B10, B21, C2, E1) 

 
De risico’s diepe ondergrond worden uitgebreid beschreven in hoofdstuk 12.3 van het Tussenrapport 
(korte termijn, tijdens de waterinjectieperiode) en hoofdstuk 12.4 (lange termijn, nadat de waterinjectie is 
afgerond).  
 
Zoutoplossing (zie Tussenrapport hoofdstuk 12.3.6 en 12.4.4) 

Een bijzondere situatie bestaat waar productiewater wordt opgeslagen in een reservoir waar de 
afschermende lagen (bestaande uit anhydriet) rond het reservoir worden omringd door steenzout. Omdat 
het injectiewater niet verzadigd is met zout, kan het injectiewater de steenzoutlaag mogelijk ten dele 
oplossen, als deze in direct contact met elkaar komen.  
 
De alternatieven met waterinjectie in Twente en in Drenthe maken gebruik van kalksteenformaties die 
ingebed liggen tussen pakketten zouten (steenzout “haliet” ofwel NaCl/keukenzout, en anhydriet). Het 

steenzout is oplosbaar in water. Tussen het zoutsteen en de kalksteenformatie bevindt zich anhydriet, dat 
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voorkomt dat het geïnjecteerde water in aanraking komt met het steenzout. Daarbij is het de vraag of 
anhydriet oplost in het onverzadigde water. Onderzoek geeft aan dat op diepte dit niet of slechts heel 
beperkt kan optreden. Daarnaast is het de vraag of er lokaal niet direct contact mogelijk is tussen het 
geïnjecteerde water en zoutlagen, bijvoorbeeld bij breukzones waar de lagen verschoven zijn of nabij de 
injectieputten. 
 
De aanwezigheid van ondoorlaatbare en onoplosbare anhydrietlagen vormt een natuurlijke barrière 
tussen het injectiewater en het steenzout, wat daardoor niet in oplossing kan gaan. Er worden daarom 
opslagreservoirs gekozen waar geen of zo min mogelijk steenzout in direct contact kan komen te staan 
met het injectiewater. Indien dit toch gebeurt, raakt het injectiewater snel met zout verzadigd en stopt de 
oplossing alsnog. Er is namelijk een tweede voorwaarde voor zoutoplossing nodig: het injectiewater moet 
kunnen blijven stromen om steeds vervangen te worden door ‘vers’ injectiewater. Na beëindiging van de 
waterinjectie is er geen sprake meer van waterstroming.  
 
In theorie zou op de lange termijn toch stroming kunnen ontstaan, omdat water dat het zout oplost 
zwaarder wordt dan het overige water. Hierdoor zakt het in het reservoir naar beneden en wordt het 
vervangen door vers water. Zo kan in theorie een convectie cel binnen het reservoir ontstaan, waardoor 
steeds onverzadigd water naar de zoutlaag getransporteerd wordt. Vanwege de reservoireigenschappen 
kan water slechts zeer moeizaam verticaal stromen. Op basis van modelleringen van NAM duurt het 
daarom minimaal 8.000 jaar voordat een dergelijk mechanisme zich kan vormen. Uit de modelstudies 
bleek daarom dat deze risico’s nihil zijn bij de juiste reservoirkeuze. Uit modelberekeningen is verder 
gebleken dat in het geval dat op termijn van duizenden jaren het injectiewater door zoutoplossing toch 
volledig zoutverzadigd zou worden, dit tot een bepaalde mate van regionale en geleidelijke bodemdaling 
van enkele decimeters zou kunnen leiden, wat naar verwachting geen schade of milieurisico’s tot gevolg 

zal hebben.  
 
Veel aandacht voor mogelijke zoutoplossing vanuit betrokkenen 

 
In het Tussenrapport is aangegeven, dat er naar verwachting geen risico’s zijn voor zoutoplossing. Vanuit direct 

betrokkenen zijn er nog veel vragen met betrekking tot mogelijke zoutoplossing en de verdere gevolgen hiervan 
mocht dit onverhoopt toch optreden. Daarbij wordt onder meer de vraag gesteld of anhydriet echt niet in oplossing zal 
gaan. En er is de vraag of het aanwezige resterende gas in het reservoir in zoute holtes kan komen en tot gevaarlijke 
situaties kan leiden, of dat lokale instortingen tot zinkgaten aan de oppervlakte kunnen leiden.  
 
Wetenschappers en experts bij kennisinstellingen hebben hierover op onderdelen verschillende meningen laten 
horen. In deze situatie lijkt het wenselijk een breed opgezette discussie te organiseren, waarbij experts vanuit 
verschillende achtergronden samenkomen om vast te stellen welke inzichten onomstreden zijn en waar nog open 
onderzoeksvragen aanwezig zijn. Hiermee kan de huidige discussie uit de sfeer van tegenstellingen worden gehaald 
en voor de bewoners en andere betrokkenen duidelijkheid bieden. 
 

Hierbij wordt dus het advies gegeven een brede expertmeeting te organiseren om tot gemeenschappelijke 

inzichten te komen over mogelijke zoutoplossing ten gevolge van waterinjectie en de mogelijke gevolgen 

hiervan voor veiligheid en milieu. 
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Seismiciteit – aardbevingen (zie Tussenrapport hoofdstuk 12.3.7) 

Aardbevingen (op korte en mogelijk lange termijn) kunnen ontstaan ten gevolge van de injectie van 
productiewater. Dit hoeven niet direct grote aardbevingen te zijn, het kunnen vooral aardbevingen zijn tot 
een magnitude van 2,0 welke amper voelbaar zijn. Tot dusverre zijn geen aardbevingen gemeten in 
Twente tijdens de waterinjectieperiode en in de voorafgaande gaswinningsperiode. 

Met het injecteren van water verandert de drukbalans in de diepe ondergrond, waardoor aanwezige 
breukzones gereactiveerd kunnen worden. Indien deze breukzones onder spanning staan, voldoende 
groot zijn en hard genoeg om plots te verschuiven, dan kan dit tot een aardbeving leiden.  

De kans dat een aardbeving optreedt, kan worden verkleind. Indien putten zich niet in de buurt van een 
breukvlak bevinden, neemt de kans op een aardbeving in theorie af. Bij putten en reservoirs waar in het 
verleden geen aardbevingen zijn geweest gedurende de periode van gaswinning, is de kans op een 
aardbeving kleiner dan bij putten waar wel aardbevingen zijn opgetreden. 

Het aardbevingsrisico kan verder verkleind worden door gebruik van een seismische monitoringsprotocol, 
zoals in gebruik in Twente. Het begin 2016 opgeleverde geofoonnetwerk vormt een belangrijk onderdeel 
van het monitoringsprotocol. In dit protocol staat beschreven welke maatregelen en acties genomen 
moeten worden bij een waargenomen trilling. 

3.6 Effecten biosfeer 

(Vragen: geen specifieke zorgpunten of vragen, wel mogelijke zorgpunten voor alternatieven) 

 
Als randvoorwaarde is steeds meegenomen dat er geen risico kan zijn voor gezondheid en veiligheid van 
mensen, dieren en milieu. 
 
Bij de alternatieven wordt er van uitgegaan dat deze zodanig uitgevoerd kunnen worden dat er geen effect 
optreedt voor natuurgebieden en grondwater dat voor drinkwater bestemd is. De aanleg van 
watertransportleidingen en de ligging van putten kunnen zodanig gekozen worden, dat hier geen 
negatieve effecten zullen optreden. Dit is ook een voorwaarde voor het verkregen van de benodigde 
vergunningen. 
 
Effecten op de biosfeer (omgeving) door alternatieve verwerking 

De zorgpunten hebben betrekking op mogelijke risico’s voor de biosfeer, maar niet zo zeer op effecten die 
kunnen optreden bij normale bedrijfsvoering. Bij alternatieven worden wel effecten op de biosfeer 
verwacht. 
 
De aanleg en het functioneren van een waterzuivering, welke bij meerdere alternatieven onderdeel 
uitmaakt van de oplossing voor verwerking productiewater, heeft gevolgen voor de omgeving. De 
installaties zullen naar verwachting zichtbaar zijn, geluid maken en energie verbruiken. 
 
Indien het water volledig wordt gezuiverd, tot een schone zoetwaterstroom, ontstaat een grote 
hoeveelheid gemengd zout, eventueel gescheiden in schoon zout en kalk. Opslag van deze reststof geeft 
een aanzienlijk effect op de omgeving. 
 
Afvoer van het restproduct, zeker bij een volledige zuivering, zal gevolgen hebben voor de omgeving. 
Transport met behulp van vrachtwagens geeft een belasting voor omwonenden, zeker indien veel 
vrachtwagens gedurende tientallen jaren restproducten moeten afvoeren. Daarnaast geeft dit een 
aanzienlijke toename van verkeersrisico’s. 
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3.7 Alternatieve verwerking 

(Vragen: A4, C10, E2, G11, G12) 

 
Er zijn door belanghebbenden specifiek zorgen geuit ten aanzien van de gevolgen en risico’s die 

samenhangen met waterinjectie. Om tegemoet te komen aan deze zorgen zijn er alternatieven uitgewerkt 
zonder waterinjectie waarbij het water gezuiverd en vervolgens geloosd wordt, alternatieven met reductie 
van de hoeveelheid waterinjectie en alternatieven waarbij waterinjectie in Twente beperkt wordt tot het 
Rossum Weerselo veld, zodat bij de velden Tubbergen en Tubbergen Mander geen waterinjectie 
plaatsvindt. De alternatieven en varianten geven tevens aan in welke mate het gebruik van toegevoegde 
chemicaliën beperkt kan worden, zowel de mijnbouwhulpstoffen als een deel van de mee-geproduceerde 
stoffen uit de diepe ondergrond. 

3.8 Procedure Herafweging 

(Vragen: A13,  A14, A23, B2, B3, B5, B6, B7, B12, B23, C1, C3, C9, C11, D2, E4, E5, E6, G1, G2, G6, 

G7) 

 
De CE-afwegingsmethodiek is door CE Delft in 2004 opgesteld, toen werd geconstateerd dat de 
bestaande Nederlandse wet- en regelgeving met betrekking tot verwerking van de waterstromen bij olie- 
en gaswinning niet in detail was uitgewerkt. Vooral de vraag wanneer injectie in de diepe ondergrond is 
toegestaan en wanneer bovengrondse verwerking de voorkeur heeft, werd in de toenmalige Nederlandse 
wet- en regelgeving niet afdoende onderbouwd. Dit heeft geleid tot verschillende interpretaties, discussies 
en juridische procedures. 
 
In 2004 gaf het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) aan dat, hoewel injectie in principe niet is toegestaan, 
het mogelijk is vergunning te verlenen als door onderzoek kan worden aangetoond dat injectie 
milieuhygiënisch gezien de voorkeur verdient of dat de kosten van alternatieven niet in verhouding staan 
tot de milieuhygiënische voordelen van waterinjectie. De milieuhygiënische effecten kunnen middels een 
Levenscyclus analyse (LCA) in beeld gebracht worden. Deze techniek is sterk gericht op het bepalen van 
milieubelasting in de biosfeer. Ondergrondse effecten kunnen er niet goed mee worden beoordeeld. 
Daarnaast is de LCA-methode vooral gericht op continue emissies en blootstelling daaraan, terwijl er bij 
injectie ook effecten spelen waarvan niet zeker is of en wanneer ze zullen optreden. Om te komen tot een 
meer gebalanceerde afweging, heeft CE Delft samen met de bevoegde gezagen en experts uit het 
werkveld, een breder afwegingskader ontwikkeld.  
 
In een MER komen alleen de milieueffecten in de biosfeer aan bod. Waterinjectie heeft vrijwel geen effect 
op de biosfeer doordat het water in de diepe ondergrond terecht komt. Hierdoor scoort waterinjectie in een 
reguliere MER altijd beter dan alternatieven waarbij het productiewater in de biosfeer wordt verwerkt. Om 
de gevolgen van waterinjectie op de ondergrond mee te nemen in de afwegingen, zijn in het bredere 
afwegingskader naast milieu en kosten tevens de risico’s voor de korte termijn (tijdens de uitvoering) en 

lange termijn meegenomen (mogelijke gevolgen voor volgende generaties). De methodiek waarmee dit 
afwegingskader wordt toegepast, is vervolgens bekend geworden onder de naam CE-
afwegingsmethodiek. 
 
De alternatieven die gebruik maken van ondergrondse opslag, dienen te voldoen aan een aantal 
randvoorwaarden, voordat ze vergeleken kunnen worden met andere alternatieven. Als voor een 
ondergrondse opslag alternatief niet aan de randvoorwaarden voldaan wordt, dan hoeft deze ook niet 
meer in de afweging meegenomen te worden. De methodiek bestaat daardoor uit twee stappen, zoals in 
het onderstaande schema is weergegeven: 
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 Randvoorwaarden. Eerst vindt er een toetsing plaats van de geschiktheid van mogelijke reservoirs 
voor de opslag van het water. Daarbij wordt bekeken om welke waterstromen het gaat (betreft het 
alleen water uit de diepe ondergrond of vindt er menging plaats met andere waterstromen van de 
productielocatie?), is het reservoir geschikt en eventueel al bestemd voor alternatief gebruik?, is het 
opgeslagen water terug neembaar? vindt de opslag plaats in een vergelijkbare formatie als de 
herkomst? en is de samenstelling van de te injecteren stroom compatibel met de samenstelling van het 
water in het reservoir? 

 Doelmatigheidstoets geeft aan in hoeverre het injecteren van productiewater de meest doelmatige 
verwerking van het water is. Indien aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan, worden ze 
meegenomen in een bredere afweging tussen alternatieven waarin wel of geen waterinjectie 
plaatsvindt. Deze bredere afweging bestaat uit een LCA in combinatie met het bepalen van risico’s 

zowel op de korte als de lange termijn en de te verwachten kosten. Deze onderdelen geven een beeld 
van de gevolgen van ieder alternatief en kunnen onderling worden vergeleken. Aanbevelingen van de 
commissie van de m.e.r. uit 2007 zijn hierin verwerkt. De methode doet geen uitspraak over 
voorkeuren voor alternatieven. Het is aan de initiatiefnemer en het bevoegde gezag om de keuzes te 
maken. 
 

 
Figuur 3-1 Stappenschema van het CE-afwegingsmethodiek  

3.9 Wettelijke kaders NAM 

(Vragen: A26, A29, B14, B17, B19, C12, C13, D3, E3, G3, G5) 

 
De vragen met betrekking tot de aansprakelijkheden en verplichtingen van de NAM vallen buiten het 
kader van dit onderzoek. Onderstaand wordt hier wel in iets algemenere zin op ingegaan.  
  
De NAM dient zich aan de Nederlandse wet te houden, zoals ieder bedrijf in Nederland. Voor de 
uitvoering van haar activiteiten heeft NAM de benodigde vergunningen. Onderdeel van de vergunningen is 
een rapportageplicht naar de Staatstoezicht op de Mijnen, die namens het Ministerie van Economische 
Zaken controle uitoefent op de activiteiten van de NAM.  
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Artikel 6:177 Burgerlijk Wetboek regelt de aansprakelijkheid voor schade die is toe te rekenen aan 
bodembeweging door mijnbouwactiviteiten. Artikel 114 van de Mijnbouwwet regelt dat degene bij wie 
schade is opgetreden die redelijkerwijs het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten, de Technische 
commissie bodembeweging (TCB) om advies kan vragen over het verband tussen die schade en de 
mijnbouwactiviteiten en over de hoogte van het schadebedrag. 
 
Als NAM (of haar opvolger) een waterinjectielocatie definitief buiten gebruik stelt, moet zij daarvoor een 
sluitingsplan indienen. Dat plan moet door de Minister van Economische Zaken worden goedgekeurd.  
 
Mocht zich na sluiting nog schade voordoen als gevolg van bodembeweging door mijnbouwactiviteiten, 
dan blijft NAM (of haar opvolger) daarvoor nog een zekere tijd aansprakelijk. Hoewel verjaring in veel 
gevallen eerder zal optreden is NAM (of haar opvolger) 30 jaar na sluiting in ieder geval niet meer 
aansprakelijk voor schade door bodembeweging. 
 
In geval NAM niet meer voor schade aangesproken kan worden, kan een beroep gedaan worden op het 
Waarborgfonds Mijnbouwschade dat door de minister van Economische Zaken wordt beheerd. 

3.10 Algemeen, Overig 

(Vragen:  A30, B16, B18, D1, G4, G8) 

 
Een aantal vragen heeft niet direct betrekking op het onderzoek naar verwerking van productiewater, 
maar wel op de oliewinning in bredere zin. 
 
Tijdelijke aanpassing watertransport 

Er is een tussenoplossing gekozen voor het transport en opslag van productiewater, nadat de bestaande 
transportleiding richting Twente is lek geraakt. Hiervoor is een pijp-in-pijp oplossing gekozen. Zolang de 
transportleiding buiten werking is, kan de oliewinning niet worden voortgezet en dienen alle installaties stil 
te staan. Indien dit te lang duurt koelt het reservoir weer af en wordt het herstarten van de installaties 
bemoeilijkt. 
 
Oliewinning al dan niet rendabel 

De vraag in hoeverre de oliewinning nog rendabel is met de huidige prijzen, is voor NAM uiteraard van 
belang. Daar komen eventuele kosten bij van aanpassingen voor de verwerking van het productiewater. In 
deze fase van het onderzoek zijn alleen de kosten zichtbaar gemaakt, niet de vraag over rendabiliteit. De 
besteding van de revenuen van de gaswinning in Twente valt buiten de scope van dit onderzoek. 
 
Biodiversiteit en agrarische sector 

In algemene zin is het de verwachting dat de alternatieven geen invloed hebben op de agrarische sector 
en de discussie rond biodiversiteit. 

3.11 Vragen specifiek aan de Minister van EZ 

(Vragen: A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, B22, C6, C8) 

 
Een deel van de gestelde vragen is direct gericht aan de Minister van Economische Zaken, of alleen door 
de Minister te beantwoorden. Aan het Ministerie is gevraagd op deze vragen een antwoord te geven. 
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.•sa? Ministerie van Economisclie Zaken 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Mw. A. Bijleveld-Schouten 
Commissaris van de Koning provincie Overijssel 
Luttenbergstraat 2 
Postbus 10078 
8000 GB ZWOLLE 

Datum 2 9 JAN, 2016 

Betreft Beantwoording vragen Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente 

Geachte mevrouw Bijleveld-Schouten, 
Op 19 november 2015 heb ik gesproken met gedeputeerde Lievers over de 
injectie van productiewater in Twente en het lopende evaluatieonderzoek 
'Herafweging productiewater Schoonebeek'. Gedeputeerde Lievers heeft tijdens 
ons gesprek de zorgen van de bewoners en bestuurders van de provincie 
Overijssel naar voren gebracht. Tevens heeft gedeputeerde Lievers mij verzocht 
om de vragen die ik heb gekregen van de bewoners uit de regio Twente te 
beantwoorden. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
i^ededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Factuuradres 
Postbus 16180 
2500 BD Den Haag 

Overtieidsidentif icatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ez 

Behandeld door 
ir. F.J.R. Denys 

T 070 379 7137 
f.j.r.denys@minez.nl 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 15170671 

Uw kenmerk 

2015/0291470, 2015/0385265 

Bij lage(n) 

Ik heb begrip voor de zorgen die leven in de regio Twente en vind het belangrijk 
dat het evaluatieonderzoek zorgvuldig verloopt. In deze brief licht ik het proces 
van het evaluatieonderzoek nader toe. Conform mijn toezegging aan 
gedeputeerde Lievers ga ik in deze brief ook in op de vragen die ik op 11 mei 
2015 van de Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente heb gekregen. Deze vragen 
zijn aan NAM en aan mij gesteld. In deze brief zal ik een deel van de aan mij 
gestelde vragen beantwoorden. Ik zal ook aangeven wanneer ik het resterende 
deel zal beantwoorden. 

Stand van zaken evaluatie 'Herafweging productiewater Schoonebeek' 
NAM is volgens de huidige vergunning verplicht om iedere zes jaar via een 
evaluatieonderzoek aan mij te rapporteren of het injecteren van productiewater 
dat vri jkomt bij de productie van olie, nog steeds de meest geschikte 
verwijderingsmethode is. Dit onderzoek moet uitgevoerd worden.conform de CE-
Delft afwegingsmethodiek of volgens een gelijkwaardige methodiek. Mede naar 
aanleiding van gesprekken met de provincie en de toenmalige gedeputeerde mw. 
Bakker heb ik NAM verzocht om het zesjaarlijkse evaluatieonderzoek vervroegd 
uit te voeren. NAM heeft hiermee ingestemd en heeft een aantal bestuurders van 
de provincie Overijssel en Drenthe gevraagd om een begeleidingscommissie op te 
richten. Op 10 november 2015 heeft de begeleidingscommissie ingestemd met de 
onderzoeksopzet van het evaluatieonderzoek "Herafweging productiewater 
Schoonebeek". 

Royal HaskoningDHV zal in opdracht van NAM in de komende maanden het 
evaluatieonderzoek uitvoeren. NAM heeft aan Royal HaskoningDHV gevraagd om 
de vragen van de bewoners van Twente mee te nemen in het evaluatieonderzoek 
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en deze in de rapportage te beantwoorden. Ik verwacht dat NAM het 
evaluatieonderzoek eind april 2016 zal publiceren. 

Beoordeling van het evaluatieonderzoek 'Herafweging productiewater 
Schoonebeek' 
Mede vanwege de onrust in Twente over de productiewaterinjecties vind ik het 
belangrijk dat het evaluatieonderzoek zorgvuldig en objectief wordt beoordeeld. Ik 
heb daarom aan de Commissie voor de m.e.r. gevraagd om een advies uit te 
brengen over het evaluatieonderzoek van NAM. De Commissie voor de m.e.r. zal 
naar verwachting eind februari 2016 een tussentijds advies publiceren over de 
onderzoeksopzet. Zoals hierboven aangegeven zal NAM het definitieve rapport van 
het evaluatieonderzoek eind april 2016 publiceren en naar de Commissie voor de 
m.e.r. sturen. De Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente zal naar verwachting het 
rapport voorleggen aan de bewoners van Twente. 
De Commissie voor de m.e.r. heeft aangegeven zes weken nodig te hebben voor 
haar eindadvies. De Commissie voor de m.e.r. zal in haar advies de volgende 
adviezen meenemen: 
• De door mij aan Deltares gevraagde "second opinion' over het 

evaluatieonderzoek. Deltares zal met name kijken naar de getalsmatige 
onderbouwing en naar diverse (technische) aspecten ten aanzien van het 
grondwater, waterzuivering en relevante technologieën; 

• De door mij aan TNO gevraagde analyse over de in het evaluatieonderzoek 
genoemde aspecten ten aanzien van de diepe ondergrond; 

• De door de Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente verzamelde reacties van de 
bewoners van de regio op het evaluatieonderzoek van NAM. 

Nadat ik het advies van de Commissie voor dè m.e.r. heb ontvangen en dit in een 
ambtelijk overleg met de Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente is besproken, zal 
ik naar verwachting eind juni 2016 een besluit nemen of de huidige wijze van 
verwerking van het productiewater nog steeds de te prefereren methode is. Indien 
dit niet het geval is, kan ik besluiten om met NAM en de betrokken stakeholders 
een traject starten om een alternatieve verwerkingsmethode nader uit te werken. 

Beantwoording van de vragen van inwoners van Twente 
Van de regio heb ik diverse vragen van inwoners ontvangen over de oliewinning 
en productiewaterinjectie. Het betreft vragen over nut en noodzaak van de 
oliewinning Schoonebeek, de CE-Delft afwegingsmethodiek voor verwerking van 
productiewater en het proces van het zesjaarlijkse evaluatieonderzoek van NAM. 
De vragen over nut en noodzaak van oliewinning zal ik beantwoorden aan de hand 
van het Energierapport, dat ik in januari 2016 zal publiceren. Ten aanzien van de 
CE-Delft afwegingsmethodiek heb ik Deltares gevraagd om deze methodiek nader 
te onderzoeken. Ik verwacht eind januari 2016 van Deltares een rapport hierover 
te ontvangen. Ik zal u in maart 2016 een brief sturen waarin ik de gestelde 
vragen over nut en noodzaak oliewinning en de CE-Delft afwegingsmethodiek zal 
beantwoorden. Ten aanzien van het proces van het evaluatieonderzoek kan ik u 
wel reeds nu informeren. Hiervoor verwijs ik naar de bijlage. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 15170671 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Tot slot 
Ik neem de vragen en zorgen van de inwoners van Twente over de oliewinning en 
productiewaterinjectie bij Schoonebeek serieus en heb deze dan ook onderdeel 
gemaakt van het lopende evaluatieonderzoek en de door mij gevraagde adviezen 
aan Deltares, TNO en de Commissie voor dé m.e.r. Naar aanleiding van deze 
adviezen zal een overleg plaatsvinden met de Stuurgroep Afvalwaterinjecties 
Twente. Op deze wijze verwacht ik over voldoende informatie te zullen beschikken 
om tot een goed afgewogen besluit te komen ten aanzien van de verwerking van 
het productiewater uit Schoonebeek. Ik ben voornemens om eind juni of begin jul i 
2016, op het moment dat de afweging is gemaakt, een bezoek te brengen aan 
Twente. Ik zie uit naar een constructieve samenwerking. 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 15170671 

Hoogachtend, 

/ ' 

H.G^. Kamp 
Tinistervan Economische Zaken 
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B U L A G E - BEANTWOORDING VRAGEN INWONERS TWENTE 

1. Nut en noodzaak 
1.1. Is de oliewinning in Schoonebeek [nog steeds] van belang voor de 
energievoorziening, bij afweging van de maatschappelijke kosten en baten? Kunt 
u daar een actuele MKBA bij overleggen? 

1.2. Indien het antwoord op de voorgaande vraag bevestigend is, gedurende 
welke periode is voortzetting van de oliewinning naar verwachting nog van 
belang? 

1.3. In hoeverre is het rijk bereid om de kosten voor een andere verwerking van 
het afvalwater te betalen, en wat zijn dan de kosten per inwoner? 

1.4. Welke andere toekomstige toepassingsmogelijkheden ziet de minister voor de 
lege gasvelden, met inachtneming van het beginsel van terugneembaarheid van in 
de bodem gebrachte stoffen? Betekent het gebruik van lege gasvelden voor de 
injectie van afvalwater dat andere toekomstige toepassingsmogelijkheden beperkt 
worden? Welke afwegingen maakt de minister op dit punt, in het licht van de 
weging van maatschappelijke belangen? 

1.5. Breng op zo kort mogelijke termijn in beeld wat de voor- en nadelen zijn van 
het opschorten van transport en injectie van afvalwater in de periode totdat op de 
evaluatie beslissingen over de toekomstige praktijk zullen zijn genomen. 

Antwoord 
Bovenstaande vragen worden in maart 2016 beantwoord aan de hand van het 
Energierapport, dat de visie van het kabinet op de ontwikkeling van de 
energievoorziening bevat en in januari gepubliceerd zal worden. 

2. Afwegingsmethodiek 
2.1 . Is de CE-methodiek als uitwerking van het desbetreffende hoofdstuk van het 
Landelijk AfvalstoffenPlan (LAP) nog goed toepasbaar, in het licht van mogelijk 
nieuwe inzichten? Hoe beoordeelt de minister of aanpassing of aanvulling in het 
LAP nodig is? Wat is de rol van de transport(leidingen) van afvalwater c.q. andere 
afvalstoffen In de afwegingen in dit verband? 

2.2. Is bij de afvalwaterinjectie in de Twentse bodem sprake van eenzelfde 
formatie als bij de winning in Schoonebeek, in hoeverre is hier sprake van 
strijdigheid met het uitgangspunt in het LAP? 

Antwoord 
Aan Deltares is gevraagd om de CE-Delft afwegingsmethodiek te onderzoeken. 
Bovenstaande vragen worden in maart 2016 beantwoord. 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 15170671 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 15170671 

3. Proces van onderzoek en evaluatie 
3.1 . Bent u bereid om naast de evaluatievragen aan de NAM volgens de 
vergunningsvoorwaarden, de vanuit de betrokken regio opgekomen vragen te 
beantwoorden dan wel te laten beantwoorden, en daarmee bij te dragen aan een 
bredere maatschappelijke afweging van de belangen en risico's? 

Antwoord 
Ja. Ik heb de vragen die vanuit de regio zijn verzameld door de Stuurgroep 
Afvalwaterinjecties Twente op 11 mei 2015 ontvangen. Ik heb aan NAM gevraagd 
om de vragen mee te nemen in het evaluatieonderzoek. NAM heeft aangegeven 
dat te doen. De Commissie voor de m.e.r. en Deltares zullen de vragen en 
antwoorden meenemen in hun advies over het evaluatieonderzoek 'Herafweging 
productiewater Schoonebeek'. Verder zal ik in maart 2016 de vragen over nut en 
noodzaak van oliewinning in Schoonebeek en de vragen over de CE-Delft 
afwegingsmethodiek beantwoorden. 

3.2. Bent u bereid de opdrachtverlening voor de evaluatie ter instemming aan de 
betrokken provincie-, gemeente- en waterschapsbesturen voor te leggen 
(Drenthe, Overijssel, Tubbergen, Binkeiland, Losser, Oldenzaal, Vechtstromen)? 

Antwoord 
Ja, dit is reeds gebeurd. De evaluatie wordt uitgevoerd door Royal HaskoningDHV 
in opdracht van NAM. Op 10 november 2015 heeft de begeleidingscommissie van 
het evaluatieonderzoek 'Herafweging productiewater Schoonebeek' ingestemd met 
de onderzoeksopzet. De begeleidingscommissie bestaat uit lokale bestuurders van 
de diverse gemeenten en de provincies Drenthe en Overijssel. Ik zal de 
begeleidingscommissie ook de opdracht die ik heb gegeven aan de Commissie 
voor de m.e.r. en Deltares doen toekomen. 

3.3. Hoe waarborgt u dat de onderzoeksopdracht in overtuigende mate zal worden 
beschouwd als 'onafhankelijk' van belanghebbende partijen (NAM, SodM, 
ministerie van EZ, provincie-, gemeente- en waterschapsbesturen)? 

Antwoord 
NAM is als houder van de vergunning de belanghebbende partij. Het ministerie 
van Economische Zaken en de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
zijn geen belanghebbende partijen. Het ministerie van Economische Zaken neemt 
besluiten op basis van de wet- en regelgeving. SodM houdt toezicht op basis van 
de wet- en regelgeving. 
NAM heeft een begeleidingscommissie gevormd. De begeleidingscommissie 

bestaat uit lokale bestuurders en het waterschap. Deze onafhankelijke commissie 
heeft op 10 november 2015 ingestemd met de onderzoeksopzet van het 
evaluatieonderzoek. 
Ik heb aan Deltares gevraagd om een 'second opinion' te geven op het 
evaluatieonderzoek. Deltares zal met name kijken naar de getalsmatige 
onderbouwing en naar diverse (technische) aspecten ten aanzien van het 
grondwater, waterzuivering en relevante technologieën. 
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Ons kenmerk 
DGETM-EO / 15170671 

Ik heb de Commissie voor de m.e.r. gevraagd om de opzet en het resultaat van 
het evaluatieonderzoek te beoordelen. De Commissie voor de m.e.r. zal in haar 
advies de 'second opinion' van Deltares meenemen. Op deze wijze is de 
onafhankelijkheid voldoende geborgd. 
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2. Behandeling vragen in Tweede 
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2014–2015 

33 952 Schaliegas 

Nr. 31  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 23 maart 2015 

Tijdens het wetgevingsoverleg energie van 17 november 2014 (Kamerstuk 
34 000 XIII, nr. 142) en het VSO schaliegas van 10 november 2014 
(Kamerstuk 33 952, nr. 13) hebben verschillende leden vragen gesteld over 
de (wenselijkheid van) injectie van productiewater bij olie- en gaswinning 
en de bijbehorende risico’s en gevolgen voor het milieu. Hierbij geef ik 
invulling aan mijn toezegging om uw Kamer hier schriftelijk nader over te 
informeren. Daarbij ga ik in op de omvang en eigenschappen van de 
injectie van productiewater in Nederland, de veiligheids- en milieu-
aspecten en de situatie in de Verenigde Staten. 

Omvang en eigenschappen van de injectie van productiewater in 
Nederland 

Bij de winning van olie en gas komt water mee uit de diepe ondergrond. 
Dit zogenaamde productiewater wordt aan de oppervlakte gescheiden van 
de olie of het gas en moet vervolgens worden verwerkt. Het productie-
water kan op twee manieren verwerkt worden, namelijk door het terug te 
injecteren in de ondergrond of door het te reinigen en te lozen aan de 
oppervlakte. De afweging hiertussen wordt gemaakt conform de wettelijke 
procedures. In de praktijk blijkt dat, zeker als het om grote hoeveelheden 
gaat, injectie in lege olie- of gasvelden de meest milieuvriendelijke manier 
is om zich van productiewater te ontdoen. 

Het moment waarop een vergunning om productiewater te injecteren 
wordt aangevraagd is afhankelijk van de geproduceerde hoeveelheid 
water. Normaal gesproken neemt de hoeveelheid productiewater bij de 
gasproductie uit een veld na verloop van tijd toe. Een injectievergunning 
is dan pas in een later stadium aan de orde. In andere gevallen, zoals bij 
de olieproductie bij Schoonebeek, is vanaf het begin van de productie 
sprake van een grote hoeveelheid productiewater die moet worden 
geloosd. 
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In de injectievergunning kunnen grenzen worden gesteld aan de totale 
hoeveelheid te injecteren productiewater en aan de snelheid waarmee 
wordt geïnjecteerd (dagdebiet). De maximaal toegestane hoeveelheid 
hangt samen met de grootte van het reservoir. Met de toenemende 
vullingsgraad neemt namelijk ook de druk in het reservoir toe. Uit 
veiligheidsoverwegingen moet deze reservoirdruk onder de oorspronke-
lijke druk van het reservoir blijven. Omdat er een relatie tussen de druk en 
de hoeveelheid geïnjecteerd productiewater bestaat, kan in plaats van een 
maximaal te injecteren hoeveelheid ook een maximale reservoirdruk als 
limiet gehanteerd worden. Een te hoge injectiedruk kan namelijk leiden tot 
ongewenste beschadiging van het reservoir. Het maximale dagdebiet is 
een manier om de maximaal toegestane injectiedruk vast te leggen. 

Het injecteren van productiewater vindt in Nederland al plaats sinds 1972 
(Borgsweer). Het productiewater dat in Borgsweer wordt geïnjecteerd, 
komt terecht in het Groningenveld en is met een vergunde hoeveelheid 
van 1,8 miljoen kubieke meter de grootste opslaglocatie van Nederland. 
Momenteel zijn er in zes provincies (Groningen, Friesland, Drenthe, 
Overijssel, Zuid-Holland en Noord-Holland) en voor een tiental locaties op 
zee vergunningen verstrekt voor her-injectie van productiewater. 

Samenstelling productiewater 

Het productiewater bestaat voor het grootste deel uit (formatie)water dat 
zijn oorsprong kent in de diepgelegen olie- of gasvelden. Bij injectie wordt 
dit dus 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 moeten voor injectie zo veel als 
mogelijk worden verwijderd. In specifieke gevallen, zoals in Twente, wordt 
ook water geïnjecteerd dat als zuivere stoom is aangewend om de 
oliewinning te verbeteren. De concentratie van de mijnbouwhulpstoffen in 
het injectiewater is zeer laag (minder dan 1‰, zie de milieueffectrap-
portage herontwikkeling olieveld Schoonebeek, rapport II, 2006). De 
samenstelling is zodanig dat het water niet als chemisch afval is te 
kwalificeren – het valt ruim binnen de normen die daarvoor gelden – maar 
kan niet zonder meer geloosd worden. 

De samenstelling van het productiewater wordt frequent gecontroleerd op 
basis van monsters, die wekelijks (voor beknopte analyse) en maandelijks 
(voor uitgebreide analyse) worden genomen. De resultaten van de 
analyses worden conform de vergunning jaarlijks gerapporteerd aan het 
bevoegd gezag, waaronder SodM. 

Veiligheid en milieu 

Voor de injectie van productiewater vanaf een mijnbouwwerk op land is, 
naast de milieuvergunning die voor het mijnbouwwerk per definitie 
noodzakelijk is, vrijwel altijd ontheffing van het bevoegd gezag (de 
provincie) nodig op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming 
(hierna: Lozingenbesluit). 

Het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) geeft het beleidskader voor de 
gevallen waarin de injectie van productiewater kan worden toegestaan. 
Volgens het LAP wordt injectie van productiewater toegestaan in hetzelfde 
of een vergelijkbaar reservoir als waar het uit afkomstig is, mits: 
– de bodemkwaliteit in de diepe ondergrond niet verslechtert; en 
– de mijnbouwhulpstoffen zoveel mogelijk uit het productiewater zijn 

verwijderd. 
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Injectie van productiewater dat niet aan de criteria van het LAP voldoet, 
zal slechts worden toegestaan indien dit milieuhygiënisch de voorkeur 
verdient boven hergebruik of reiniging en lozing of indien de kosten van 
deze alternatieven niet in verhouding staan tot milieuhygiënische nadelen 
van injectie (de zogenaamde milieuhygiënische toets). Deze toets wordt 
uitgevoerd aan de hand van een zogenaamde «Life Cycle Analysis», een 
standaard instrument (ISO 14040) om alle milieueffecten van processen of 
producten over de hele levensketen in kaart te brengen, en een 
aanvullend afwegingskader voor de diepe ondergrond (CE Delft, 2004: 
Met water de diepte in). Bij de vergunningverlening spelen zowel de 
landelijke, provinciale als lokale overheid een rol. 

Kans op lekkages 

De injectie van productiewater in lege olie- of gasvelden kent een aantal 
voordelen. Zo heeft de integriteit van het voormalig olie- of gasveld zich 
bewezen als een structuur waarbij afsluitende lagen van zout- of kleisteen 
ongewenste migratie van stoffen naar ondieper gelegen aardlagen 
verhinderen. Tevens geldt dat wanneer het water eenmaal is geïnjecteerd 
in het reservoir er, in tegenstelling tot bij olie en gas, geen kracht is die het 
geïnjecteerde water aanzet om het reservoir te verlaten. Ten eerste omdat 
het geïnjecteerde productiewater een vergelijkbaar soortelijk gewicht 
heeft als het water in zijn directe omgeving en een opwaartse kracht, zoals 
bij gas, niet aanwezig is. Ten tweede omdat de druk in het veld door de 
olie- of gasproductie is verlaagd en zodoende lager is dan druk buiten het 
veld, waardoor water eerder naar het veld toestroomt dan dat water het 
veld zou willen verlaten. Ten slotte liggen de velden waarin wordt 
geïnjecteerd op grote diepte, hetgeen betekent dat er een grote barrière 
van meer dan duizend meter gesteente ligt tussen de locatie waar wordt 
geïnjecteerd en de dichtstbijzijnde grondwaterlagen die voor mens en 
milieu van belang zijn. Hierdoor is het risico van migratie naar de 
grondwaterlagen verwaarloosbaar. 

Zoals hierboven aangegeven gebeurt de injectie van productiewater 
onder strenge wettelijke voorschriften en veiligheidseisen en onder 
toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen. De technische integriteit van de 
installatie wordt door de operator continu gemonitord. Zo wordt de druk 
in de pijpleidingen en in de putten continu gemeten en wordt de 
samenstelling van het productiewater en het grondwater op verschillende 
locaties in het systeem in de gaten gehouden. De integriteit van de 
pijpleidingen wordt ook periodiek gecontroleerd, en dient te voldoen aan 
de norm NEN 3650. Deze controle betreft onder andere de bescherming 
tegen het doorroesten van de leidingen (door middel van injectie van 
roest-beschermende middelen in de waterstroom en het aanbrengen van 
een kathodische bescherming) en het meten van eventuele ijzerdeeltjes in 
de waterstroom. 

Incidenten moeten altijd bij SodM worden gemeld, waarna SodM de ernst 
van het incident vaststelt en passende maatregelen oplegt. Uw Kamer 
heeft specifiek gevraagd naar incidenten bij injectie van productiewater in 
Twente. Sinds 2011 wordt in Twente productiewater afkomstig van het 
Schoonebeekveld geïnjecteerd. Bij integriteitsmetingen aan de injectie-
putten in Twente is in het vierde kwartaal van 2014 geconstateerd dat er in 
één put een kleine lekkage en in een andere put mogelijk een kleine 
lekkage optrad. Naar aanleiding daarvan zijn passende maatregelen 
genomen. Overigens zijn in de periode vanaf 2011 door NAM nog acht 
andere voorvallen en één ongeval gemeld aan SodM. Hoewel deze 
hebben plaatsgevonden op de waterinjectielocaties in Twente hebben zij 
niet te maken met het injectieproces. De voorvallen betreffen een 
rookontwikkeling door een te warm aangelopen lager met onvoldoende 
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smering en zeven onbedoelde emissies naar lucht door lekkage van 
koelvloeistof uit airconditioning apparatuur in de gebouwen op het 
NAM-terrein. Kenmerkend voor deze koelvloeistof is dat deze direct 
verdampt bij contact met de lucht. Het ongeval betrof een werknemer met 
een verzwikte enkel. Aan bovengenoemde incidenten is door SodM een 
lage ernstcode toegekend, waarvoor verder onderzoek niet noodzakelijk 
werd geacht. Bij geen van deze incidenten is er sprake geweest van 
lekkages of emissies naar de bodem. Het gaat hier dus om voorvallen met 
een laag risico waarbij geen gevaar is opgetreden voor mens of milieu. De 
voorvallen zijn conform de voorschriften afgehandeld. 

Risico op bevingen en bodemdaling 

De kans op geïnduceerde bevingen door injectie van productiewater 
ontstaat bij injectie tot een druk boven de oorspronkelijke reservoirdruk, 
of injectie waarbij de vloeistof in een seismisch actieve breuk terechtkomt 
en daardoor de wrijvingsspanning op het breukvlak verkleint, waardoor 
de breuk kan worden geactiveerd. 

In Nederland wordt her-injectie van productiewater alleen gedaan in 
uitgeproduceerde olie- of gasvelden waar de druk tot ver onder de 
oorspronkelijk heersende druk is gezakt. Het risico van bodemtrillingen bij 
injectie in lege olie- of gasvelden is daarom laag. De druk wordt tijdens de 
injectie continu gemonitord en is goed te beheersen. Het risico dat een 
breuk geactiveerd wordt is minder eenduidig vast te stellen. Hier kunnen 
modelstudies inzicht geven in het te verwachten injectiegedrag en de 
daaraan verbonden gevolgen. Zo’n modelstudie is uitgevoerd voor de 
injectievergunning van Bergermeer. Aanleiding daarvoor was de 
seismische activiteit die zich daar voorheen gedurende de productie van 
het Bergermeer gasveld heeft voorgedaan. Op basis van deze studie is 
een maximale injectiedruk bepaald en is een monitoringsprogramma 
vastgesteld, om het risico op bevingen te beperken. Tevens heeft het 
KNMI voor de regio Bergermeer het seismisch monitoringsnetwerk 
zodanig aangepast dat eventuele seismische activiteit aldaar adequaat kan 
worden geregistreerd. 

Bij de recente injectievergunning van productiewater in Twente is, mede 
vanwege de omvang van de injectie, een waterinjectie management plan 
onderdeel van de injectievergunning. In dit plan zijn activiteiten 
beschreven die noodzakelijk zijn om zeker te stellen dat de integriteit van 
het reservoir (waarin wordt geïnjecteerd) en de afsluitende bovenlaag 
gewaarborgd blijft. Het plan bevat onder andere meet- en testverplich-
tingen ten aanzien van de waterinjectie, geeft de frequentie van deze 
testen aan alsmede de eventuele follow-up. Het plan is zodanig ingericht 
dat in geval van nieuwe ontwikkelingen of aandachtspunten het plan 
hierop wordt aangepast, in lijn met het continue verbeterprincipe van 
ISO14001. Het plan voorziet tevens in evaluatiemomenten van de 
waterinjectie, na respectievelijk drie jaar (ten aanzien van zes putten) en 
zes jaar (ten aanzien van de resterende vijf putten) na start van de injectie. 
In een uitspraak van de Raad van State wordt de beschikbaarheid van het 
waterinjectie management plan als belangrijke maatregel gezien voor 
behoud van de integriteit van de formaties en afsluitende lagen. 
Daarnaast zullen nog monitoringsverplichtingen worden ingebracht in het 
waterinjectie management plan ten aanzien van seismiciteit bij waterin-
jectie, in lijn met internationale standaards over dit onderwerp. Als 
aanvulling op het waterinjectie management plan heeft Staatstoezicht op 
de Mijnen NAM in juli 2011 verzocht om een risicoanalyse uit te voeren 
naar het effect van waterinjectie in de lege reservoirs, onder andere naar 
de vraag of er een grootschalige oplossing van steenzout lagen kan 
plaatsvinden. 
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In Nederland is er tot op heden één beving geweest waarvan het KNMI 
opmerkt dat niet duidelijk is wat de oorzaak van deze beving is, maar dat 
gezien de co-incidentie met waterinjectie in het Weststellingwerf gasveld, 
er mogelijk een relatie bestaat. Deze beving vond plaats op 26 november 
2009 bij De Hoeve (Friesland) en had een kracht van 2,8 op de schaal van 
Richter. Modelstudies van de operator Vermilion geven aan dat er 
mogelijk sprake is van een verzwakking van de randbreuk van het 
reservoir door het geïnjecteerde water.1 Op basis van dit onderzoek is 
tevens vastgesteld dat de energie die na de beving nog in het systeem 
aanwezig is, zodanig is gereduceerd dat de kans op herhaling van 
seismische activiteit in de toekomst klein is. Deze conclusie is door SodM 
geaccordeerd. 

Van bodemdaling is geen sprake bij injectie van productiewater. Afhan-
kelijk van de mate van injectie kan er op termijn wel sprake zijn van enig 
herstel van de bodemdaling die gedurende de olie- of gaswinning is 
opgetreden. Bodemdaling en -stijging zijn bewegingen die gelijkmatig en 
zeer geleidelijk plaatsvinden en geen aanleiding geven tot schade aan 
bebouwing. 

Vergelijking met de Verenigde Staten 

Uw Kamer heeft ook gevraagd naar een vergelijking van de situatie in 
Nederland met de Verenigde Staten. In de VS zijn ca. 170.000 injectie-
putten geclassificeerd als olie- en gas-gerelateerde injectieputten. Wat 
betreft de wet- en regelgeving kan worden gesteld dat deze in grote lijnen 
vergelijkbaar is. Injectie van productiewater geldt ook in de VS als de te 
prefereren optie om het productiewater te verwerken. In de Verenigde 
Staten is injectie eveneens vergunningplichtig en maken monitoring en 
inspecties onderdeel uit van de bijbehorende controles. Injectie wordt 
gereguleerd door het Environmental Protection Agency (USEPA) en de 
regering van de betreffende staat en valt onder de Safe Drinking Water 
Act. Hierbij worden vergelijkbare voorwaarden gesteld aan putten en 
reservoirs als in Nederland. Ook zijn er vergelijkbare voorschriften voor 
monitoring en tests. 

Naar aanleiding van recente mogelijk door waterinjectie geïnduceerde 
bevingen in de VS is er een aantal initiatieven gestart om deze proble-
matiek verder te onderzoeken. Op initiatief van 12 staten hebben de 
autoriteiten een werkgroep opgericht om samen met kennisinstellingen 
en de industrie de relatie tussen injectie en bevingen vast te stellen en 
maatregelen te formuleren om de risico’s te verminderen. Vooruitlopend 
op de resultaten is in een aantal staten striktere regelgeving ingesteld ten 
aanzien van minimale afstanden tot breuken in de ondergrond en injectie 
van productiewater in seismisch actieve regio’s. Op basis van seismische 
monitoring kan bij overschrijding van een bepaalde drempelwaarde de 
injectie worden aangepast of zelfs gestopt worden (de stoplichtmethode). 
Deze methode is inmiddels van kracht in Californië en Ohio – de staten 
met de meeste seismische activiteit in de VS – en wordt ook elders in de 
wereld toegepast, zoals Engeland en delen van Canada. Ohio heeft als 
enige staat de regel van kracht dat er een (micro)seismisch meetnet 
aanwezig moet zijn bij injectie. 

Ook in Nederland worden bij de vergunningverlening voor injectie eisen 
gesteld aan afstand tot breuken en aan monitoring. Een belangrijk verschil 
tussen de VS en Nederland is dat in de VS regelmatig wordt geïnjecteerd 

1 SPE 166430, 2013, Inducing Earthquake By Injecting Water In A Gas Field: Water-weakening 
Effect. Axel-Pierre Bois, CurisTec, Mehrdokht Mohajerani, CurisTec, Niek Dousi, SGS-Horizon, 
Stijn Harms, Vermilion Energy.
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in reeds watervoerende lagen, waardoor de kans groot is dat de druk in de 
ondergrond hoger wordt dan de originele druk. Bovendien wordt in de 
VS, in tegenstelling tot in Nederland, bij injectie geen maximum gesteld 
aan de reservoirdruk. Hierdoor kan er betrekkelijk snel een overdruk in die 
lagen ontstaan. Overschrijding van de oorspronkelijke reservoirdruk 
(overdruk) vergroot het risico op bevingen. De Nederlandse wet- en 
regelgeving en daaruit volgende praktijk maakt dus dat een situatie zoals 
in de VS zich in Nederland niet kan voordoen. 

Resumerend 

In Nederland is sinds 1972 ervaring met het her-injecteren van productie-
water. Het injecteren is vergunningplichtig en het opstellen van een 
milieueffectrapportage maakt deel uit van de procedure. Gedurende de 
injectie vindt er continu monitoring plaats van druk en samenstelling van 
het injectiewater. SodM houdt toezicht op het proces. Tot op heden zijn er 
nauwelijks incidenten geweest. 

Bij de meest recente injectievergunning waarbij aanmerkelijke hoeveel-
heden water worden geïnjecteerd is tevens een water injectie manage-
mentplan in de vergunning 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. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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Vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van 
Economische Zaken over het risico op aardbevingen door afvalwaterinjectie 
(ingezonden 22 januari 2015). 

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 24 maart 
2015) 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de zeer sterke toename van het aantal geïnduceerde 
aardbevingen in de Verenigde Staten, die in verschillende wetenschappelijke 
publicaties wordt toegeschreven aan de sterk toegenomen injectie van 
afvalwater bij schaliegaswinning?1 

Antwoord 1
Ja, daar ben ik van op de hoogte. De situatie in de Verenigde Staten wordt 
goed beschreven het rapport «Induced seismicity potential in energy 
technologies» dat de U.S. National Research Council in 2013 in opdracht van 
het Congres heeft opgesteld. Uit dit rapport blijkt dat slechts een klein deel 
(3%) van de injectie-activiteiten tot merkbare seismiciteit heeft geleid. Daarbij 
merk ik op dat in de Verenigde Staten het water dat bij schaliegaswinning 
vrijkomt, in grote hoeveelheden wordt geïnjecteerd in waterlagen (aquifers), 
die zich op hydrostatische (originele) druk bevinden. Deze injectie vindt dus 
plaats onder een druk die de oorspronkelijke reservoirdruk te boven gaat, wat 
de kans op bevingen vergroot. In Nederland geldt als norm dat de maximale 
reservoirdruk tijdens en na waterinjectie niet boven de originele (gas)reser-
voirdruk mag komen, om eventuele scheurvorming in de afsluitende lagen 
boven het reservoir te voorkomen en daarmee het risico op aardbevingen the 
minimaliseren. Dit is ook vastgelegd in de vergunningen. Nagenoeg alle 
waterinjectie in Nederland vindt plaats in gedepleteerde gasreservoirs. De 
uitzondering hierop vormt het Rotterdamveld, waar water wordt geïnjecteerd 
in een oliereservoir, om de olie naar de productieputten te stuwen. In 
Nederland wordt sinds 1972 het water dat met de olie- en gaswinning mee 
geproduceerd wordt, weer teruggebracht in de diepe ondergrond. Tot op 
heden is er in Nederland één beving geweest waarvan het KNMI opmerkt dat 
deze mogelijk een relatie heeft met waterinjectie. Deze beving vond plaats op 
26 november 2009 bij De Hoeve (Friesland) en had een kracht van 2,8 op de 

1 http://www.scientificamerican.com/article/wastewater-injection-caused-oklahoma-earthquakes/
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schaal van Richter. Ten slotte is het van belang dat men zich realiseert dat in 
de Verenigde Staten deze activiteiten op een grotere schaal worden uitge-
voerd dan in Nederland. In de VS zijn er ruim 150.000 putten die worden 
gekwalificeerd als waterinjectieputten. Dat de situatie in Nederland verschilt 
van die in de VS blijkt ook uit het aantal geïnduceerde bevingen dat zich heeft 
voorgedaan. 

Vraag 2
Houdt u in het beleid rekening met het risico op aardbevingen, die ontstaan 
door activering van breuken bij de diepe injectie van afvalwater in lege olie- 
en gasvelden? 

Antwoord 2
Ja, bij het verstrekken van injectievergunningen wordt rekening gehouden 
met het risico op geïnduceerde bevingen. Injectievergunningen worden alleen 
verleend voor locaties waar door winning van gas of olie ruimte is ontstaan 
voor het te injecteren water. Tevens wordt er uit voorzorg een maximum 
gesteld aan de injectiedruk (bepaald door de hoeveelheid geïnjecteerd water 
per dag) en de reservoirdruk (bepaald door het totaal geïnjecteerde volume) 
ten einde het risico van aardbevingen te minimaliseren. Verder worden in de 
voor waterinjectie benodigde milieueffectrapportages de mogelijke risico’s op 
aardbevingen beschreven, waarbij voor het injecteren van water waar 
mogelijk gekozen wordt voor waterinjectie in die reservoirs waar in het 
verleden, bij het winnen van gas, geen aardbevingen zijn opgetreden. 
Het KNMI beheert een landelijk netwerk van geofoons, dat voorziet in de 
detectie van alle voelbare bevingen, onder meer op plaatsen waar olie en gas 
wordt geproduceerd en waar geproduceerd water geherïnjecteerd wordt. Dit 
schept de mogelijkheid om de aannames op grond waarvan vergunningen 
zijn verleend periodiek te evalueren, mochten zich op plekken waar waterin-
jectie plaatsvindt toch meetbare aardbevingen voordoen. 

Vraag 3
Bent u op de hoogte van het feit dat zich bij een injectieput bij De Hoeve in 
Friesland in 2009 al een geïnduceerde aardbeving heeft voorgedaan die wordt 
toegeschreven aan de injectie van een relatief geringe hoeveelheid afvalwater 
door KNMI en Staatstoezicht op de Mijnen? Welke maatregelen heeft u 
genomen naar aanleiding van deze aardbeving? 

Antwoord 3
Ja. Deze beving heeft zich voorgedaan op 26 november 2009 bij het 
Stellingerwerf gasveld (vlakbij De Hoeve), volgens KNMI op een diepte van 
ongeveer 2 km, en had een magnitude van 2,8 op de schaal van Richter. Deze 
zogenaamde «De Hoeve»-beving wordt beschreven in KNMI document WR 
2012-3, waarbij het KNMI overigens geen directe relatie legt, maar wel 
coïncidentie signaleert tussen waterinjectie en deze beving. 
Modelstudies wijzen erop dat de kans op herhaalde seismische activiteit in de 
toekomst klein is en deze in elk geval van een kleinere intensiteit zal zijn. 
SodM heeft deze conclusie overgenomen. 

Vraag 4
Bent u op de hoogte van de injectie van grote hoeveelheden afvalwater van 
de NAM in lege gasvelden in Twente? 

Antwoord 4
Het is mij bekend dat er in Twente water wordt geïnjecteerd in lege gasvel-
den. Het betreft hier water dat samen met de olie uit het Schoonebeek veld 
wordt geproduceerd en na scheiding van deze olie op veilige wijze in 
voormalige, nu leeg geproduceerde gasvelden in Twente wordt geïnjecteerd. 
Dit water bevat zeer lage concentraties elementen die van nature in de 
ondergrond voorkomen, zoals zouten en olie, en daarnaast zeer lage 
concentraties «mijnbouwhulpstoffen» zoals middelen die corrosie tegengaan. 
Omdat de concentraties van de bestanddelen in het productiewater zo laag 
zijn, is het water als zodanig niet gevaarlijk. Een aantal van de bestanddelen 
die zich in het water bevinden, kunnen op zich als gevaarlijk bestempeld 
worden. Hierbij kan een vergelijking worden getroffen met een zwembad 
waaraan chloor is toegevoegd. De keuze voor het injecteren van het water is 
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gebaseerd op onderzoek dat in 2004 door het onderzoeks- en adviesbureau 
CE Delft als onderdeel van de vergunningprocedure is uitgevoerd.2 Dit 
onderzoek heeft uitgewezen dat milieutechnisch gezien de beste manier om 
met dit water om te gaan is om het terug te brengen in vergelijkbaar 
gesteente, diep onder de grond. 

Vraag 5
Waarom is voorafgaand aan deze injectie in Twente geen onderzoek gedaan 
naar het aardbevingsrisico? 

Antwoord 5
Voorafgaand aan de injectie is wel degelijk onderzoek gedaan naar het 
aardbevingsrisico. In de milieueffectrapportage die in 2006 voor deze 
waterinjectie is opgesteld, zijn de mogelijke risico’s op aardbevingen 
beschreven. Bij het kiezen van geschikte waterinjectielocaties is daarbij 
nadrukkelijk gezocht naar lege gasvelden waar in het verleden, bij het winnen 
van gas, geen aardbevingen zijn opgetreden. De factoren die een rol spelen 
bij het al dan niet optreden van aardbevingen en de overwegingen die daarbij 
zijn gemaakt, zijn beschreven in de milieueffectrapportage. Overigens wordt 
er in het water injectie management plan, dat aan de vergunning is gekop-
peld, 6 jaar na aanvang van de injectie van het productiewater (2011) een 
evaluatie voorzien. In die evaluatie zal ook nadrukkelijk het aardbevingsrisico 
aan de orde zijn. 
Ik ben momenteel met de provincie Overijssel in gesprek over dit onderwerp 
en er wordt gekeken naar de mogelijkheid deze evaluatie naar voren te halen. 
Bovendien wordt momenteel gewerkt aan de uitbreiding van het bestaande 
geofoonnetwerk in Noord Nederland. Ook in Twente zullen geofoons 
bijgeplaatst gaan worden. 

Vraag 6
Bent u op de hoogte van de verschillende incidenten die zich volgens 
gegevens van Staatstoezicht op de Mijnen hebben voorgedaan bij de injectie 
van afvalwater van de NAM in Twente, waaronder niet nader gespecificeerde 
emissies naar de lucht, een brand en twee ondergrondse lekkages van 
injectieputten? Welke maatregelen heeft u genomen naar aanleiding van deze 
incidenten? 

Antwoord 6
Ja. Het betreft hier reguliere meldingen van NAM aan SodM. Hierbij worden 
ook gebeurtenissen gemeld, die geen relatie hebben met de waterinjectie zelf, 
maar wel zijn voorgevallen op de waterinjectielocaties. In de periode vanaf 
2011 zijn door NAM aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) acht voorvallen 
en één ongeval gemeld, die hebben plaatsgevonden op de waterinjectieloca-
ties in Twente. De acht voorvallen bestaan uit rookontwikkeling door een te 
warm aangelopen lager met onvoldoende smering en zeven onbedoelde 
emissies naar de lucht. Het betrof hier lekkages van koelvloeistof uit 
airconditioning apparatuur in de gebouwen op het NAM-terrein. Kenmerkend 
voor deze koelvloeistof is dat deze direct verdampt bij contact met de lucht. 
Het ongeval betrof een werknemer met een verzwikte enkel. Aan bovenge-
noemde incidenten is door SodM een lage ernstcode toegekend, waarvoor 
verder onderzoek niet noodzakelijk werd geacht. Bij geen van deze incidenten 
is er sprake geweest van lekkages of emissies naar de bodem. Het gaat hier 
dus om voorvallen met een laag risico waarbij geen gevaar is opgetreden 
voor mens of milieu. De voorvallen zijn conform de voorschriften afgehan-
deld. 
Ten aanzien van de injectieputten zijn er op twee locaties gebeurtenissen 
gerapporteerd. Dit betreft: 
De waterinjectielocatie «Rossum-Weerselo-6» van NAM aan de Loweg in 
Oldenzaal: 
– Uit de rapportages van NAM blijkt dat er in mei 2013 op de locatie een 

flensverbinding lekte, waarbij circa 30 liter injectiewater is vrijgekomen. 
Gezien de geringe hoeveelheid water en de verplichte wettelijke bodem-

2 CE Delft, Afwegingsmethodiek voor vergunningen rond diepe injectie van waterstromen van 
olie- en gaswinning, 2014, www.ce.nl/publicatie/met_water_de_diepte_in/155
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beschermende voorzieningen op alle waterinjectielocaties van NAM, is er 
nooit sprake geweest van enig gevaar voor de omgeving. 

– Ook is NAM bekend met het feit dat de beek bij deze locatie soms met 
een zeer hoge waterstand te maken heeft. Hierbij hebben buurtbewoners 
NAM verteld dat dit wordt veroorzaakt door een te kleine duiker onder de 
Oude Ootmarsumsestraat. In tijden van veel neerslag belemmert deze 
duiker een goede afwatering van de beek. 

De voormalige gaswinlocatie aan de Boortorenweg in Tubbergen: 
– Eind 2013 is een waterinjectieput (naam: TUB7) op NAM’s voormalige 

gaswinlocatie aan de Boortorenweg in Tubbergen uit bedrijf genomen. Na 
de ombouw van gaswinlocatie naar waterinjectielocatie injecteert NAM op 
deze locatie sinds 2011 water in twee voormalige gasvelden die boven 
elkaar liggen en van elkaar gescheiden worden door een zoutlaag. Boven 
deze drie lagen (gas-zout-gas) zit op ongeveer 1.200 meter diepte een 
circa 90 meter dikke afsluitende zoutlaag, die miljoenen jaren het gas op 
deze plek hield. Tijdens een specifiek in de vergunning genoemde controle 
bleek dat bepaalde onderdelen van deze put TUB7 op een diepte tussen 
1200 en 1.500 meter een verhoogd risico op waterlekkage hadden. Hoewel 
in eerdere berichtgeving over een lek werd gesproken heeft nadere 
analyse van de inspectiegegevens van de put aangetoond dat er geen 
sprake is geweest van feitelijke waterlekkage. De omhullende cement laag 
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. 

– Op dezelfde locatie is tijdens deze inspectieronde in een andere waterin-
jectieput (naam: TUB10) op een diepte van ca. 1.800 meter geconstateerd 
dat de schroefverbinding tussen twee buizen niet volledig is. Deze 
schroefverbinding bevindt zich op een diepte die gelegen is onder het 
voormalige gasveld. Tevens is geconstateerd dat de omhullende 
cementlaag rond de schroefverbinding van deze stalen injectiebuizen op 
deze plek intact is, waardoor er geen verhoogd risico is op lekkage. Om 
deze reden 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 is, 
dan zal dit gerapporteerd worden aan het bevoegd gezag en zullen 
passende maatregelen getroffen worden om de integriteit van de 
waterinjectieput te blijven borgen. De eerstvolgende vervolginspectie staat 
gepland vóór 1 mei 2015. 

– De resultaten van bovenstaande inspecties zijn gedeeld met Staatstoezicht 
op de Mijnen (SodM). De waterinjectieput (TUB7) wordt pas weer in 
gebruik genomen na uitvoering van een aan SodM overlegd reparatie-
plan. 

Vraag 7
Waarom wordt één van de lekkende putten nog steeds gebruikt voor 
afvalwaterinjectie? Wat is hiervan de milieuschade? 

Antwoord 7
De put waar gerefereerd aan wordt is de in het antwoord op vraag 6 
beschreven put Tubbergen 10 (TUB10). NAM heeft verschillende controlemet-
ingen in deze put gedaan en heeft geen aanwijzingen gevonden voor lekkage, 
noch voor enig gevaar met betrekking tot aantasting van de boven het 
voormalige gasveld gelegen afsluitende zoutlaag. Er is hier dan ook geen 
sprake van milieuschade. 

Vraag 8
Bent u ervan op de hoogte dat mogelijke lekkages van afvalwater naar het 
grondwater gedetecteerd moeten worden met grondwaterpeilbuizen die 
volgens gegevens van Staatstoezicht op de Mijnen slechts eens per jaar 
bemonsterd worden? Deelt u de mening dat dit voor het tijdig detecteren van 
lekkages volstrekt onvoldoende is? 
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Antwoord 8
De grondwaterpeilbuizen maken onderdeel uit van een geheel van beheers-
maatregelen die gezamenlijk afdoende bescherming van de bodem garande-
ren. In dat licht is de frequentie waarmee de grondwaterpeilbuizen worden 
gemonitord afdoende. 
In de verleende milieuvergunningen zijn diverse voorschriften opgenomen ter 
bescherming van de bodem. Het meten van de kwaliteit van het grondwater 
in de bodem door middel van een monitoringssysteem, bestaande uit een 
peilbuizenmeetnet rondom de locatie, is daar een voorbeeld van. In de 
vergunningen zijn echter ook specifieke voorschriften opgenomen over 
bodembeschermende voorzieningen conform de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming (NRB). De wijze waarop de waterinjectielocatie is 
aangelegd in combinatie met deze vergunningsvoorschriften heeft als doel 
om mogelijke verontreiniging naar de bodem te voorkomen. Tevens worden 
naast het bemonsteren van de peilbuizen ook frequent uitgebreide inspecties 
aan ondergrondse pijpleidingen en waterinjectieputten uitgevoerd, die er 
allen op gericht zijn om mogelijke lekkages te voorkomen. 
De installaties op de waterinjectielocaties vormen, met ondoordringbare 
bodembedekkingen, gesloten systemen en leveren bij normale bedrijfsvoe-
ring geen emissies naar de bodem op. Door de combinatie van diverse 
bodembeschermende voorzieningen en de getroffen beheersmaatregelen is 
de bescherming van de bodem tijdens de activiteiten op de waterinjectieloca-
ties geborgd. 

Vraag 9
Doen zich bij afvalwaterinjecties in Groningen (Borgsweer) hetzelfde type 
problemen (lekkages bovengronds en lekkages van putten ondergronds) voor 
als zich in Twente hebben voorgedaan? Zijn hierover gegevens van de NAM 
en Staatstoezicht op de Mijnen beschikbaar? Kunnen deze gegevens 
openbaar gemaakt worden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 9
In principe kunnen zich op alle olie- en gaswinnings- en waterinjectielocaties 
in Nederland lekkages voordoen. Echter, de condities van de vigerende 
vergunningen en het toezicht op de naleving daarvan door het Staatstoezicht 
op de Mijnen zorgen ervoor dat de kans op dergelijke incidenten geminimali-
seerd wordt. Als incidenten zich onverhoopt toch voordoen dan wordt er 
door het Staatstoezicht op de Mijnen op toegezien dat correctieve dan wel 
herstelmaatregelen afdoende worden uitgevoerd. 
Ten aanzien van de injectielocatie bij Borgsweer zijn mij de volgende 
incidenten bekend: 
– Sinds 2008 hebben zich twee voorvallen voorgedaan waarbij aan de 

oppervlakte enige vloeistof heeft gelekt. Het betrof hier een slecht 
afsluitende flensverbinding waarbij minder dan 10 liter water is vrijgeko-
men op een waterdichte vloer en een lekkende drainagebuis. Er hebben 
zich geen problemen voorgedaan met injectieputten. 

– Bij Delfzijl wordt productiewater van aardgascondensaat gescheiden 
waarna het aardgascondensaat wordt afgevoerd naar raffinaderijen en het 
water wordt getransporteerd naar Borgsweer, waar het in de diepe 
ondergrond wordt geïnjecteerd. Ondanks deze scheiding van aardgascon-
densaat en water, bevat het injectiewater nog steeds een zeer geringe 
concentratie aardgascondensaat. In april 2008 is bij bemonstering van een 
peilbuis een verhoogde waarde van aromaten waargenomen. Bij nader 
onderzoek bleek dat een ondergrondse drainageleiding van een watertank 
lekte. Vervolgens is milieukundig bodemonderzoek uitgevoerd en is er 
overeenkomstig de zorgplicht van artikel 13 van de Wet Bodembescher-
ming een saneringsprogramma uitgevoerd. Dit alles is gedaan overeen-
komstig een plan van aanpak dat was goedgekeurd door SodM. 

– Sinds 2008 hebben zich nog drie incidenten voorgedaan (in februari 2011, 
januari 2012 en februari 2014) die allen te maken hadden met een niet 
volledig afsluitende flensverbinding. Alleen bij het laatste incident zijn 
enkele liters injectiewater vrijgekomen. 

Aan bovengenoemde incidenten is door SodM een lage ernstcode toegekend. 
Gezien de geringe hoeveelheid vrijgekomen water en de verplichte wettelijke 
bodembeschermende voorzieningen op alle waterinjectielocaties van NAM, is 
er nooit sprake geweest van enig gevaar voor de omgeving. 
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Op Borgsweer zijn momenteel drie putten beschikbaar voor waterinjectie 
(BRW-2, 4, 5). Momenteel wordt alleen water geïnjecteerd in BRW-2. In het 
verleden zijn twee andere voormalige waterinjectieputten (BRW-1, 3) 
geabandonneerd. Voor zover bekend hebben zich in geen van deze injectie-
putten lekkages voorgedaan in de ondergrond. 

Vraag 10
Bent u op de hoogte van het feit dat zich in de omgeving van Borgsweer 
verschillende aardbevingen en afwisselende bodemstijging en -daling zijn 
waargenomen? Is onderzocht of de bodembewegingen of geïnduceerde 
aardbevingen in Borgsweer mogelijk zijn toe te schrijven aan de injectie van 
afvalwater? Is er sprake van monitoring van bodembewegingen bij Borgs-
weer met een GPS netwerk? 

Antwoord 10
Voor zover mijn informatie strekt is in de omgeving van Borgsweer geen 
bodemstijging opgetreden ten gevolg van waterinjectie. De bodemdaling in 
de provincie Groningen wordt met een aantal technieken gemonitord, onder 
meer met behulp van een GPS netwerk. Hieruit blijkt niet dat er in Borgsweer 
bodemstijging is opgetreden 
Sinds het begin van de winning hebben zich bij Borgsweer enkele aardbevin-
gen voorgedaan. Deze bevingen hadden allen een kracht kleiner dan 1,5 op 
de schaal van Richter. Het is waarschijnlijk dat deze bevingen, net als elders 
in het Groningenveld, het gevolg zijn geweest van drukdaling door gaspro-
ductie. Borgsweer ligt in het noordelijke deel van het Groningenveld, waar 
ook gas wordt geproduceerd. Dit deel van het Groningenveld kent betrekkelijk 
weinig seismische activiteit, vergelijkbaar met andere perifere delen van het 
Groningenveld. Bij Borgsweer wordt water geïnjecteerd in het Groningenre-
servoir. Het netto effect van productie en waterinjectie is dat de reservoirdruk 
bij Borgsweer iets achterloopt bij andere delen van het veld en dat ook de 
bodemdaling in dit deel van het veld minder sterk is geweest dan elders in 
het veld. In 2014 bedroeg de cumulatieve bodemdaling bij Borgsweer tussen 
de 10 en 20 cm. Dat is 10 tot 20 cm minder dan in het centrum van het veld. 
Er is geen bodemstijging opgetreden als gevolg van waterinjectie, aangezien 
de reservoirdruk in het gasveld (ook ter plekke van de injectieputten bij 
Borgsweer) lager is dan de originele reservoirdruk. 
Ten aanzien van de monitoring geldt dat vanaf de start van gasproductie uit 
het Groningenveld in 1963 de bodemdaling is gemeten; vanaf 1964 door 
middel van waterpassingen en sinds 1993 door middel van een combinatie 
van waterpassingen en satellietmetingen (InSar). Sinds begin 2014 wordt de 
bodemdaling in en rond het Groningenveld ook met behulp van een GPS 
netwerk gemeten, ook bij Borgsweer. Seismiciteit wordt gemeten met behulp 
van een dicht netwerk van geofoon- en versnellingsmeter stations. Vier van 
dergelijke stations staan binnen een straal van 5 kilometer van Borgsweer. 

Vraag 11
Wat zijn de veiligheidsmaatregelen die zijn genomen om ongewenste 
emissies naar lucht of grondwater te voorkomen bij de injectie van afvalwater 
in Borgsweer? Zijn deze vergelijkbaar met de veiligheidsmaatregelen in 
Twente? 

Antwoord 11
Ja, die veiligheidsmaatregelen zijn vergelijkbaar. Ik verwijs hiervoor naar mijn 
antwoord op vraag 9. 

Vraag 12
Uit de milieueffectrapportage van de oliewinning in Schoonebeek blijkt dat de 
NAM gekozen heeft voor injectie van afvalwater in Twente, mede omdat in 
een eventueel geschikt veld (Roswinkel) in Drenthe tijdens de gaswinning al 
geïnduceerde aardbevingen hadden plaatsgevonden; waarom wordt bij 
Borgsweer dan wel afvalwater geïnjecteerd in een veld met een lange 
voorgeschiedenis op het gebied van geïnduceerde aardbevingen? 
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Antwoord 12
Een belangrijk verschil is dat het Groningenveld veel groter is dan een veld 
als Roswinkel. De seismische activiteit is niet evenredig over het Groningen-
veld verdeeld en in het gebied rond Borgsweer is die activiteit veel geringer. 
De her-injectie van productiewater bij Borgsweer is in 1972 begonnen. De 
afweging om in Borsgweer te injecteren werd dus genomen in een tijd dat 
aardbevingen niet aan de orde waren. De geringe seismiciteit in het deel van 
het Groningenveld bij Borgsweer is vergelijkbaar met die in andere perifere 
delen van het Groningenveld en maakt het zeer aannemelijk dat deze geringe 
seismiciteit niet aan waterinjectie te wijten is maar aan gasproductie.
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Vragen van het lid Agnes Mulder (CDA) aan de Minister van Economische 
Zaken over geïnduceerde aardbevingen en waterinjectie (ingezonden 22 juni 
2015). 

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 14 juli 2015). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «High-rate injection is associated with the 
increase in U.S. mid-continent seismicity»?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Deelt u de zorgen over de conclusie van dit artikel waaruit blijkt dat er een 
sterke correlatie is tussen de toename van waterinjecties en de toename van 
seismiciteit? 

Antwoord 2
Het artikel gaat over de praktijk van waterinjectie in de Verenigde Staten. In 
het artikel worden de volgende conclusies getrokken: 
• Geïnduceerde aardbevingen komen voor in de nabijheid van waterinjectie-

putten. Er is een correlatie tussen het geïnjecteerde volume per maand en 
het voorkomen van een geïnduceerde aardbeving. Als er meer wordt 
geïnjecteerd dan 300.000 barrel (bbl) per maand is er een grotere kans op 
een geïnduceerde aardbeving; 

• Het injectiedebiet is niet de enige parameter die invloed heeft op het 
voorkomen van geïnduceerde aardbevingen. Het artikel laat zien dat er 
grote gebieden in de VS zijn waar waterinjectie met een hoog debiet 
plaatsvindt en waar geen geïnduceerde aardbevingen voorkomen. 
Geologische factoren zijn ook bepalend bij het wel of niet voorkomen van 
een geïnduceerde aardbeving; 

• Er is geen statistisch aantoonbaar verband tussen de cumulatieve 
hoeveelheid geïnjecteerd water en het voorkomen van geïnduceerde 
aardbevingen. 

1 Science, 19 juni 2015, vol. 348 issue 6241, p.1336–1340.
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De Nederlandse praktijk is niet vergelijkbaar met de praktijk in de Verenigde 
Staten. Er zijn duidelijke verschillen ten aanzien van het reservoirgesteente 
waarin waterinjectie is toegestaan. Ook de wijze waarop wordt geïnjecteerd is 
verschillend. Zo is het in Oklahoma toegestaan om te injecteren in een 
ondergrondse laag waarin zich breuken bevinden die onder spanning staan. 
Waterinjectie in een dergelijke breuk kan leiden tot een aardbeving. In 
Nederland mag niet geïnjecteerd worden in een reservoir, waarvan de 
breuken onder spanning staan. Men mag alleen injecteren in een poreus 
reservoirgesteente en dan alleen als er in het reservoirgesteente «ruimte» is 
ontstaan doordat er gas of olie is gewonnen. De druk in het reservoir mag 
tijdens de injectie maximaal oplopen tot 90% van de originele druk van voor 
de gas- of oliewinning. Het artikel geeft mij daarom geen aanleiding tot 
zorgen over de Nederlandse praktijk van waterinjectie bij olie- en gaswinning. 

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel kubieke meter afvalwater er sinds de herstart van 
het Schooneveld veld per maand is geïnjecteerd in de Twentse bodem? 

Antwoord 3
NAM rapporteert jaarlijks de geïnjecteerde hoeveelheid productiewater aan 
SodM. 
In de periode 2011 tot 2014 is er totaal 4,7 miljoen m3 (ofwel 29,6 miljoen bbl) 
water in Twente geïnjecteerd. In de eerste maanden van 2015 is daar nog 
ongeveer 400.000 m3 (ofwel ongeveer 2,5 miljoen bbl) bijgekomen. Deze 
waterinjectie vond sinds 2011 verspreid plaats over 11 waterinjectieputten. In 
2014 en begin 2015 vond de injectie verspreid plaats over 10 waterinjectieput-
ten. 
In 2014 werd bijna 10 miljoen bbl geïnjecteerd. De gemiddelde injectie per 
put per maand was 81.000 bbl. De injectie per put per maand varieerde 
tussen 160 bbl (25 m3) en 280.000 bbl (44.500 m3). 

Vraag 4
Kunt u aangeven of de in het artikel genoemde grens van 300.000 barrel 
geïnjecteerd afvalwater per maand is overschreden in Twente? 

Antwoord 4
In geen enkele put in Twente is de gemiddelde injectie per maand hoger 
geweest dan 300.000 bbl. In het artikel wordt een niveau van 300.000 bbl per 
maand genoemd als zijnde een grensgetal waarboven de kans op een 
geïnduceerde aardbeving sterkt toeneemt. Zoals ik eerder aangaf is in 
Nederland injectie alleen toegestaan in een gedepleerd gas- of olieveld met 
een voorwaarde voor de maximale druk. Door dit verschil is het in het artikel 
genoemde niveau van 300.000 bbl niet toepasbaar op de Nederlandse 
praktijk. 

Vraag 5
Kunt u garanderen dat er bij het toestaan van afvalwaterinjectie voldoende 
rekening is gehouden met de effecten in de ondergrond, in het bijzonder ten 
aanzien van mogelijke toename van seismiciteit? 

Antwoord 5
Dit is in de milieueffectrapportage Herontwikkeling olieveld Schoonebeek 
geadresseerd. Vervolgens zijn de bevindingen in een aanvullende studie 
«Seismische risico analyse Twente» (februari 2015) bevestigd. De samenvat-
ting van deze studie is gepubliceerd op de websites van NAM en SodM. Op 
dit moment laat SodM deze studie beoordelen door onafhankelijke buiten-
landse experts. 

Vraag 6
Bent u bereid om een maximum van 300.000 barrel geïnjecteerd afvalwater 
per maand in te stellen? 

Antwoord 6
Het lijkt niet zinvol om 300.000 bbl per maand als zijnde een maximum 
injectiedebiet over te nemen. Zoals ik hierboven heb aangegeven is dit niveau 
niet van toepassing op de Nederlandse wijze waarop productiewater wordt 
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geïnjecteerd en is de Nederlandse ondergrond niet vergelijkbaar met die in 
de VS. Ik heb TNO en SodM wel gewezen op het artikel en hen gevraagd de 
relevantie van dit artikel voor de Nederlandse situatie nader te bekijken. 

Vraag 7 en 8
Kunt u aangeven of de seismiciteit nauwgezet wordt gemonitord in Twente? 
Kunt u toelichten of in Twente adequaat geofoons zijn geplaatst boven het 
gebied waar het afvalwater wordt geïnjecteerd? 

Antwoord 7 en 8
De seismiciteit wordt nauwgezet gemonitord in Twente. Het geofoonnetwerk 
van het KNMI meet kleine aardbevingen vanaf 1,5 op de schaal van Richter. 
Vanaf 2,0 op de schaal van Richter is er sprake van een mogelijk voelbare 
beving. Er zijn sinds de productiewaterinjectie van start is gegaan geen 
voelbare aardbevingen in Twente geregistreerd. Vanwege de beperkte 
hoeveelheid geplaatste geofoons, laat het huidige geofoonnetwerk geen 
accurate, gespecificeerde plaatsbepaling toe. In de tweede helft van 2015 
wordt dit netwerk uitgebreid van 2 naar 9 geofoonstations. De nieuwe 
geofoons worden geplaatst op plaatsen waar geen ruis door bijvoorbeeld 
transport wordt verwacht. Hiermee zal een accurate plaatsbepaling van een 
eventuele aardbeving tot ongeveer 200 meter wel mogelijk worden. 

Vraag 9
Kunt u aangeven of het verplicht is om geofoons te plaatsen bij afvalwater 
injectie? 

Antwoord 9
Er is formeel geen verplichting. Er bestaat al een landelijk dekkend netwerk 
van geofoons. Op dit moment bekijk ik of er redenen zijn om voor sommige 
gas- of olievelden het netwerk uit te breiden. 

Vraag 10
Acht u het van belang om monitoring door middel van geofoons te verplich-
ten? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 10
Ik acht dit van belang als een specifieke seismische risicoanalyse daartoe 
aanleiding geeft. Ik wil de analyse en het advies over het al dan niet plaatsen 
van een geofoon overlaten aan de toezichthouder SodM. 

Vraag 11
Bent u bereid de onderzoeken, die aan de basis staan van het artikel in 
Science, nader te laten bestuderen op mogelijke raakvlakken met de 
Nederlandse bodem? 

Antwoord 11
Ja, ik zal TNO en SodM wijzen op dit artikel en hen vragen de relevantie van 
dit artikel voor de Nederlandse situatie nader te bekijken. 

Vraag 12
Bent u voornemens om te bekijken of de grens van 300.000 barrel geïnjec-
teerd afvalwater per maand voldoende veilig is? 

Antwoord 12
Veiligheid is afhankelijk van de specifieke situatie. Daartoe wordt een 
milieueffectrapportage opgesteld. Zo is in het milieueffectrapport Herontwik-
keling olieveld Schoonebeek en in de studie «Seismische risico analyse 
Twente» gekeken naar de situatie in Twente. 

Vraag 13
Bent u bereid om de vergunning voor het injecteren van water te bevriezen of 
in te trekken totdat duidelijk is wat de mogelijke risico’s zijn? Zo nee, waarom 
niet? 
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Antwoord 13
Nee, ik zie geen aanleiding om de vergunning te bevriezen of in te trekken. Ik 
heb aangegeven dat de risico’s zijn onderzocht in de het milieueffectrapport 
Herontwikkeling olieveld Schoonebeek en zijn bevestigd in de aanvullende 
studie «Seismische risico analyse Twente».
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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

9 

Vragen van de leden Agnes Mulder, Omtzigt (beiden CDA) en 
Van Tongeren (GroenLinks) aan de Minister van Economische Zaken over 
meetgegevens op het Nederlandse olie-en gasportaal (ingezonden 28 juli 2015) 

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 15 september 
2015) 

Vraag 1 en 2
Heeft u kennisgenomen van het feit dat bij het veld Rossum-Weerselo-2 in 
oktober 2014 de in het wetenschappelijke onderzoek in Science genoemde 
kritische grens van 300.000 barrels injectie per maand overschreden is bij put 
ROW-2 en dat daar 60.407 m3 ofwel 379.918 barrels afvalwater geïnjecteerd 
zijn?1 

Herinnert u zich dat u aan de Kamer schreef: «De injectie per put per maand 
varieerde tussen 160 bbl (25 m3) en 280.000 bbl (44.500 m3).» en dat dit 
wellicht geldt als je het gemiddelde neemt, maar niet wanneer je naar het 
maximum per maand kijkt?2 

Antwoord 1 en 2
In mijn antwoorden van 13 juli jl. op vragen over productiewaterinjectie heb 
ik verwezen naar de gemiddelde waterinjectievolumes per maand gebaseerd 
op het jaarvolume. Dit gemiddelde maandvolume ligt voor alle jaren dat 
injectie plaatsvindt beneden de 300.000 bbl per maand. Het is correct dat in 
2014 in een aantal injectieputten het absolute injectievolume groter was dan 
300.000 bbl per maand. Ik publiceer deze waarden maandelijks op 
www.nlog.nl. 
Zoals ik in mijn antwoorden van 13 juli jl. heb aangegeven, is het in het 
artikel in Science aangehaalde niveau van 300.000 barrels per maand niet 
zomaar toepasbaar op de Nederlandse situatie. Ten eerste zijn de opbouw en 
eigenschappen van de Nederlandse ondergrond niet vergelijkbaar met de VS 
en ten tweede wordt in Nederland het water geïnjecteerd in reservoirs 
waaruit geproduceerd is. Deze reservoirs hebben een lagere druk. In de VS 
vindt het grootste deel van de waterinjectie plaats in waterlagen, die nog hun 
originele druk hebben. Ik heb naar aanleiding van het genoemde artikel in 

1 Meetgegevens op het Nederlandse olie-en gasportaal, http://www.nlog.nl/nl/home/
NLOGPortal.html

2 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2894
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Science TNO en SodM gevraagd de relevantie van dit artikel te beoordelen 
voor de Nederlandse situatie. Ik verwacht uw Kamer hier eind september 
over te kunnen informeren. 

Vraag 3
Ben u ervan op de hoogte dat de kritische grens van 300.000 barrels per 
maand een grens is die het maximum in enige maand betreft en niet het 
maandgemiddelde in een jaar? 

Antwoord 3
Het desbetreffende artikel praat niet over een maximum, maar geeft aan dat 
dit niveau in de specifiek onderzochte omstandigheden in de Verenigde 
Staten een kritische grens zou zijn. Zoals aangegeven in het antwoord op de 
vragen 1 en 2 heb ik TNO en SodM gevraagd de relevantie van dit artikel in 
Science te beoordelen voor de Nederlandse situatie. Ik verwacht uw Kamer 
hier eind september over te kunnen informeren. 

Vraag 4
Herinnert u zich dat u aan de Kamer meedeelde dat het niveau van 300.000 
bbl per maand in uw ogen niet van toepassing bij de Nederlandse wijze 
waarop productiewater wordt geïnjecteerd?3 

Antwoord 4
Zie het antwoord op de vragen 1 en 2. 

Vraag 5
Bent u ervan op de hoogte dat dit standpunt bestreden wordt door dr. J. Van 
Huisstede (Vrije Universiteit)?4 

Antwoord 5
Dr. J. van Huisstede heeft in generieke termen in een artikel opmerkingen 
gemaakt over de relatie tussen waterinjectie en het mogelijke verhogen van 
aardbevingsrisico’s. Hij is daarbij niet ingegaan op de specifieke onder-
grondse condities in Twente dan wel de voorwaarden die in Nederland aan 
waterinjectie gesteld worden. 

Vraag 6
Wanneer verwacht u een antwoord van TNO en Staatstoezicht op de Mijnen 
op de relevantie van dit artikel «High-rate injection is associated with the 
increase in U.S. mid-continent seismicity» voor de Nederlandse situatie? Wilt 
u dat antwoord met de Kamer delen? 

Antwoord 6
Ik verwacht eind september een antwoord van SodM en TNO en zal uw 
Kamer hier dan over informeren. 

Vraag 7
Bent u ervan op de hoogte dat, in tegenstelling tot het antwoord van vraag 7 
en 8, wel degelijk door inwoners in de nabije omgeving van put ROW2 
meerdere keren trillingen zijn ervaren?5 

Antwoord 7
Ja, daarvan ben ik op de hoogte. Ik acht het onwaarschijnlijk dat deze 
trillingen door bewegingen in de ondergrond zijn ontstaan. De aanwezige 
geofoons ten noorden en ten zuiden van Twente registreren alle trillingen 
met een kracht boven de 1,5 op de schaal van Richter, ook in Twente. Deze 
KNMI-geofoons zijn sinds 1974 en 1995 actief en hebben nog nooit trillingen 
gemeten. 

3 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2894
4 http://www.rtvoost.mobi/nieuws/nieuwsItem.aspx?nid=222647&cat=1&mcats=0
5 Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2014–2015, nr. 2894
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Vraag 8
Klopt het dat de dichtsbijzijnde echofoons zich op dit moment in de Achter-
hoek (Winterswijk) en in Salland (Hardenberg) bevinden, 40 kilometer van de 
putten, waarin water wordt geïnjecteerd? 

Antwoord 8
Ja, dat is correct. Zoals ik uw Kamer al eerder heb laten weten zal het 
geofoonnetwerk in Twente in het komende halfjaar met zeven geofoons 
worden uitgebreid. Dit zal met name de nauwkeurigheid van de plaatsbepa-
ling van een eventuele aardbeving verbeteren. Dat de geofoons zich op 
afstand van Twente bevinden, betekent niet dat zij geen trillingen kunnen 
waarnemen vanuit het gebied van de waterinjectie. Vanaf een magnitude van 
1,5 op de schaal van Richter zijn de bevingen ook op die afstand meetbaar. 
Daarbij merk ik op dat bevingen met een magnitude kleiner dan 2,0 op de 
schaal van Richter volgens het KNMI doorgaans niet door mensen worden 
gevoeld. 

Vraag 9
Wat is de minimale aardbeving op put-2 in Weerselo die de ecofoons zouden 
kunnen waarnemen? 

Antwoord 9
Het huidige geofoonnetwerk van het KNMI meet kleine bevingen met een 
magnitude vanaf 1,5 op de schaal van Richter in heel Twente, maar laat 
alleen geen accurate plaatsbepaling toe. Op basis hiervan is met zekerheid te 
stellen dat er sinds het begin van waterinjectie in Twente geen voelbare 
bevingen zijn geregistreerd. Om ook hele kleine bevingen (met een magni-
tude onder 1,5 op de schaal van Richter) te kunnen registreren en tot een 
betere plaatsbepaling te komen, wordt in de tweede helft van 2015 het 
netwerk uitgebreid van 2 naar 9 geofoonstations. 

Vraag 10
Deelt u de mening dat het in het kader van het voorzorgsprincipe verstandig 
is om de grens van 300.000 barrels per maand wel te hanteren totdat er meer 
duidelijkheid is over de Nederlandse situatie? 

Antwoord 10
Het algemeen geldende voorzorgsprincipe dat wij voor waterinjectie in 
Nederland hanteren is dat de druk in het reservoir ten gevolge van waterin-
jectie beneden de originele druk moet blijven die het reservoir had voor het 
begin van de gas- of oliewinning. In de VS wordt geïnjecteerd in waterlagen, 
die nog op de originele druk zijn, en door de waterinjectie wordt deze 
originele druk direct overschreden. Zoals in het antwoord op de vragen 1 en 
2 is aangegeven, is de situatie in Nederland en de VS niet zomaar vergelijk-
baar. Ik zie vooralsnog dan ook geen reden om een ander voorzorgsprincipe 
te hanteren. 

Vraag 11
Kunt u alle risico’s schetsen die het injecteren van afvalwater in de grond kan 
hebben? 

Antwoord 11
Ik heb de mogelijke risico’s weergegeven in mijn brief van 23 maart jl. aan 
uw Kamer en in mijn beantwoording van eerdere vragen van uw Kamer van 
22 juni jl. (Aanhangsel van de Handelingen nr. 2894). Daarnaast zijn in de 
milieueffectrapportage Herontwikkeling olieveld Schoonebeek de verschil-
lende risico’s en de daarbij horende mitigerende maatregelen geschetst. 
Kortheidshalve verwijs ik dan ook naar deze stukken.
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Geachte heer Bljlage(n)

In het tijdschrift Science van 19 juni 2015 is een artikel opgenomen van M.
Weingarten et af. met de titel “High-rate injection is associated with the increase
in U.S. mid-continent seismicity” (vol 348 issue 6241). In dit artikel staat, dat als
er een volume water van meer dan 300.000 barrels per maand wordt
geïnjecteerd in een injectieput de kans op aardbevingen groter is dan bij kleinere
injectievolumes. Het is de vraag of deze conclusie ook geldt voor waterinjectie in
Nederland. In deze brief wordt nader op die vraag ingegaan. Deze brief verwoordt
de gezamenlijke visie van SodM en TNO.

Algemeen oordeel over de inhoud van het artikel
Het artikel van Weingarten et al. analyseert op statistische wijze de
waarschijnlijkheid van een relatie tussen het optreden van genduceerde
seismiciteit en een aantal operationele kenmerken bij injectie van water in de
ondergrond. Deze kenmerken betreffen het injectiedebiet, het cumulatieve
geinjecteerde volume, de (maandelijks gemeten) druk aan de putmond en de
diepte en de nabijheid van het kristallijne gesteente ten opzichte van het
njectiepu nt.

Aanleiding voor het onderzoek is een sterke toename van seismische activiteit in
0 het midden van de Verenigde Staten sinds het jaar 2000. Het onderzoek

bestudeert gegevens van injectieputten in het centrale en oostelijk deel van de
VS. Dit betreft in totaal 188.570 injectieputten. Daarvan zijn 18.757 geassocieerd

_____

aan seisrnische activiteit.

De waterinjectie betreft twee vormen. De ene vorm betreft injectie van zout
water, dat bij de productie van (met name onconventioneel) olie en gas mee naar
boven komt (Salt Water Dïsposal wells, SWD). De ander vorm betreft injectie van
water, dat bij oliewinning de druk in het reservoir op peil moet houden, teneinde
meer olie te kunnen winnen (Enhanced Oil Recovery, EOR). Het blijkt dat met
name de SWD geassocieerd is met seismische activiteit. Weingarten et al. geven
aan dat dit waarschijnlijk samenhangt met het feit dat er bij EOR geen netto
toename van de reservoirdruk optreedt. In het artikel wordt geconcludeerd, dat
op de schaal van het onderzoek het injectiedebiet de belangrijkste operationele
factor is welke de waarschijnlijkheid van een geïnduceerde beving beïnvloedt
(pagina 1339),
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Als reden hiervoor wordt gesteld, dat hoge injectie debieten het heersende
Ons kenmerk

drukveld in grotere mate en over een groter gebied verstoren dan lage 15167037
injectiedebieten.

De waarschijnlijkheid, dat een injectieput geassocieerd is met geïnduceerde
seismiciteit, geldt met name voor injectieputten met een groot injectie debiet
(>300.000 bbl/rnaand ofwel 47.496 m3/maand). De auteurs suggereren dat het
gecontroleerd injecteren een bruikbaar instrument kan zijn om de kans op
geïnduceerde aardbevingen te minimaliseren.

In het artikel wordt aangegeven dat er geen correlatie gevonden is tussen de
putmonddruk (well head pressure) en seismische activiteit. Hierbij wordt echter de
kanttekening geplaatst dat de drukgegevens niet altijd betrouwbaar lijken en dat
er geen gegevens over de druk op de diepte van het reservoir (reservoirdruk)
beschikbaar zijn. Weingarten geeft aan dat, gezien de relatie tussen injectieputten
en seismische activiteit (zie het verschil in respons tussen SWD en EOR
injectieputten), het verzamelen van de juiste drukgegevens van groot belang
is.Weïngarten et al.stellen vast dat naast de operationele factoren ook andere
geologische, factoren een rol spelen. Zoals het regionale spanningsveld in de
ondergrond, de breuk-grootte, de breukoriëntatie, de aanwezigheid van
vloeistofrnigratieroutes tussen het injectiepunt en de breuken en nog een aantal
geologische factoren (pagina 1339). Dat blijkt onder meer uit het feit dat in
Centraal Oklahoma (waar van nature al sprake is van meer seismiciteit) relatief
meer seismische activiteit is geassocieerd met hoge debietinjectie dan in New
Mexico, North Dakota en Michigan. Deze geologische factoren zijn niet in het
onderzoek meegenomen.

TNO en SodM zijn van mening dat het artikel van Weingarten et al. een degelijk
onderzoek is. Het gebruik van een statistische benadering betekent dat de
correlaties geen onderscheid maken in de achterliggende fysische processen of
omstandigheden. Er worden bijvoorbeeld voor gebieden met een uiteenlopende
geologische setting dezelfde correlaties gevonden. Dit is een bewuste keus
geweest van de auteurs. SodM en TNO zijn van mening dat een verdere
differentiatie waardevol zou zijn geweest. Een andere belangrijke constatering is
dat de auteurs vraagtekens stellen bij de betrouwbaarheid van de drukgegevens
die bij het onderzoek zijn gebruikt. Hierdoor is het niet mogelijk een betrouwbare
uitspraak te doen omtrent de correlatie tussen cie reservoirdruk en geassocieerde
seismische activiteit.

SodM en TNO zijn op basis van fysische gronden van mening dat juist de
reservoirdruk de primaire parameter is bij het beheersen van het risico van
waterinjectie in lege gasvelden in Nederland. Het daarbij toegestane injectiedebiet
wordt bepaald door de toegestane reservoirdruk.

Toelichting op de toepasbaarheid van de resultaten van het onderzoek op
de Nederlandse situatie.
TNO en SodM onderschrijven de bevinding van Weingarten et al. dat het
injectiedebiet een belangrijke factor is in relatie tot het induceren van seismische
activiteit. TNO heeft vergelijkbare aanwijzingen gevonden in literatuuronderzoek
(‘Literature review on Injection-Related Induced Seismicity and its relevance to
Nitrogen Injection Q 4R11/61). Evenals Weingarten et al. geeft TNO aan
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dat het al dan niet optreden van seismiciteit afhankelijk is van de manier van
Ons kenmerk

injecteren (operationele factoren) in samenhang met de overheersende lokale 5167o37
geologische omstandigheden.

De constatering van Weingarten et al. dat de geologie een belangrijke rol speelt in
de kans op het induceren van seismische activiteit wordt geïllustreerd middels de
achterliggende gegevens, die de auteurs als suppiementair materiaal hebben
gepubliceerd (‘Suppiementary Materials for High-rate injection is associated with
the increase in U.S. mid-continentseismicity’, M. Weingarten, S. Ge,). W. Godt,
B. A. Bekins,). L. Rubinstein, Science 348, 1336 (2015), DCI:
10.1126/science.aabl34S). Het opsplitsen van de statistische data op basis van
de operationele kenmerken naar vier verschillende staten (en daarmee onder
meer naar vier geologische regio’s) geeft een differentiatie in de uitkomsten.
Daarbij blijkt het injectiedebiet niet voor alle (geologische) gebieden in gelijke
mate van invloed op de seismiciteit (zie de figuur in de bijlage, vergelijk
Oklahoma en de overige gebieden in de Mid US Continent). Weingarten et al.
hebben ervoor gekozen deze uitsplitsing naar geologische regio’s niet op te nemen
in hun uiteindelijke publicatie.

Het is evident dat de Nederlandse ondergrond in geologische zin afwijkt van die in
het door Weingarten et al. beschreven studiegebied in de Verenigde Staten.
Daarom kan worden gesteld dat de resultaten van deze studie niet zomaar kunnen
worden toegepast op Nederland. Hoewel ook in Nederland het injectiedebiet een
operationele factor is, die van belang kan zijn bij het optreden van geïnduceerde
seismiciteit, wordt de mate waarin in belangrijke mate bepaald door de
geologische kenmerken van de ondergrond. De grenswaarde van 300.000 barrels
per maand, waarvan Weingarten et al. spreekt, kent voor Nederland daarom geen
enkele onderbouwing.

Weingarten et al. geven aan dat met EOR minder seismiciteit is geassocieerd dan
met SWD. Dit verklaren zij doordat er bij ECR geen netto toename van
reservoirdruk optreedt. Injectie van productiewater in Nederland is beter
vergelijkbaar met EOR dan met SWD, er is geen sprake van een netto toename
van de reservoirdruk. In Nederland wordt uitsluitend geïnjecteerd in lege
gasvelden waarin, door voorafgaande gasproductie, de druk sterk is verlaagd.
Bovendien wordt aan de injectievergunningen de beperking gekoppeld dat bij
injectie de reservoirdruk onder de oorspronkelijke reservoirdruk moet blijven.
Hierdoor za? er geen netto stijging ten opzichte van de oorspronkelijke druk
optreden.

De Nederlandse situatie laat niet toe een vergelijkbaar statistisch onderzoek als
dat van Weingarten et al. te reproduceren. In tegenstelling tot de VS kent
Nederland slechts enkele tientallen injectieputten, waarbij slechts in één geval
mogelijk sprake kan zijn van geassocieerde seismische activiteit (De Hoeve,
Stellingwerf, 2009. Magnitude 2,8 op de schaal van Richter). Deze dataset vormt
een te kleine steekproef om geldende statistische uitspraken te kunnen doen
omtrent de relatie tussen de injectie en seismiciteit.
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Bovenstaande is de gezamenlijke visie van TNO en AGE op het artikel van
Weingarten et al. Wij gaan er van uit, dat hiermee uw vraag is beantwoord.

-

der Meijden MBA
_.-— t__s

— InpceurnqraaI der Mijnen
t-.

Mevr. dr. I.C, Kroon
Hoofd Adviesgroep EZ
TNO Geologische dienst van
Nederland

Met vriendelijke groet,

Ons kenmerk
15167037
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Bijlage

Belang van de geologische kenmerken van een gebied.
De mechanismen voor geïnduceerde seismiciteit zijn sterk gerelateerd aan de geologische
kenmerken van de ondergrond. Het behoeft nauwelijks toelichting dat er grote verschillen bestaan
tussen die kenmerken in het studegebied in de VS en de Nederlandse ondergrond. Ook binnen het
studiegebied in de VS treden belangrijke verschillen in geologische kenmerken op.

In Weingarten eI al. wordt geen onderscheid gemaakt in geologische kenmerken binnen het
onderzoeksgebred. Conclusies, die zij trekken, zijn generiek voor het hele onderzoeksgebied In het
supplernentaire materiaal hebben zij echter de relatie tussen injectiedebiet (figuur A) en cumulatieve
geïnjecteerde volume (figuur 8) niet geïnduceerde seismiciteit voor vier staten afzonderlijk
aangegeven (zie figuur hieronder).

Uit die grafieken is een aantal zaken af te leid en.
• Allereerst zijn de gegevens uit Oklahorna door hun grotere aantal putten (zie schaal op de y

as) dominant over de overige drie staten.
• Differentiatie naar de vier staten Oklahoma, Colorado, New Mexico en Arkansas geeft

verschillende patronen per staat. Dit geldt zowel voor de frequentie, waarmee geassocieerde
seismiciteit optreedt, als de relatie met de onderzochte factoren (trend).
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Het blijkt dat in de staten Colorado en New Mexico voor zowel het injectiedebiet als voor het
cumulatief geïnjecteerde volume het percentage van geassocieerde seismische activiteit zeer gering
is Dit in tegenstelling tot de staat Oklahoma en in mindere mate tot de staat Arkansas. Dit moet het
gevolg zijn van de eigenschappen van de ondergrond.

Dat in Oklahoma een hogere kans op geassocieerde seisrnicitet optreedt kan goed samenvallen met
het feit dat die regIo van nature al een niet te verwaarlozen seismiciteit vertoonde. De aanwezigheid
van krtisch gestreste breuken is daarmee te verwachten (cf. M. D. Zoback, J. Townend, 8.
Grollimund, Steady state failure equilibrium and deformation of intraplate lithosphere. Int. Geol. Rev.
44, 383—401 (2002)) Nederland kent buiten het zuidelijk deel van Limburg geen gebieden die van
nature seismische activiteit vertonen. Hierdoor is de kans op kritisch gestreste breuken gering

De bevingen, die door gaswinning worden geïnduceerd, worden veroorzaakt door een ander
mechanisme. Dit mechanisme speelt bij waterinjectie geen rol.
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Nr. 44  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 15 december 2015 

Op 22 juni 2015 heeft het lid Mulder (CDA) Kamervragen gesteld over 
waterinjectie en geïnduceerde aardbevingen. Ik heb deze vragen op 14 juli 
2015 beantwoord (Aanhangsel Handelingen II 2014/15, nr. 2894). 
Vervolgens hebben de leden Mulder (CDA), Omtzigt (CDA) en Van 
Tongeren (GroenLinks) op 28 juli 2015 additionele vragen gesteld over 
waterinjectie en de gegevens op het Nederlandse olie- en gasportaal 
(www.nlog.nl). Ik heb deze vragen op 15 september 2015 beantwoord 
(Aanhangsel Handelingen II 2015/16, nr. 9). In mijn beantwoording van 
deze vragen heb ik toegezegd Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO 
te vragen naar de relevantie voor Nederland van het artikel van 
Weingarten et al. (Science vol 348, issue 6241) over waterinjectie en 
seismiciteit in de Verenigde Staten en uw Kamer hierover te informeren. 
Conform mijn toezegging stuur ik uw Kamer hierbij de analyse van SodM 
en TNO1 en mijn appreciatie daarvan. 

Het artikel van Weingarten et al. analyseert op statistische wijze de 
waarschijnlijkheid van een relatie tussen het optreden van geïnduceerde 
seismiciteit en een aantal operationele kenmerken bij injectie van water in 
de ondergrond. Deze kenmerken betreffen het injectiedebiet, het 
cumulatieve geïnjecteerde volume, de (maandelijks gemeten) druk aan de 
putmond en de diepte en de nabijheid van het kristallijne gesteente ten 
opzichte van het injectie punt. 

SodM en TNO geven aan dat het artikel van Weingarten et al. een degelijk 
onderzoek is. Er wordt een statistische benadering gebruikt om bepaalde 
correlaties aan te tonen. De correlaties maken geen onderscheid in 
achterliggende fysische processen of (geologische) omstandigheden. 
SodM en TNO onderschrijven de bevinding van Weingarten et al. dat het 
injectiedebiet een belangrijke factor is in relatie tot het induceren van 
seismische activiteit. SodM en TNO geven aan dat het al dan niet 
optreden van seismiciteit afhankelijk is van de manier van injecteren 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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(operationele factoren) in samenhang met de overheersende lokale 
geologische omstandigheden. Op basis van fysische gronden zijn zij van 
mening dat juist de reservoirdruk de primaire parameter is bij het 
beheersen van het risico van waterinjectie in lege gasvelden in Nederland. 
SodM en TNO geven aan dat de Nederlandse ondergrond in geologische 
zin afwijkt van het door Weingarten et al. beschreven studiegebied in de 
Verenigde Staten. Zij stellen daarom dat de resultaten van deze studie niet 
zomaar kunnen worden toegepast op Nederland. Hoewel ook in 
Nederland het injectiedebiet een operationele factor is, die van belang kan 
zijn bij het optreden van geïnduceerde seismiciteit, wordt de mate waarin 
in belangrijke mate bepaald door de geologische kenmerken van de 
ondergrond. De grenswaarde van 300.000 barrels per maand, waarvan 
Weingarten et al. spreekt en waarnaar de bovengenoemde leden hebben 
gevraagd, kent voor Nederland daarom geen onderbouwing. 

Gezien de analyse van SodM en TNO constateer ik dat er geen aanleiding 
is om de eerder gegeven antwoorden op de bovengenoemde Kamer-
vragen te herzien. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 32 849, nr. 44 2
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Vragen lid Van Tongeren (GroenLinks) aan Minister van Economische Zaken 
over de berichtgeving van RTV Oost over gevaar voor mens en natuur van 
afvalwaterinjectieputten van NAM (ingezonden 28 december 2015). 

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 2 maart 2016). 
Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2015–2016, nr. 1192. 

Vraag 1
Kent u de volgende berichten van RTV Oost: «Nieuw onderzoek: 60% 
afvalwaterinjectieputten NAM vormt toenemend gevaar voor mens en 
natuur» en «NAM: «Waterinjectieputten vormen absoluut geen gevaar voor 
mens en natuur»?1 2 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Klopt het dat er nieuw onderzoek naar de kwaliteit van de afvalwaterinjectie-
putten van NAM (de joint venture van Shell en Exxon) is gedaan sinds 
publicatie van de MER (Milieueffectrapportage) die u op 15 juli 2015 heeft 
gepubliceerd? Zo ja, kunt u de onderzoeksresultaten aan de Kamer sturen? Zo 
nee, betekent dit dan dat er sinds de MER van 15 juli 2015 geen onderzoek 
meer is gedaan naar de afvalwaterinjectieputten? 

Antwoord 2
De berichtgeving van RTV Oost lijkt gebaseerd te zijn op het door mij op 
10 juli 2015 gepubliceerde PlanMER Schaliegas en op het rapport «Technical 
evaluation of Twente water injection wells ROW3, ROW4, ROW7, ROW9, 
TUB7 and TUB10, 3 years after start of injection» dat in opdracht van NAM is 
uitgevoerd en op 13 mei 2015 door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) op 
haar website is gepubliceerd. Dit rapport is als bijlage3 bij deze beantwoor-
ding toegevoegd. 
Het op 15 juli 2015 gepubliceerde PlanMER Schaliegas is opgesteld om de 
geschiktheid van gebieden in Nederland voor schaliegaswinning in beeld te 

1 http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?cat=1&nid=233739
2 http://www.rtvoost.nl/nieuws/

default.aspx?nid=233785&cat=1&rubriek=1&_ga=1.55262764.627345896.1450824440
3 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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brengen wat betreft de effecten op mens, milieu en leefomgeving. Het 
PlanMER Schaliegas kan niet gebruikt worden ten aanzien van specifieke 
situaties van de waterinjecties in Twente. Ik heb sinds de publicatie van het 
PlanMER geen opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar de 
kwaliteit van de productiewaterinjectieputten van NAM. Ik zal in de verdere 
beantwoording aangeven welke onderzoeken NAM moet uitvoeren zoals 
opgelegd vanuit de huidige vergunningen voor de waterinjectie. 
NAM heeft in 2006 de milieueffectrapportage (MER) «Herontwikkeling olieveld 
Schoonebeek» opgesteld. Uit de MER bleek dat het injecteren van productie-
water uit milieuoverwegingen de meest gunstigste verwerkingsmethode is. 
De toenmalige Minister van Economische Zaken, de betrokken bestuursorga-
nen van provincie Overijssel en de gemeenten hebben uitgaande van de 
MER, na het doorlopen van de gebruikelijke openbare procedures, de 
benodigde vergunningen voor de waterinjectie afgegeven. De injectie van het 
productiewater vindt sinds 2011 plaats en verloopt volgens een door SodM 
goedgekeurd Water Injectie Managementplan. 
Op basis van de vergunning moet NAM om de drie jaar een technisch 
onderzoek en zesjaarlijks een evaluatie van de verwerkingsmethode uitvoe-
ren. Het driejaarlijkse onderzoek betreft de technische status van zowel de 
putten als het reservoir. NAM heeft het driejaarlijkse onderzoek «Technical 
evaluation of Twente water injection wells ROW3, ROW4, ROW7, ROW9, 
TUB7 and TUB10, 3 years after start of injection» (referentie: EP20141021064) 
uitgevoerd en in januari 2015 ter beoordeling aan SodM gestuurd. In de 
zesjaarlijkse evaluatie wordt bekeken of het injecteren van het productiewater 
nog steeds de te prefereren methode van verwerking is. NAM heeft medio 
2015 Royal HaskoningDHV de opdracht gegeven om het evaluatieonderzoek 
uit te voeren. NAM verwacht dat het evaluatieonderzoek eind april 2016 zal 
zijn afgerond. Ik heb de Commissie voor de m.e.r. gevraagd een advies te 
geven over dit evaluatieonderzoek. De Commissie voor de m.e.r. zal bij haar 
advies de bevindingen van de begeleidingscommissie, bestaande uit lokale 
bestuurders uit de provincie Overijssel en Drenthe, meenemen. De Commis-
sie voor de m.e.r. zal ook de second opinion van Deltares in haar overweging 
meenemen. Aan de hand van het advies van de Commissie voor de m.e.r. zal 
ik na overleg met bestuurders uit de regio, zoals momenteel gepland, eind 
juni 2016 een afweging maken of de huidige verwerkingsmethode een 
aanpassing behoeft. Indien dit het geval is, dan zal ik samen met de 
betrokken partijen hiertoe een traject starten. 

Vraag 3
Kan het rapport EP20141021064, waar RTV Oost een pagina van toont in het 
artikel «NAM: «Waterinjectieputten vormen absoluut geen gevaar voor mens 
en natuur», aan de Kamer worden gezonden? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 3
Ja, zie bijlage en het antwoord op vraag 2. 
De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat de druk waarmee wordt 
geïnjecteerd in overeenstemming is met de vereisten uit de vergunning. Dit 
betekent dat de injectiedruk nooit boven het niveau is geweest waarbij 
breuken in de afdekkende lagen van de reservoirs waarin het productiewater 
wordt gebracht, kunnen ontstaan. NAM heeft op verzoek van SodM extra 
onderzoek gedaan naar de mogelijke gevolgen van deze waterinjecties op 
lange termijn. SodM heeft deze onderzoeken ook op haar website gepubli-
ceerd. Het betreft de volgende rapporten: 
1. Geology description of Twente gas fields: Tubbergen, Tubbergen-Mander 

en Rossum-Weerselo; 
2. Halite dissolution modelling of water injection into Carbonate gas 

reservoirs with a Halite seal; 
3. Subsidence caused by Halite dissolution due to water injection into 

depleted Carbonate gas reservoirs encased in Halite; 
4. Threat assessment for induced seismicity in the Twente water disposal 

fields; 
5. Protocol seismische activiteit door waterinjectie. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel 2



Vraag 4
Klopt het dat de wanden van de leidingen van afvalwaterinjectieputten in 
Twente zijn aangetast sinds NAM in 2011 begon met injectie van afvalwater? 
Zo nee, waarop baseert u dat? Zo ja, wat is hiervan volgens de toezichthou-
der de oorzaak, en welke maatregelen zijn door de vergunningverlener en 
toezichthouder opgelegd aan de vergunninghouder om deze problemen op te 
lossen? 

Antwoord 4
De wanden van de stalen buizen in de waterinjectieputten die in direct 
contact staan met het injectiewater kunnen worden aangetast door corrosie 
vanwege zuurstof dat in het injectiewater aanwezig is. De corrosieve werking 
van het water wordt tegengegaan door er een anti-corrosie middel (corrosie 
remmer) aan toe te voegen. Toch kan dit middel de corrosie niet geheel 
uitsluiten, vandaar dat mijnbouwondernemingen controlemetingen op de 
blootgestelde leidingwanden regulier moeten uitvoeren, zoals ook expliciet is 
omschreven in de verleende vergunningen. De toezichthouder SodM 
controleert de resultaten van deze metingen en zal indien nodig ook 
handhavend optreden. 
In het rapport «Technical evaluation of Twente water injection wells ROW3, 
ROW4, ROW7, ROW9, TUB7 and TUB10, 3 years after start of injection» wordt 
de gemeten afname van de wanddikte van de injectiebuizen beschreven. De 
injectiebuis is een stalen buis die in elke injectieput aanwezig is en waar het 
injectiewater vanaf de oppervlakte tot aan het reservoir doorheen stroomt. De 
injectiebuis vormt de eerste barrière (binnenbuis). De injectiebuis is geplaatst 
en verankerd in de buitenbuis (de verbuizing ofwel «casing» genoemd) die 
met cement is vastgezet aan het omliggende gesteentepakket. Deze verbui-
zing vormt de tweede barrière en kan bestaan uit meerdere metalen buizen 
die onderling met cement aan elkaar zijn vastgemaakt (buis in buis construc-
tie). Met deze opbouw van barrières wordt voorkomen dat het injectiewater 
buiten de put terecht kan komen. 
Tussen de verbuizing en de injectiebuis bevindt zich een met een vloeistof 
gevulde binnenruimte (annulaire ruimte). Als een injectiebuis zou gaan 
lekken, via een lek in de injectiebuis, dan wordt dat direct opgemerkt door 
een druktoename in de annulaire ruimte tussen de injectiebuis en de 
verbuizing. De injectie wordt dan direct gestopt, waardoor de kwaliteit van de 
«buiten-verbuizing» intact blijft. De «buiten-verbuizing» is de permanente 
barrière tussen het proces dat zich in de put afspeelt en grondwater- en 
gesteentelagen buiten de put. Na vervanging van de injectiebuis kan de put 
dan weer in gebruik worden genomen. 
Het komt voor dat er problemen zijn met een injectiebuis. De buitenbuis 
vormt op dat moment echter nog steeds een barrière tussen het injectiewater 
en het gesteente waardoor er geen lekkage naar de omgeving plaatsvindt. 
Via periodieke controlemetingen van de eerste barrière wordt nagegaan of de 
injectiebuis nog steeds geschikt is. NAM heeft in het bovengenoemde rapport 
aangegeven dat aan de injectiebuis van sommige injectieputten weliswaar 
reductie in wanddikte is gemeten maar toont tevens aan dat de resterende 
wanddikte nog steeds voldoende binnen de tolerantie ligt. Mocht dit niet het 
geval zijn dan moet de injectiebuis worden vervangen. 
De positie waar de injectiebuis is verankerd aan de verbuizing wordt gekozen 
op een diepte ter hoogte van het reservoir afdekkende gesteentepakket. 
Onder deze positie bevindt zich onder meer het reservoirgesteente waarin het 
productiewater wordt geïnjecteerd via perforaties die in de verbuizing zijn 
gemaakt. Het interval aan verbuizing dat zich onder de verankering van de 
injectiebuis bevindt wordt eveneens op corrosie gemeten. Naar aanleiding 
van rapportages hierover in het bovengenoemde rapport heeft SodM op 
21 juli 2015 om een nadere toelichting verzocht. NAM heeft op 28 augustus 
2015 gereageerd en heeft aangetoond dat er geen lekkages in de putten zijn 
waargenomen. NAM heeft de put TUB-7 uit voorzorg ingesloten om 
mogelijke lekkages die in de toekomst zouden kunnen optreden te voorko-
men. NAM werkt naar een reparatieplan toe om deze put te herstellen. SodM 
heeft op 6 oktober 2015 NAM verzocht om de frequentie van de vijfjaarlijkse 
controlemetingen nader te onderbouwen om te bezien of deze frequentie al 
dan niet verhoogd zou moeten worden. NAM heeft op 27 november 2015 
aangegeven in ieder geval de controlemetingen in 2016 te herhalen. De 
vorige controlemetingen waren in 2013 uitgevoerd. Op basis van een 
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evaluatie, waarin de resultaten van deze nieuwe metingen met de resultaten 
van de metingen van 2013 worden vergeleken, zal SodM beoordelen of een 
intensivering van de meetfrequentie nodig is. 

Vraag 5
Klopt het dat het afvalwater dat geïnjecteerd wordt via de afvalwaterinjectie-
putten van NAM in Overijssel een direct gevaar vormt voor mens en natuur, 
op het moment dat het afvalwater in de bodem terecht komt? Zo nee, waar 
baseert u dat op? Zo ja, welke risico’s levert het transport en de injectie van 
het afvalwater op voor de drinkwatervoorziening, de landbouw en mens en 
natuur? 

Antwoord 5
Met betrekking tot uw vraag over risico’s ten gevolge van het transport en 
injectie van het productiewater verwijs ik naar de MER «Herontwikkeling 
olieveld Schoonbeek» (2006), waarin wordt geconcludeerd dat de huidige 
verwerkingsmethode het beste alternatief is. Deze gekozen methodiek gaat 
niet gepaard met onacceptabele risico’s voor de drinkwatervoorziening, 
landbouw, mens en natuur. 
Waterinjectieputten hebben ten opzichte van reguliere winningsputten geen 
onevenredig grote kans op aantasting van de integriteit. Er zijn in Nederland 
momenteel enkele putten bekend waarvan de waterinjectie is gestopt 
vanwege een technisch of operationeel probleem in de put. Echter, geen 
enkele van deze ingesloten waterinjectieputten vertoont lekkage van 
injectiewater vanuit de put naar de omgeving. Een goed beheer van de 
integriteit van de injectieputten in combinatie met vergunningsvoorschriften 
en het toezicht erop, zorgen ervoor dat een lekkage vanuit de waterinjectie-
putten naar grondwaterlagen zo goed als uitgesloten kan worden. 
In het document «Strategie en Programma 2012–2016» van SodM is een 
inspectieproject opgenomen met als onderwerp «integriteit bestaande 
putten». Dit inspectieproject loopt van 2015 tot en met 2016. Er gelden vanuit 
de Mijnbouwwetgeving diverse verplichtingen voor de borging van de 
integriteit van putten. Het inspectieproject beoogt de naleving van de 
wettelijke verplichtingen te expliciteren. Indien er overtredingen worden 
vastgesteld zal SodM naar gelang de zwaarte daarvan interveniëren met het 
oogmerk om overtredingen te corrigeren. Zodra alle mijnbouwondernemin-
gen zijn geïnspecteerd wordt er een sector brede balans opgemaakt en wordt 
besloten over een eventueel vervolgproject. 

Vraag 6
Hoe beoordeelt de toezichthouder de kans op lekkages door de aantasting 
van leidingen bij de afvalwaterinjectieputten in Twente, en welke risico’s 
brengt dat met zich mee voor grondwater en drinkwater? 

Antwoord 6
In het algemeen kan worden gesteld dat de kans dat in een leeg gasreservoir 
geïnjecteerd productiewater naar drinkwaterlagen migreert, verwaarloosbaar 
wordt geacht. De injectie van productiewater vindt sinds 1972 in Nederland 
plaats. Tot op heden is ten gevolge van de waterinjectie geen negatief effect 
op grondwater en drinkwater geconstateerd. Ik heb hierover de Tweede 
Kamer in maart 2015 geïnformeerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 2014–2015, 
33 952, nr. 31). Behalve de verwaarloosbare kans van migratie vanuit het 
reservoir naar drinkwaterlagen is er ook een kans op lekkage van een 
pijpleiding of een injectieput tijdens het injecteren. De kans op lekkage van 
een pijpleiding is reëel, zoals op 16 april 2015 is gebleken. Dit voorbeeld 
toont aan dat het belangrijk is dat de technische staat van de transportleiding 
gewaarborgd is en blijft. Hetzelfde geldt voor de injectieputten. Het toezicht 
van SodM is er daarom op gericht om ervoor te zorgen dat mijnbouwonder-
nemingen (in het geval van Twente door NAM) hiervoor voldoende maatrege-
len hebben genomen. 

Vraag 7
Deelt u mijn mening dat afvalwater gezuiverd dient te worden voordat tot 
lozing wordt overgegaan, ook als het ondergronds wordt geïnjecteerd? Zo 
nee, waarom niet? 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel 4



Antwoord 7
NAM heeft in 2006 ten behoeve van de herontwikkeling van de oliewinning in 
Schoonebeek de milieueffectrapportage (MER) «Herontwikkeling olieveld 
Schoonebeek» opgesteld. In de MER zijn aan de hand van een afwegingsme-
thodiek de verschillende verwerkingsopties voor het productiewater uit 
Schoonebeek met elkaar vergeleken. Uit de MER bleek dat het injecteren van 
productiewater uit onder meer milieuoverwegingen de meest gunstigste 
verwerkingsmethode is. 
Volledige zuivering van het water is toen om milieutechnische overwegingen 
afgevallen vanwege de reststromen die hierbij zouden ontstaan. Ook de 
gedeeltelijke zuivering waarbij alleen mijnbouwhulpstoffen uit de water-
stroom gefilterd worden bleek technisch en economisch gezien niet haalbaar. 
Op basis hiervan zie ik vooralsnog geen aanleiding om voor te schrijven dat 
het water voorafgaand aan de injectie moet worden gezuiverd. 
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 2 wordt op dit moment in 
opdracht van NAM het zesjaarlijkse evaluatie onderzoek uitgevoerd door 
Royal HaskoningDHV. Als onderdeel van dit onderzoek wordt de huidige 
stand der techniek ten aanzien van waterzuivering bestudeerd en ook in 
welke mate zuivering van het productiewater nu wel mogelijk is. Daarbij 
wordt ook gekeken hoe de met de waterzuivering samenhangende opties zich 
verhouden tot andere verwerkingsmethodes, waaronder ook de huidige 
waterinjectie. Mocht dit tot een nieuw inzicht leiden dan zal ik met NAM een 
traject starten met als doel de verwerkingsmethode aan te passen. 

Vraag 8
Deelt u de mening dat op grond van de Wet milieubeheer en het Verdrag van 
Aarhus, de samenstelling van het afvalwater en de bijbehorende risico’s voor 
mens en milieu onder het begrip milieu-informatie vallen? Zo ja, kunt 
aangeven welke stoffen uit het afvalwater de risico’s veroorzaken, en om 
welke risico’s voor de drinkwatervoorziening, de landbouw en mens en 
natuur het gaat? 

Antwoord 8
De samenstelling van het geïnjecteerde water is milieu-informatie zoals 
bedoeld in het Verdrag van Aarhus. De samenstelling van het geïnjecteerde 
water wordt conform de vergunning wekelijks (beknopte analyse) en 
maandelijks (uitgebreide analyse) gemeten. NAM rapporteert jaarlijks aan 
SodM de hoeveelheden en de samenstelling van het geïnjecteerde productie-
water. NAM heeft op haar website een samenvatting van de jaarrapportage 
2014 gepubliceerd waarin ook de samenstelling van het productiewater is 
opgenomen (zie: www.nam.nl/nl/news/news-archive-2016/water-production-
nam-complies-with-european-directives.html). 
De hoeveelheden geïnjecteerd injectiewater (per put per maand) worden in 
opdracht van mijn ministerie door TNO Geologische Dienst gepubliceerd op 
de website www.nlog.nl. SodM zal TNO verzoeken om ook de gegevens over 
de samenstelling van het geïnjecteerde productiewater via de website 
beschikbaar te maken. 
Het geïnjecteerde water bestaat enerzijds uit formatiewater dat afkomstig is 
uit het diepgelegen olieveld in Schoonebeek en anderzijds uit water dat als 
stoom in het olieveld wordt geïnjecteerd en vervolgens met de olie weer 
wordt meegeproduceerd. Het bevat een hoge concentratie aan zouten en een 
geringe concentratie aromaten en mijnbouwhulpstoffen. De concentraties van 
de verschillende componenten zijn lager dan de limietwaarden die genoemd 
worden in de Europese Afvalstoffenlijst (EURAL). Op basis van de EURAL-
toetsing die formeel is uitgevoerd bij de vergunningverlening werd het 
injectiewater inclusief de mijnbouwhulpstoffen aangemerkt als een «niet 
gevaarlijke afvalstof». Op basis van recente toetsing aan de Classification 
Labelling and Packaging (CLP verordening, 1272/2008/EG) wordt het 
injectiewater niet ingedeeld als gevaarlijk. De CLP-verordening zorgt dat de 
industrie de potentiele risico’s van chemische stoffen en mengsels moet 
vaststellen en stoffen moet indelen in overeenstemming met de vastgestelde 
gevaren. 
Met betrekking tot de vraag over risico’s verwijs ik naar de MER «Herontwik-
keling olieveld Schoonebeek» (2006), waarin geconcludeerd werd dat het 
watertransport en waterinjectie geen onacceptabele risico’s voor de drinkwa-
tervoorziening, landbouw, mens en natuur met zich meebrengt. 
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Vraag 9
Eist de vergunningverlener of toezichthouder extra maatregelen bij een 
eventuele herstart van afvalwaterinjectie in Twente om problemen met 
afvalwaterinjectieputten in de toekomst te voorkomen? Indien maatregelen 
worden geëist, om welke maatregelen gaat het dan? Indien geen maatregelen 
worden geëist, waarom niet? 

Antwoord 9
Op dit moment is er vanuit mijn rol als bevoegd gezag geen aanleiding om 
extra maatregelen te eisen bij een eventuele herstart van de injectie van 
productiewater in Twente. Zoals bekend ligt de oliewinning in Schoonebeek 
en de daaraan gekoppelde injectie van productiewater in Twente stil omdat 
NAM de aangetaste transportleiding uit bedrijf heeft genomen om een 
lekkage zoals op 16 april 2015 in Hardenberg heeft plaatsgevonden, te 
voorkomen. NAM heeft besloten om de transportleiding te repareren. SodM 
houdt toezicht op deze werkzaamheden en kan NAM aanwijzingen geven ten 
aanzien van het toekomstige gebruik van de transportleiding. NAM mag de 
gerepareerde transportleiding alleen in bedrijf nemen na expliciete toestem-
ming van SodM. 
In het antwoord op vraag 4 ben ik ingegaan op het belang van de controle-
metingen in de putten. SodM heeft op 6 oktober 2015 NAM verzocht om de 
frequentie van de controlemetingen (thans een maal per vijf jaar) nader te 
onderbouwen om te bezien of deze frequentie al dan niet verhoogd zou 
moeten worden. Hierop heeft NAM per brief van 27 november 2015 
aangegeven om in ieder geval de controlemetingen in 2016 te herhalen. Op 
basis van een evaluatie, waarin de resultaten van deze nieuwe metingen met 
die van 2013 worden vergeleken, zal SodM beoordelen of een intensivering 
van de meetfrequentie nodig is. 

Vraag 10 en 11
Hoe beoordeelt u de situatie dat de transportleiding tussen Drenthe en 
Twente de rivier de Vecht doorkruist, en welke maatregelen treffen u en 
vergunninghouder om te zorgen dat bij een leidingbreuk op deze plek de 
zoetwatervoorraad in het IJsselmeer geen gevaar loopt? 
Welke maatregelen dient NAM in te voeren om een herhaling te voorkomen 
dat NAM geen drukverlies in de transportleiding constateert bij lekkage, zoals 
gebeurde bij het lek in Hardenberg? 

Antwoord 10 en 11
Op 16 april 2015 werd een lekkage geconstateerd bij Hardenberg. NAM heeft 
de transportleiding direct uit bedrijf genomen en de verontreiniging 
gesaneerd. Vervolgens is de transportleiding opgegraven en gerepareerd 
door het deel met de lekkage te vervangen. Daarnaast is ook een aantal 
aangetaste stukken transportleiding vervangen. Na deze reparaties is de 
transportleiding opnieuw geïnspecteerd en getest. De reparatie was succesvol 
uitgevoerd maar uit de nadere inspectie bleek dat de transportleiding op 
meerdere plekken ook was aangetast door corrosie onder invloed van 
bacteriën. Sindsdien wordt de transportleiding niet gebruikt en is de 
olieproductie in Schoonebeek stilgelegd. 
NAM heeft op 25 november 2015 besloten om de gehele transportleiding te 
repareren met de pijp-in-pijp methode. Een met een stalen band versterkte 
kunststof transportleiding zal door de bestaande metalen transportleiding 
worden getrokken. De nieuwe kunststof transportleiding kan niet door 
corrosie worden aangetast. De ruimte tussen de nieuwe kunststof en de oude 
stalen transportleiding zal op een lage druk worden gehouden en zal continu 
worden gemonitord. Mocht de nieuwe kunststof transportleiding toch gaan 
lekken dan zal dit direct worden opgemerkt door de drukverandering in de 
tussenruimte. Het watertransport kan dan direct worden stilgelegd. De oude 
transportleiding fungeert als een extra mantel waardoor het injectiewater niet 
kan lekken naar de bodem. 
Lekkages kunnen worden voorkomen door goede monitoring en voldoende 
(interne) inspecties. Op basis van de huidige kennis heeft NAM in overleg 
met SodM de procedures aangepast. Het is de taak van SodM om erop toe te 
zien dat deze procedures worden nageleefd. 
Pijpleidingen worden bij kruisingen van wegen en waterwegen in de regel 
standaard versterkt. Dit geldt ook voor de kruising van de transportleiding en 
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de rivier de Vecht. Om het ruim 50 km verderop gelegen IJsselmeer te 
verontreinigen zou een grote hoeveelheid injectiewater weg moeten lekken. 
Het is niet realistisch dat een dergelijke hoeveelheid water onopgemerkt weg 
zou kunnen lekken omdat een lekkage van dit formaat direct wordt opgemerkt 
door de drukmeters en vloeistofstroommeters. In het geval van een leiding-
breuk worden de pompen onmiddellijk gestopt en tussengelegen afsluiters 
onmiddellijk gesloten. Het totale volume van de lekkage blijft daardoor 
beperkt. 

Vraag 12
Worden na het schuiven van een nieuwe pijpleiding in de oude transportpijp-
leiding vanwege de lekkage in Hardenberg meer anti-corrosiemiddelen 
toegevoegd aan het afvalwater? Zo ja, wat betekent dit voor de milieuvergun-
ningen omtrent deze afvalwaterinjecties? 

Antwoord 12
De nieuwe binnenleiding is gemaakt van kunststof. Deze leiding is bestand 
tegen corrosie onder invloed van de bacteriegroei. De injectieputten moeten 
wel beschermd worden tegen corrosie. Waarschijnlijk zal de vergunning ten 
aanzien van het gebruik van anticorrosie middelen niet aangepast behoeven 
te worden. NAM en SodM zullen hierover nog nader overleg voeren. 

Vraag 13
Hoe beoordeelt de toezichthouder de nieuwe transportleiding van NAM? 

Antwoord 13
NAM heeft voor het opnieuw in gebruik nemen van de transportleiding eerst 
instemming nodig van SodM. SodM zal deze instemming verlenen op het 
moment dat de leiding aan alle wettelijke eisen voldoet. Daarvoor moet een 
onafhankelijke deskundige bepalen dat de leiding weer in overeenstemming 
is met alle wettelijk vastgelegde normen, zoals NEN 3650 en API 17J. De 
onafhankelijke deskundige zal ook de kwaliteit beoordelen van bijvoorbeeld 
het ontwerp en van sterkteberekeningen van de transportleiding. SodM kan 
daarnaast, als voorwaarde voor instemming met ingebruikname, aanvullende 
veiligheidsmaatregelen van NAM eisen. Tijdens de reparatie zal SodM 
inspecties uitvoeren en erop toezien dat de reparatie in overeenstemming 
met wet- en regelgeving worden uitgevoerd. 

Vraag 14
Hoeveel afvalwaterinjectieputten zijn er in Nederland in gebruik? Hoeveel 
daarvan zijn van NAM? 

Antwoord 14
Op dit moment zijn er op land in Nederland 24 operationele waterinjectieput-
ten op 19 verschillende locaties. Of er daadwerkelijk water wordt geïnjecteerd 
is afhankelijk van de bedrijfsvoering van het desbetreffende mijnbouwbedrijf. 
Op dit moment zijn er van deze 24 operationele putten in totaal 19 operatio-
nele putten van NAM. Dit aantal is inclusief de 10 operationele waterinjectie-
putten in Twente. De waterinjectieput (TUB-7) in Twente is op dit moment 
niet-operationeel en is in afwachting van onderhoud. Hierbij wil ik opmerken 
dat op dit moment in Twente geen water wordt geïnjecteerd omdat de 
olieproductie van Schoonebeek is stilgelegd. 

Vraag 15
Kan de toezichthouder een totaaloverzicht van de situatie in afvalwaterinjec-
tieputten en transportleidingen voor gas, olie, productiewater en afvalwater 
aan de Kamer verstrekken? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 15
Voor elke locatie waar injectiewater wordt geïnjecteerd geldt dat er ieder jaar 
een jaarrapportage moet worden ingediend bij SodM. Voor vergunningen 
geldt dat de volgende gegevens jaarlijks moeten worden gerapporteerd: 
• Hoeveelheid geïnjecteerd water; 
• Analyseresultaten van een aantal parameters; 
• Toegevoegde hulpstoffen; 
• Injectiedruk; 
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• Overzicht reparatie en onderhoudswerkzaamheden; 
• Afwijkingen in de injectiedrukken; 
• Afwijkingen in de annulaire drukken; 
• Mechanische problemen; 
• Eventuele incidenten of lekkages in het injectiesysteem. 
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 8 worden de hoeveelheden 
geïnjecteerd injectiewater gepubliceerd op de website www.nlog.nl. SodM zal 
TNO verzoeken om de rapportage op de website aan te passen en ook de 
samenstelling van het productiewater te publiceren. 
Alle transportleidingen voor gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Besluit 
externe veiligheid Buisleidingen (BevB) zijn gepubliceerd op internet (zie 
www.risicokaart.nl). Op de risicokaart zijn alle gas- en olieleidingen te vinden. 
De injectiewater-transportleidingen vallen niet onder het BevB en staan, net 
zoals de locaties van de waterinjectieputten, niet op deze kaart. 
Voor de aanleg van een pijpleiding is alleen in speciale gevallen een 
vergunning op basis van de Mijnbouwwet noodzakelijk. De ligging wordt in 
de regel dan ook bepaalt door lokale aanlegvergunningen en vastgelegd in 
bestemmingsplannen en in overeenkomsten met landeigenaren. In de 
Mijnbouwwet is geregeld dat SodM toezicht kan houden op de integriteit van 
de leiding. Informatie over de ligging van alle buisleidingen, dus ook voor 
productiewatertransportleidingen, is per specifieke locatie op te vragen via de 
website van het Kadaster, zie www.kadaster.nl/klic. 

Vraag 16
Hoeveel afvalwaterinjectieputten en/of transportleidingen met afname van 
wanddikte of andere door de toezichthouder of de vergunninghouder 
geconstateerde problemen zijn er in Nederland bekend bij de toezichthouder? 
Om welke locaties gaat het? 

Antwoord 16
In het antwoord op vraag 4 heb ik aangegeven dat de afname van wanddikte 
door bijvoorbeeld corrosieverschijnselen niet per definitie een probleem is. In 
het ontwerp van een put en een pijpleiding wordt rekening gehouden met 
een afnemende wanddikte. Door adequate corrosiebeheersmaatregelen in de 
vorm van anti-corrosiemiddelen (corrosie remmer) in de productiewater-
stroom wordt in die gevallen de corrosiesnelheid geminimaliseerd. Met 
behulp van controlemetingen wordt de corrosie, die dan nog op kan treden, 
gemeten om te voorkomen dat er onvoldoende wanddikte resteert waardoor 
een lek zou kunnen ontstaan. Vrijwel alle koolstofstalen pijpleidingen en 
putten hebben één of meerdere plekken waar de wanddikte is afgenomen. In 
een aantal van deze putten is de injectie tijdelijk gestaakt in afwachting van 
onderhoud, wat onder andere kan inhouden dat de huidige injectiebuis wordt 
vervangen voor een nieuwe injectiebuis. In geen enkel geval zijn problemen 
geconstateerd die duiden richting een lekkage van de waterinjectieput naar 
de omgeving. 

Vraag 17
Hoeveel afvalwaterinjectieputten zijn nog steeds in gebruik, en bij hoeveel is 
afvalwaterinjectie tussentijds gestopt, of een verminderde injectie toegepast 
wegens te hoge druk? 

Antwoord 17
Zoals aangegeven In het antwoord op vraag 14 zijn er op dit moment 24 
operationele waterinjectieputten op 19 verschillende locaties. Er zijn op dit 
moment vijf niet-operationele waterinjectieputten die in afwachting zijn van 
onderhoud (zie ook het antwoord op vraag 18). 
De druk mag oplopen totdat deze gemiddeld gezien over het gehele reservoir 
de oorspronkelijke druk heeft bereikt die in het gasveld heerste toen deze 
destijds werd gevonden. Door deze werkwijze wordt gegarandeerd dat de 
oorspronkelijke afdichtende laag van het reservoir niet zal worden aangetast 
door de druk van het injectiewater. 
Er zijn vijf waterinjectieputten waar de waterinjectie inmiddels is beëindigd 
omdat het hiervoor in gebruik zijnde (deel)reservoir inmiddels is opgevuld. 
Dit betreft de volgende putten: DAL-8, LEW-102, SCH-519, SCH-531, SCH-560. 
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Vraag 18
Bij welke afvalwaterinjectieputten in Nederland is afvalwaterinjectie gestopt 
wegens problemen met de technische staat van de injectieput of de 
transportleiding? Zijn in deze situaties reparatieplannen of andere maatrege-
len van de vergunninghouder geëist? 

Antwoord 18
Iedere installatie of gebouw is aan slijtage onderhevig. Dit geldt ook voor 
injectieputten en productieputten die gebruikt worden ten behoeve van de 
mijnbouw. Er zijn in Nederland op dit moment vijf putten waar de waterinjec-
tie is gestopt vanwege onderhoud dat moet worden uitgevoerd. Deze putten 
vertonen geen lekkage van productiewater vanuit de put naar de omgeving 
en veroorzaken dus geen schade aan mens en milieu. Het is daarom aan de 
mijnonderneming zelf om het onderhoud te plannen en ook te initiëren. 
SodM zal pas maatregelen opleggen wanneer er schade aan mens en milieu 
dreigt op te treden of wanneer men heeft geconstateerd dat er schade is 
opgetreden. SodM houdt ook toezicht op deze tijdelijk niet in gebruik zijnde 
putten. 
De volgende waterinjectieputten worden momenteel niet gebruikt en zijn in 
afwachting van onderhoud: 
• Middenmeer-02 (MDM-02); 
• Slootdorp-01 (SLD-01); 
• Rotterdam-6 (RTD-6); 
• Schoonebeek-580 (SCH-580); 
• Tubbergen-7 (TUB-7). 
Er zijn in Nederland géén waterinjectieputten waar de injectie is gestopt 
vanwege een lekkage vanuit de put naar de omgeving. Op dit moment is de 
injectie van productiewater in Twente gestaakt. De injectie is op 16 april 2015 
stilgelegd na de constatering van een lekkage in de transportleiding nabij 
Hardenberg (zie het antwoord op vraag 11). NAM heeft besloten om de 
transportleiding te repareren. Naar verwachting zal de transportleiding in het 
najaar van 2016 gerepareerd zijn. 

Vraag 19
Kan de toezichthouder een overzicht geven van de druk voor winning en de 
huidige druk in afvalwaterinjectieputten waar gestopt is, of het injectievolume 
is verlaagd wegens te hoge druk? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 19
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de oorspronkelijke 
reservoir druk en de huidige druk in de productiewaterinjectieputten die 
genoemd zijn in het antwoord op vraag 17. 

Put Oorspronkelijke gemid-
delde reservoir druk

Huidige druk ter plaatse 
injectiekolom

Barstdruk bovenlig-
gende laag

DAL-8 377 bar op 3.100 meter 450 bar 
(juni 2014)

697 bar

LEW-102 269 bar (thv Weissliegend) 300 bar >500 bar
SCH-519 98 bar op 800 meter 93 bar op 800 meter 

(nov 1999)
121 bar

SCH-531 89 bar op 800 meter 94,8 bar op 800 meter 
(maart 2011)

114 bar

SCH-560 98 bar op 800 meter 93,3 bar op 800 meter 
(nov 1999)

121 bar

 
In de tweede kolom staat de oorspronkelijke gemiddelde reservoirdruk 
vermeld. In de derde kolom staat de druk ter plaatse van de onderzijde van 
de injectiekolom in de verschillende putten vermeld. De druk in de derde 
kolom is geen gemiddelde druk van het reservoir maar een druk op één 
plaats bij de injectiekolom. Deze druk is doorgaans hoger dan in het reservoir 
omdat het water tijd nodig heeft om zich in het reservoir te verplaatsen. Uit 
berekening van de barstdruk van de bovenliggende gesteentelaag blijkt dat 
de druk op elke plaats in het reservoir daar nog ruim onder blijft. 
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Vraag 20
Wat is de impact van afvalwaterinjectie en de chemicaliën op de stabiliteit 
van de ondergrondse reservoirs waarin het afvalwater wordt geïnjecteerd? 

Antwoord 20
De ondergrondse gasreservoirs, die bestaan uit een poreus gesteentepakket 
met afsluitende lagen, zijn geologisch gezien stabiel. Gedurende miljoenen 
jaren heeft het gas zich onder de afsluitende laag verzameld en is zo lange 
tijd in een natuurlijk evenwicht onder hoge druk bewaard gebleven. Door de 
gaswinning is in het reservoir de druk verlaagd ten opzichte van de oorspron-
kelijke evenwichtsdruk. Door het opnieuw vullen van zo’n ondergronds 
reservoir met bijvoorbeeld formatiewater wordt de drukdaling door de 
gasproductie in zekere mate gecompenseerd. In Nederland geldt de regel dat 
de gemiddelde reservoirdruk door waterinjectie niet hoger mag worden dan 
de oorspronkelijke reservoirdruk. Lokaal mag de druk bij de injectieput 
tijdelijk hoger zijn maar ook niet zodanig hoog worden dat afsluitende lagen 
kunnen worden beschadigd. Soms worden speciale waterinjectie manage-
mentplannen ontwikkeld om dit te beheersen. Het vullen van een leeg 
gasreservoir is overigens een volstrekt ander principe dan de «waste water 
disposal» onder verhoogde drukcondities, zeker als dit in een tektonisch actief 
gebied gebeurt, zoals dat in het buitenland (bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten) nog wel eens plaatsvindt. 
Reservoir-eigen (compatibele) stoffen zullen normaal gesproken geen 
problemen veroorzaken met betrekking tot de stabiliteit. Wel zal altijd 
preventief geverifieerd moeten worden of er bijvoorbeeld geen geochemische 
reacties zoals zwelling van kleien of afzetting van zouten kan plaats vinden, 
waardoor de productiewaterinjectie zou kunnen worden belemmerd. 
Een bijzondere situatie bestaat in Twente waar water wordt geïnjecteerd in 
een reservoir waarbij de afschermende lagen (bestaande uit anhydriet) rond 
het reservoir worden omringd door een (gering) oplosbaar steenzout. Extra 
studies zijn gedaan naar de mogelijke oplosbaarheid van dit steenzout. Deze 
studies geven aan dat de kans op het oplossen van het steenzout nihil is. 
Deze studies worden overigens in opdracht van SodM getoetst door een 
internationale expert. Zie ook het antwoord op vraag 3. 
Het gebruik van chemicaliën wordt bij waterinjectie zoveel mogelijk beperkt, 
maar de stoffen die nodig zijn om bijvoorbeeld bacteriëngroei te remmen of 
corrosie te beperken zullen de stabiliteit van het reservoir niet negatief 
beïnvloeden. Deze chemicaliën zullen door de goede afsluitende lagen 
opgesloten blijven in het reservoir. 

Vraag 21
Op hoeveel locaties in Nederland lopen transportleidingen voor productiewa-
ter, afvalwater of olie in of langs een waterwingebied of zoetwaterreservoir? 

Antwoord 21
Injectiewater wordt bij voorkeur geïnjecteerd in de nabijheid waar de 
productie van de koolwaterstoffen plaatsvindt. Bij het aanleggen van nieuwe 
leidingen zal de route van de leidingen worden bepaald door de ruimtelijk 
mogelijkheden van een gebied in relatie tot de ligging van mogelijke 
injectieputten. Dit is geborgd in de bestaande wet- en regelgeving en wordt 
veelal in bestemmingsplannen nader uitgewerkt en vastgelegd. De verschil-
lende gemeenten zijn bevoegd gezag voor de bestemmingsplannen. 
In de MER «Herontwikkeling olieveld Schoonebeek» (2006) zijn alle mogelijke 
kwetsbare gebieden uitvoerig beschreven. In Twente zelf zijn geen nieuwe 
leidingen aangelegd maar zijn bestaande gasleidingen aangepast voor 
hergebruik om het water van Schoonebeek naar Twente te vervoeren. Deze 
bestaande leidingen lopen niet door waterwingebieden. 
Het Kadaster voert in opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en 
van Infrastructuur en Milieu de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse 
netten (WION) uit en faciliteert de informatieverstrekking over de ligging van 
kabels en leidingen. Doel van de wet is gevaar of economische schade door 
beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en 
gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen. Kabel- en 
leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen 
vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als 
het Kadaster daarom vraagt. Informatie over de ligging van buisleidingen is 
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per specifieke locatie op te vragen via de website van het Kadaster, zie 
www.kadaster.nl/klic. 

Vraag 22
Deelt u de mening dat u niet langer kunt wachten met tekst en uitleg te 
geven in Twente over de injecties? Zo ja, bent u bereid zo spoedig mogelijk 
antwoord te geven op de ingediende vragen, en hierover nog voor mei/ juni 
met inwoners in gesprek te gaan? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 22
Ik heb op 29 januari 2016 een brief gestuurd aan de commissaris van de 
Koning van de provincie Overijssel waarin ik een deel van de vragen die ik 
heb ontvangen van de Stuurgroep Afvalwaterinjecties Twente heb beant-
woord. Tevens heb ik in deze brief aangegeven wanneer het resterende deel 
van deze vragen zal worden beantwoord. Ik ben in deze brief ook ingegaan 
op het proces omtrent het zesjaarlijkse evaluatieonderzoek «Herafweging 
productiewater Schoonebeek». Ik ben van plan om naar aanleiding van het 
advies van de Commissie voor de m.e.r. te overleggen met bestuurders uit de 
regio. Ik zal na dit overleg besluiten of huidige verwerkingsmethode een 
aanpassing behoeft. Indien dit het geval is zal ik in overleg met de betrokken 
partijen hiertoe een traject starten.
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Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2015–2016 

32 849 Mijnbouw 

Nr. 72  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 april 2016 

Tijdens het plenaire debat over mijnbouw van 2 maart 2016 (Handelingen 
II 2015/16, nr. 59, items 9 en 11) is gesproken over de door NAM aange-
paste markering en benaming van het injectiewater op de informatie-
borden, transportleiding en installaties van NAM in Twente (tijdens het 
debat door leden van uw Kamer aangeduid als het weghalen van 
«doodshoofdbordjes» door NAM). Ik heb toegezegd uw Kamer hierover 
schriftelijk nader te informeren. Hierbij geef ik invulling aan deze 
toezegging. 

Het milieu, de gezondheid van de mens en de belangen van bedrijven zijn 
gediend bij wereldwijd geharmoniseerde regels omtrent de indeling en 
etikettering van stoffen en mengsels voor transport, levering en gebruik. 
De Verenigde Naties (VN) heeft in het begin van deze eeuw criteria voor 
indeling en etikettering opgesteld, hetgeen in 2002 heeft geleid tot een 
wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van 
chemische stoffen. De Europese Unie heeft de internationaal overeenge-
komen criteria overgenomen in de Europese wetgeving. De Europese 
CLP-verordening (EG nr. 1272/2008)1 is hier het resultaat van. De 
CLP-verordening is van toepassing op alle sectoren van de industrie en is 
juridisch bindend in alle lidstaten. Vanaf 1 juni 2015 dient de classificatie 
van het injectiewater te geschieden conform de CLP-verordening. 

De regels voor het etiketteren gaan uit van stoffen. Voor mengsels van 
stoffen is het afhankelijk van de samenstelling van het mengsel, of 
etiketteren nog aan de orde is. Hiervoor zijn in de CLP-verordening 
concentratiegrenzen aangegeven. Op het moment dat de concentratie van 
een bepaalde stof lager is dan de aangegeven concentratiegrens, dan is 
etikettering niet aan de orde. Voor het injectiewater dat van Schoonebeek 
naar Twente wordt getransporteerd, is de concentratie van benzeen in het 
injectiewater vermeld in de aanvraag voor de verschillende vergunningen 
voor de locaties in Twente. Deze bedraagt maximaal 5 milligram per liter. 

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:nl:PDF
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De samenstelling en de hoeveelheid geherinjecteerd injectiewater wordt 
jaarlijks door NAM aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gerappor-
teerd. Uit de jaarrapportage van 20152 blijkt dat de gemiddelde concen-
tratie benzeen in het injectiewater 1,5 milligram per liter was. Dat is ver 
beneden de concentratiegrens voor benzeen uit de CLP-verordening, te 
weten 1.000 milligram per liter. Het etiketteren van de installaties voor de 
doorvoer van het injectiewater van NAM is vanuit de CLP-verordening dan 
ook niet aan de orde. Het aanpassen van de borden en de stickers op de 
transportleiding en installaties door NAM in Twente is conform de 
Europese regelgeving. Deze verordening classificeert het injectiewater in 
de categorie «niet gevaarlijk». 

In het debat werd ook gesproken over het variëren van de samenstelling 
van het injectiewater. SodM heeft aangegeven dat injectiewater een vrij 
constante samenstelling heeft. De marge ten opzichte van de concentra-
tiegrens (1.000 milligram per liter) is dermate groot, dat de beperkte 
variaties niet leiden tot een overschrijding van de concentratiegrens. De 
variaties van de samenstelling van het injectiewater geven dan ook geen 
aanleiding om het injectiewater een andere classificatie te geven. 
Overigens geldt ook voor andere componenten dan benzeen dat de 
concentratie in het injectiewater ruim onder de grens van de 
CLP-verordening ligt. 

Tijdens het debat is kort gesproken over de naamgeving van het door 
NAM in de lege gasvelden in de diepe ondergrond geherinjecteerde 
injectiewater. In de praktijk worden verschillende benamingen gebruikt. 
De term «injectiewater» is gebruikt in de Milieueffectrapportage «Heront-
wikkeling olieveld Schoonebeek» uit 2006 en in alle vergunningsaan-
vragen. Het heeft daarom mijn voorkeur om die aanduiding te gebruiken. 
Overigens heeft de naamgeving geen enkel gevolg voor de benodigde 
vergunning. De samenstelling van het injectiewater en niet de 
naamgeving bepaalt welke regels van toepassing zijn. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp

2 http://s01.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/nld/downloads/pdf/
waterinjectie-in-twente/samenvatting-jaarrapportage-injectiewater-twente-2015.pdf
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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

2435 

Vragen van de leden Jan Vos, Jacobi en Nijboer (allen PvdA) aan de Minister 
van Economische Zaken over afvalwater van de NAM in de Waddenzee 
(ingezonden 4 april 2016). 

Antwoord van Minister Kamp (Economische Zaken) (ontvangen 2 mei 2016). 

Vraag 1
Bent u bekend met de berichtgeving over het dumpen van afvalwater van de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM), via de Eems, in de Wadden-
zee?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Hoe is de NAM op dit vreemde idee gekomen? Kunt u de NAM wijzen op de 
beschermde UNESCO-status van de Waddenzee? 

Antwoord 2
NAM is uiteraard bekend met de beschermde status van de Waddenzee. 
NAM produceert sinds januari 2011 olie uit het olieveld Schoonebeek in 
Drenthe. Bij deze oliewinning komt als bijproduct productiewater vrij. Dit 
water wordt conform de huidige vergunning geherinjecteerd in lege 
gasvelden in de diepe ondergrond in Twente. NAM is volgens de huidige 
vergunning verplicht om iedere zes jaar te onderzoeken of de herinjectie uit 
milieuoverwegingen nog steeds de voorkeur heeft. 
NAM heeft voor de evaluatie een begeleidingscommissie «Herafweging 
Productiewater Schoonebeek» ingesteld. Deze commissie bestaat uit 
bestuurders van de provincie Drenthe, de provincie Overijssel, de betrokken 
gemeenten en het waterschap. De begeleidingscommissie heeft als taak om 
te controleren of het onderzoeksproces transparant verloopt, en dat de 
vragen en zorgen die leven in de regio worden meegenomen in het onder-
zoek. De commissie is niet gebonden aan de uitkomsten van het onderzoek. 
Op 10 november 2015 heeft de begeleidingscommissie ingestemd met de 
onderzoeksopzet. NAM heeft een lijst van 20 alternatieven voor herinjectie 
van productiewater opgesteld en daaruit een nadere selectie gemaakt van 

1 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/161256/NAM-onderzoekt-dumpen-productiewater-in-

 
 
 
ah-tk-20152016-2435
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2016 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, Aanhangsel 1



vier alternatieven. Op 30 maart 2016 heeft de begeleidingscommissie 
aangegeven dat de keuzes van NAM op dit moment voldoende duidelijk en 
transparant zijn om door te gaan met het evaluatieonderzoek. 
Eén van de vier alternatieven betreft het idee om het productiewater te 
zuiveren tot schoon maar nog zout water en dit zoute water vervolgens te 
lozen in de Eems bij het bestaande lozingspunt bij Spijk. Dit is het alternatief 
dat wordt genoemd in de aangehaalde berichtgeving van RTV Noord. Uit de 
vier alternatieven zal in augustus en september 2016 in overleg met de regio 
Twente een nadere selectie worden gemaakt, conform het advies van 7 maart 
2016 van de Commissie voor de milieueffectrapportage.2 De geselecteerde 
alternatieven zullen in oktober en november 2016 in detail worden doorgere-
kend. Mocht blijken dat een van deze alternatieven uit milieuoverwegingen te 
prefereren is ten opzichte van de herinjectie van het productiewater in Twente 
dan kan ik in december 2016 besluiten om een traject te starten om via de 
vergunning de huidige verwerkingswijze aan te passen. 

Vraag 3
Waarom kiest de NAM niet gewoon voor het vierde scenario dat onderzocht 
wordt, namelijk zuivering van het water waarna het schone water geloosd 
wordt? 

Antwoord 3
Op dit moment is de evaluatie nog niet zo ver dat een gefundeerde keuze 
tussen de alternatieven kan worden gemaakt. Naar verwachting zal in 
december 2016 een keuze gemaakt kunnen worden. Om de onafhankelijkheid 
van de evaluatie te borgen heb ik aan de Commissie voor de milieueffectrap-
portage advies gevraagd. 

Vraag 4
Welke stoffen zitten er, naast hoge concentraties zout en chemicaliën, nog 
meer in het afvalwater van de NAM? Welke gevolgen kan dit hebben? 

Antwoord 4
NAM monitort de samenstelling van het geherinjecteerde productiewater en 
rapporteert deze aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. NAM 
heeft op haar website de rapportages van 2014 en 2015 gepubliceerd. De 
rapportage van 2015 is aan deze beantwoording toegevoegd3. Op basis van 
de zgn. Eural-toetsing wordt het injectiewater (met daarin de gemelde 
concentraties mijnbouwhulpstoffen) geclassificeerd als een «niet gevaarlijke 
afvalstof». Tevens is een toetsing uitgevoerd aan de Europese Verordening 
voor de classificatie van stoffen, de CLP Verordening (1272/2008/EG). Deze 
Europese Verordening classificeert het injectiewater als «niet gevaarlijk». 

Vraag 5
Is het waar dat er bij de NAM een vast patroon is te ontdekken, waarbij 
steeds alle technische en juridische mogelijkheden tot het uiterste worden 
uitgeprobeerd, om maar onder kosten uit te komen, terwijl de maatschappe-
lijke kosten en de imagoschade voor de NAM zelf veel groter zijn dan de 
mogelijke kostenreductie die de NAM hoopt te bereiken? Kunt u dit de NAM 
laten inzien? 

Antwoord 5
Het patroon en het beeld van NAM zoals dat in de vraagstelling wordt 
geschetst, herken ik niet. Ik heb NAM leren kennen als een bedrijf dat op een 
verantwoorde manier haar bedrijfsvoering wil doen. Voor de waterinjectie in 
Twente was NAM bereid om de «Herafweging productiewater Schoonebeek» 
anderhalf jaar te vervroegen om zo recht te doen aan zorgen die leven onder 
de inwoners van Twente.

2 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
3 Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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provincie 
groningen 

Gedeputeerde Staten 

Aan de leden van Provinciale Staten, 
de heer J.K. Star, de heer H. Schijf, 
mevrouw S. Beckerman, mevrouw S. van der 
Graaf en de heer H. Meendering 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
E-mail 
Antwoord op 

Onderwerp 

1 7 MEi ZÖIB 
2016-22.706/20/A.20, LGW 
626871 
A.J. Bekkering-Scheuter 
(050)316 4766 
a.bekkerinq@provincieqroninqen.nl  
Schriftelijke vragen, d.d. 31 maart 2016 

Schriftelijke vragen voornemen tot lozen afvalwater door de 
NAM op de Eems 

Geachte heer Star, heer Schijf, mevrouw Beckerman, mevrouw Van der Graaf en heer Meendering, 

Op 1 april 2016 hebben wij van u schriftelijke vragen ontvangen over het lozen van afvalwater door de NAM 
op de Eems. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. Wij herhalen eerst uw vraag, waarna wij 
deze beantwoorden. 

1. Is het College op de hoogte gebracht van dit onderzoek door de NAM? 

Ja. 

2. Zo ja, op welke wijze heeft dit plaatsgevonden? 

Op 24 maart jl. heeft de NAM in een gesprek met gedeputeerde Homan een toelichting op het onderzoek 
gegeven. 

3. Zo nee, wat is de mening van het college over het voornemen van het lozen van het afval van de NAM 
in een zeer kwetsbaar natuurgebied? 

Niet van toepassing. 

4. Op welke wijze heeft het college een bevoegdheid hiertegen op te treden, vanuit de volgende 
perspectieven: ruimtelijk, kwaliteit van het oppervlaktewater van de Eems, aanleg van leidingen, het 
herstel van het Eems Dollard Estuarium in de breedste zin van het woord? 

Ons college heeft geen bevoegdheid hiertegen op te treden. Indien sprake is van effecten op natuurwaarden 
(habitat en soorten) als gevolg van de lozing en/of aanleg van leidingen, dan is in het kader van de 
Natuurbeschermingswet een vergunning nodig. In het geval van kwaliteit van de Eems dient deze 
aangevraagd, getoetst en vergund te worden bij/door het Ministerie van Economische Zaken. 

In de Eems is sprake van betwist gebied met Duitsland als gevolg van de niet definitief vastgestelde grens 
tussen Duitsland en Nederland. Dit betwist gebied ligt ongeveer 100 m van en parallel aan onze dijk tot het 
midden van de vaargeul. 

Martinikerkhof 12 
9712 JG Groningen 

Sint Jansstraat 4 
9712 JN Groningen 

Postbus 610 
9700 AP Groningen 

Telefoon 
050 316 4911 

www.provinciegroningen. nl 
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Bestuur. Juridische Zaken & Communicatie; 050 316 4160. BTW: NL0019.32.822.B01 / KvK: 1182023/IBAN: NL84ABNA0446 0456 91 / BIC: ABNANL2A 



In het geval sprake zou zijn van aanleg nieuwe leidingen in onbetwist gebied dan is Provincie Groningen 
bevoegd. In dit geval wordt echter gebruik gemaakt van een bestaande leiding die bovendien uitkomt in 
betwist gebied, waar het Ministerie van Economische Zaken bevoegd is. Er is geen sprake van een 
ruimtelijke ingreep. 

Voor het lozen moet een vergunning in het kader van de Waterwet aangevraagd en vergund worden bij/door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig Rijkswaterstaat). Deze zal moeten worden getoetst aan 
de eisen kwaliteit oppervlaktewater. 

5. In Drenthe en Twente worden informatieavonden georganiseerd voor betrokkenen en 
belanghebbenden, worden deze avonden ook georganiseerd in Groningen? En op welke wijze speelt de 
provincie hierin een rol? 

Informatieavonden worden vooralsnog niet in Groningen georganiseerd. 
Inhoudelijk betreft het onderzoek een her-afweging of de waterinjectie in Twente nog steeds de optimale 
verwerking is van het productiewater van Schoonebeek. Er is een "long list" van meer dan twintig 
alternatieven in kaart gebracht en deze is inmiddels teruggebracht naar een "short list" van vier 
alternatieven, die naast de bestaande injectiemethodiek in Twente momenteel worden bestudeerd. Eén van 
deze alternatieven is zuivering van het productiewater, transport, gevolgd door lozing in de Eems. Rond de 
zomer worden één of enkele van deze alternatieven gekozen die dan in de tweede helft van 2016 in meer 
detail zullen worden bestudeerd. Mocht de optie transport en lozing in de Eems na de zomer inderdaad een 
serieuze mogelijkheid blijken die in detail bestudeerd dient te worden, dan zal NAM informatieavonden met 
betrokkenen en omwonenden in Groningen gaan organiseren. Wij zien in het organiseren van deze 
bijeenkomsten geen rol voor de provincie. 

6. Is het College bereid om in samenspraak met de Staten elke vorm van lozing van afvalwate r ten 
gevolge van de oliewinning te voorkomen? En daar alles voor te doen wat wenselijk is? 

Wij hebben in het gesprek met de NAM reeds aangegeven dit als een ongewenste optie te zien. Vooralsnog 
is deze optie in onderzoek. De NAM heeft toegezegd ons op de hoogte te houden van de voortgang van het 
onderzoek. Mocht de optie een concrete morgelijkheid worden, dan zullen wij hierover nader in gesprek 
gaan met de NAM en de bevoegde ministeries. In deze gesprekken zullen wij duidelijk aangeven dat wij niet 
achter deze optie kunnen staan. Mocht het erop lijken dat voor deze optie gekozen gaat worden, dan zullen 
wij, in samenspraak met de Staten, al het mogelijke doen om deze optie te voorkomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

•»Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 
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Doorgenummerde lijst van Vragen 
 
 Zorgpunten Thema’s en reactie (met verwijzing naar hoofdstukken in het Tussenrapport) 

A Brief van Stuurgroep Afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente aan 

Minister Kamp, datum 11 mei 2015, kenmerk 2015/0127011 

 

 1. Algemeen  

A.1 1.1. Het MER bij de aanvraag voor de vigerende vergunning dateert uit 
2006. Geef aan op welke punten in de afgelopen 10 jaar nieuwe 
inzichten t.a.v. de in het MER besproken aspecten zijn ontstaan. 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Hoofdstuk 4.1 gaat in op de bevindingen van de afgelopen jaren. Hoofdstuk 8 beschrijft nieuwe 
mogelijkheden, die in hoofdstuk 9 worden uitgewerkt. 

A.2 1.2. Besteed daarbij aandacht aan ervaringen die in het buitenland zijn 
opgedaan, en aan de relevantie daarvan voor de Nederlandse situatie. 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Hoofdstuk 4.3 gaat in op buitenlandse ervaringen met waterinjectie, en de ervaringen met 
zoutwinning in de omgeving van Twente. 

 2. Winning van olie en productie van afvalwater  

A.3 2.1. Welke nieuwe technieken zijn beschikbaar gekomen om olie uit 
het Schoonebekerveld te winnen, en welke voor- en nadelen hebben 
deze ten opzichte van de vergunde techniek? Voldoen de gemaakte 
keuzes nog aan het criterium dat de ‘beste beschikbare technieken’ 

ingezet worden? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

De techniek voor oliewinning zelf is geen onderwerp van dit onderzoek. Wel is gekeken in 
hoeverre bijstellingen in de bedrijfsvoering invloed kunnen hebben op de hoeveelheid en 
samenstelling van het productiewater. Zowel hoofdstuk 4.1 als hoofdstuk 6 gaat hier op in. 
Hoofdstuk 9 beschrijft in detail de kansrijke alternatieven voor wat betreft de verwerking 
productiewater. Dit zijn robuuste oplossingen. Nadere uitwerking en optimalisatie is nog nodig 
om te toetsen aan BBT (Best Beschikbare Technieken) 

A.4 2.2. Welke nieuwe technieken zijn beschikbaar gekomen voor de 
reductie van afvalwaterstromen en behandeling en verdere verwerking 
of nuttige toepassing van onvermijdelijke afvalwaterstromen, en welke 
voor- en nadelen hebben deze ten opzichte van de vergunde techniek, 
c.q. de voorkeursvariant in het MER van 2006? 

Alternatieve verwerking 

Hoofdstuk 6 geeft aan in welke mate waterstromen beperkt kunnen worden. Hoofdstuk 9 
beschrijft in detail de kansrijke alternatieven. Aanvullend ten opzichte van het MER in 2006 is 
vooral de mogelijkheid van een biologische zuivering, waardoor de afvoer van schoon 
zoutwater naar zee nu als mogelijkheid kan worden meegenomen. 

A.5 2.3. Heeft fracking plaatsgevonden bij de gaswinningen in Twente? 
Rossum ligt midden in het gasveld dat zich van Oldenzaal tot 
Ootmarsum uitstrekt; wat is de maximale diepte van dit veld, en wat is 
de maximale omvang van de mogelijke bodemverzakking? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Er lijken wat misverstanden te bestaan over de term fracking. In hoofdstuk 4.1.4 wordt ingegaan 
op de termen ‘fracking’ en ‘fracking condities’.  
Tijdens de gasproductie heeft geen fracking plaatsgevonden. Wel zijn standaard 
putstimulatietechnieken zoals in de MER2006 zijn beschreven uitgevoerd.  
Tijdens de afgelopen periode van waterinjectie is het water onder lage druk geïnjecteerd. Dus 
injectie onder “fracturing” condities heeft niet plaatsgevonden.  
De maximale diepte van het kalksteenreservoir is circa 1500 meter, het zandsteenreservoir 
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circa 1800 meter.  
Door toevoeging van water neemt de reservoirdruk toe en wordt geen bodemverzakking 
verwacht. Ten gevolge van de voormalige gaswinning is boven de gasvelden in Twente een 
geleidelijke bodemdaling opgetreden van ten hoogste enkele centimeters (zoals uit metingen 
blijkt). 

A.6 2.4. Wat is de actuele prognose met betrekking tot omvang en duur 
van afvalwaterproductie en afvalwaterinjectie, uitgaande van de 
actuele stand van zaken? 

Ervaringen en nieuwe inzichten  

De verwachting is dat de olieproductie tot circa 2050 zal voortgaan. Naar verwachting zal nog 
circa 75 miljoen m3 productiewater daarbij vrijkomen.  

A.7 2.5. Wat is de samenstelling van het te injecteren afvalwater, welke 
variaties doen zich in de samenstelling voor (ook vergeleken met de 
vergunde situatie), welke stoffen in het te injecteren afvalwater kunnen 
schadelijke effecten hebben voor milieu en volksgezondheid? Waar 
wijkt deze samenstelling af van wat in het MER is onderzocht? Kunnen 
onafhankelijk van de NAM monsters van het afvalwater genomen en 
geanalyseerd worden? 

Samenstelling productiewater 

Hoofdstuk 4.1 gaat in op de waterkwaliteit en vergelijkt dit met de verwachte waarden.  
De wijze van bemonsteren, analyseren en rapporteren staan opgenomen in de verleende 
vergunningen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) controleert hierop als handhaver van de 
vergunningen. De jaarrapportages met de samenstelling van het injectiewater staan ook op de 
website van NAM. 

 3. Transport van afvalwater  

A.8 3.1. Heeft de keuze om het water niet in Drenthe, waar het uit de 
bodem komt, te injecteren, maar naar Twente te transporteren en daar 
te injecteren, in het licht van de risico’s van dat transport en in het licht 

van nieuwe technieken, nog steeds de voorkeur? 

Ervaringen en nieuwe inzichten  

De achtergrondinformatie om vast te stellen wat de voorkeur heeft, wordt in het Tussenrapport 
gegeven. Hierin staat geen conclusie, aangezien het aan de NAM en de bestuurders is om de 
verschillende aspecten te wegen. 
In de MER van 2006 is beschreven dat de keuze van de reservoirs vooral is bepaald door de 
eigenschappen van de reservoirs zoals opslagcapaciteit, in het verleden al dan niet opgetreden 
aardbevingen, beschikbaarheid en de aanwezige putten. De risico’s van pijpleidingen zijn niet 

zodanig dat dit als een blokkade voor oplossingen gezien wordt.  

A.9 3.2. Hebben zich incidenten voorgedaan in het transport van 
Schoonebeek naar de injectieputten in Twente? Zo ja, welke zijn dat 
geweest, welke effecten hebben deze gehad op de bodem, het 
grondwater, emissies naar de lucht, en welke maatregelen zijn 
genomen om herhaling te voorkomen? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Hoofdstuk 4.2 beschrijft de gevolgen van de opgetreden lekkage. Er zijn hier geen andere 
meldingen van incidenten met de transportleidingen bekend.  

A.10 3.3. Zijn alle lekkages die zich in het leidingstelsel voordoen bekend? 
Welke technische voorzieningen zijn getroffen om een breuk of lek te 
detecteren, welke detectiegrenzen worden daarbij gehanteerd? 

Ervaringen en nieuwe inzichten  
Hoofdstuk 4.2 gaat in op de monitoring, hoofdstuk 12.3 op de risico’s van lekkage in de 
toekomst. 

A.11 3.4. De transportleidingen hebben inmiddels een aantal jaren lang 
gefunctioneerd, met mogelijke inwerking van het afvalwater en de 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Om de betrouwbaarheid van het leidingstelsel te bewaken worden meerdere maatregelen 
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daarin meegevoerde stoffen. Welke veiligheidsstudies zijn uitgevoerd 
om de (langdurige) inwerking te toetsen? In hoeverre zijn problemen 
met de integriteit van de leidingen te verwachten, op welke manier 
wordt het (groeiende) risico op breuk of lekkage gemonitord? Welke 
maatregelen zijn of worden genomen om dit risico tot een minimum te 
beperken? Geeft het incident bij Holtheme (april 2015) aanleiding tot 
nadere maatregelen? 

getroffen, zoals beschreven in hoofdstuk 4.2. De NAM heeft hierover separaat een brief met 
toelichting gestuurd aan de gemeente Hardenberg.  
De lekkage bij Holtheme heeft aangetoond dat ondanks de genomen maatregelen een lekkage 
toch heeft plaatsgevonden. De opgetreden lekkage laat zien dat het risico van een lekkage 
beperkt is en het effect tijdelijk van aard en herstelbaar.  
Om herhaling van een dergelijk incident te voorkomen wordt de gehele stalen 
hoofdtransportleiding gerepareerd door er een nieuwe kunststofleiding doorheen te trekken. 

A.12 3.5. Is het pijpleidinginspectieprogramma regelmatig geëvalueerd, en 
tot welke verbeteringen heeft evaluatie geleid? Is er een 
calamiteitenplan, en hoe functioneert dat? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Er is een pijpleidinginspectieprogramma dat is afgestemd met SodM. Naar aanleiding van de 
opgetreden lekkage zal in overleg met SodM nagegaan worden in hoeverre het huidige 
inspectieprogramma effectief genoeg is.  
De NAM heeft een calamiteitenplannen, waarbij met gespecialiseerde bedrijven afspraken zijn 
gemaakt over 24 uur per dag beschikbaarheid. 
Dit plan is bij de lekkage van Holtheme direct in werking gezet.  
De monitoring wordt beschreven in hoofdstuk 12.3 en 15. 

 4. Injectie van afvalwater  

A.13 4.1. De afwegingsmethodiek voor diepe injectie is in 2004 door CE 
opgesteld. Is deze methodiek nog goed en ongewijzigd toepasbaar, 
gelet op mogelijk nieuwe inzichten? 

Procedure herafweging  

De CE-methodiek zorgt voor een overzicht van af te wegen aspecten. De af te wegen aspecten 
zijn op basis van eerdere toepassingen verder verfijnd, naar aanleiding van aanbevelingen van 
de commissie van de m.e.r, in 2007. Hoofdstuk 10 gaat in op de CE methodiek en de 
toepassing 

A.14 4.2. Welke economische, maatschappelijke, milieutechnische risico’s 

(zo veel mogelijk uitgedrukt in kans en effect) zijn aan de gekozen 
variant van afvalwaterinjectie verbonden, aan de hand van welke 
grootheden is de aanvaardbaarheid van deze risico’s bepaald, en hoe 

verhouden deze zich tot elkaar? Voor milieurisico’s moet in ieder geval 

aandacht worden besteed aan aardbevingen, grondverzakkingen, 
grondwaterverontreiniging (inclusief drinkwaterwinning), verontreiniging 
van diepe bodem- en waterlagen, oplossing van bodemmateriaal 
(steenzout) onder invloed van geïnjecteerd afvalwater, kwaliteit van de 
natuur in de Natura 2000-gebieden. En welke maatregelen zijn 
overwogen om de risico’s te reduceren en te beheersen? 

Procedure Herafweging 

De effecten en risico’s zijn beschreven in hoofdstuk 11 en 12.  
De milieueffecten zijn op hoofdlijnen vastgesteld, later zal dit in een LCA (levens cyclus 
analyse) worden gedetailleerd.  
De risico’s die samenhangen met de verschillende alternatieven, zijn beschreven met daarbij 
mitigerende maatregelen (zoals selectie van putten, reservoirs en route van pijpleidingen) en 
monitoring. 

A.15 4.3. Wat is de verwachte levensduur, zonder defecten, van de 
gebruikte injectiepijpen; hoe wordt de integriteit van de injectiepijpen 
over de hele lengte gemonitord, en hoe is herstel of vervanging 

Risico biosfeer 
Specialistische bedrijven voeren in opdracht van NAM regelmatig inspecties van de 
injectieputten uit. De wijze en frequentie van deze inspecties is vastgelegd in de verleende 
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mogelijk? vergunningen. De resultaten van deze inspecties worden door SodM gecontroleerd.  
Op basis van de resultaten van deze inspecties worden bepaalde onderhoudsprogramma’s 

uitgevoerd om zo de integriteit van de injectieputten te bewaken. De corrosie aan de binnenkant 
van de (vervangbare) injectiebuizen kan optreden bij waterinjectie. Dit wordt gecontroleerd en 
daar waar nodig vervangt NAM deze buizen als onderdeel van het onderhouds- en 
inspectieprogramma. 
 

A.16 4.4. Welke omstandigheden bepalen de keuze voor het gebruik van 
bepaalde injectieputten? Vindt de injectie plaats in velden waaruit – 
aan Nederlandse of Duitse zijde – nog gas gewonnen wordt, en levert 
dat specifieke risico’s op? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Waterinjectie in gasreservoirs leidt er toe dat het resterende gas nabij de put niet meer kan 
worden gewonnen. Het is niet mogelijk alle gas uit een reservoir te halen, dus blijft er een kleine 
hoeveelheid niet produceerbaar gas over in het reservoir. Als er wordt gesproken van ‘leeg 

geproduceerde gasvelden’ betekent dit dat er alleen nog niet-produceerbare hoeveelheden gas 
in het reservoir achter zijn gebleven. 
Voor wat betreft de situatie van het grensoverschrijdende Tubbergenveld bestaat dit gasveld uit 
verschillende boven elkaar liggende gasreservoirs, het Carboonreservoir (tussen 2100 en 2400 
meter diepte) en het Zechstein reservoir (tussen 1300 en 1800 meter diepte). Aan Duitse zijde 
wordt nog slechts beperkt gas gewonnen, voornamelijk uit het dieper gelegen 
Carboonreservoir. Waterinjectie vindt plaats door de NAM in het hoger gelegen Zechstein 
reservoir. Deze reservoirs staan niet met elkaar in verbinding en worden gescheiden door een 
grondlaag van enkele honderden meters dik, zodat er geen menging van water en gas optreedt. 
Deze situaties levert geen risico’s op en heeft de goedkeuring van zowel de Duitse als 
Nederlandse toezichthouders. 

A.17 4.5. Is een ‘nulsituatie’ vastgesteld bij elk van de injectielocaties, met 

het oog op het kunnen vaststellen van veranderingen na de start van 
de injectie (m.b.t. aspecten als bodemhoogte, bodemkwaliteit, 
grondwaterstand en grondwaterkwaliteit)? 

Risico biosfeer 

De ‘nulsituatie’ kan gezien worden als de situatie na afronding van de gaswinning en aan het 

begin van de waterinjectieperiode. Deze situatie is beschreven als huidige situatie in het MER 
van 2006. 
Er vinden bij de waterinjectielocaties metingen plaats in peilbuizen en met behulp van 
satellietbeelden. Daaruit kunnen in de loop van de tijd eventuele veranderingen worden 
vastgesteld.  
De satellietmetingen (InSAR-data) worden gebruikt om de bodemhoogtes in beeld te brengen. 
De NAM meldt dat deze gegevens tot op heden geen afwijkende effecten in 
bodemdaling/stijging hebben laten zien, ten opzichte van de gebieden in Twente waar geen 
waterinjectie plaatsvindt. 

A.18 4.6. Is een verhoogde concentratie bariumsulfaat aangetroffen nabij 
(voormalige) gasputten c.q. injectieputten, zoals bij de locaties 
Tramweg en Loweg, ten opzichte van de natuurlijke 

Risico biosfeer 

In de uitgebreide onderzoeken (oktober 2015) door Arcadis naar de oorzaken van de scheuren 
in de huizen aan de Tramweg in Rossum wordt melding gemaakt dat in sommige peilbuizen op 
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achtergrondwaarde? Is het juist dat de gemeente Dinkelland hier 
overschrijding van normen heeft geconstateerd? Welke maatregelen 
zijn daarbij genomen? 

de NAM-locatie ROW2 onder meer barium aanwezig is. Deze verontreiniging is ontstaan tijdens 
de gaswinperiode en is bekend bij de provincie Overijssel. In de saneringsbeschikking is 
vastgelegd dat een sanering niet spoedeisend is vanwege het ontbreken van actuele risico’s 

voor verspreiding, volksgezondheid en het ecosysteem. Het Arcadis rapport is te downloaden 
op de NAM website (http://www.nam.nl/nl/our-activities/water-injectie-in-twente/documenten-
tramweg.html).  

A.19 4.7. Hoe wordt gemonitord hoe de ondergrond verandert als gevolg 
van de injectie, kan daarmee tijdig worden gezien of van bodemdaling 
sprake zal zijn? Is van bodemdaling in Oldenzaal (Essen, Gravenes) 
sprake? 

Risico diepe ondergrond 

Bij waterinjectie wordt geen bodemdaling verwacht, in tegenstelling tot de situatie bij 
gaswinning. Bodemdaling treedt op als gevolg van lager wordende druk in de reservoirs. Door 
waterinjectie neemt de druk in de reservoirs juist weer toe.  
Met satellietbeelden (InSAR) wordt bodemdaling permanent gemeten. NAM geeft aan dat de 
InSAR meetgegevens laten zien dat er tot op heden als gevolg van waterinjectie geen 
bodemdaling/stijging is opgetreden.  

A.20 4.8. Hoe wordt gemonitord of injectiewater of water als gevolg van de 
injectie en bijkomende handelingen, in de bovenliggende zoutlagen 
terechtkomt? In welke mate is sprake van risico van het – op termijn – 
naar de oppervlakte komen van stoffen, anders dan water, die nu 
geïnjecteerd worden, al dan niet onder invloed van ondergrondse 
aardbewegingen? Betreft dit ook stoffen als benzeen, tolueen, zware 
metalen?  
Is sprake van een breukvlak bij Rossum waar injectiewater in kan 
komen met als gevolg dat het aardbevingsrisico toeneemt?  
Welke invloed heeft het feit dat met name in en bij de N 2000-gebieden 
de grondwaterstand moet worden verhoogd – worden risico’s hiermee 

voor bodembeweging of effecten op grondwater groter? 

Risico diepe ondergrond 

Hoofdstuk 12.3 en 12.4 beschrijven de risico’s van lekkage. 
Water zal van nature niet naar boven stromen tenzij het onder een hogere druk komt te staan 
dan de oorspronkelijke druk in het gasveld. In de vergunningen zijn druklimieten opgenomen 
om dit te voorkomen, waardoor deze situatie zich niet zal voordoen. 
 
 
Het genoemde breukvlak bij Rossum staat niet in verbinding met andere (veel hoger gelegen) 
grondwaterlagen. Vandaar dat het opslaan van injectiewater in diepgelegen gasvelden geen 
effecten heeft op het grondwater. 
De grondwaterstanden in Natura-2000 gebieden zouden effect kunnen hebben op de (relatief 
ondiepe) grondwaterlagen, maar dit werkt niet door op de dieper gelegen injectiereservoirs. 
Hierdoor worden risico’s op bodembeweging niet beïnvloed. 

A.21 4.9. Is bekend welke oude boorputten (zoals in WO II door de Duitsers 
geboord) aanwezig zijn en welke risico’s dergelijke putten met zich 

brengen? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Alle oude boorputten worden centraal bijgehouden door de overheid op de website 
www.nlog.nl. Bij de waterinjectiereservoirs worden deze putten in beeld gebracht om te bepalen 
of ze risico’s opleveren. Hiervoor heeft NAM afstemming met het bevoegd gezag (SodM).  

A.22 4.10. Welke procedures worden gevolgd indien op kortere of langere 
termijn vervuiling van bodem en grondwater optreedt, tot en met een 
adequate afhandeling van schades? Wat is de (rechts)positie van 
gedupeerden indien de NAM zou ophouden te bestaan? 

Risico biosfeer 

In hoofdstuk 3.9 van deze Zorgpuntennotitie wordt ingegaan op de mogelijke toekomstige 
rechtspositie. 
NAM is wettelijk verplicht de gevolgen van een lekkage direct op te ruimen in het kader van de 
zorgplicht zoals omschreven is in de Wet Bodembescherming.  
Daarnaast is NAM verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om verdere verontreiniging 
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tegen te gaan. Alle kosten en mogelijke schade bij derden zullen door NAM gedragen worden 
zoals in de Nederlandse wet is vastgelegd. Dit geldt ook voor verontreinigingen die later 
aangetroffen worden. Dit is onder meer vastgelegd in de Wet Bodembescherming en de 
provincie Overijssel is het bevoegd gezag. 

A.23 4.11. Welke alternatieve mogelijkheden voor (toekomstige) benutting 
van de leeggepompte gasvelden worden beperkt of onmogelijk 
gemaakt door afvalwaterinjectie? Levert de afvalwaterinjectie 
beperkingen op voor (toekomstige) benutting van het gebied voor 
toepassingen van bodemenergie (koude-warmte-opslag, geothermie)? 

Procedure Herafweging 

Deze vraag is onderdeel van de CE-afweging. Vooral de mogelijkheid voor CO2-opslag wordt 
beperkt. Er is geen beperking voor koude-warmte-opslag of geothermie. Deze vormen van 
aardwarmtebenutting kunnen gelijktijdig of na de waterinjectie plaatsvinden. 

A.24 4.12. Welke druk wordt voor het testen van de injectie en vervolgens 
voor de injectie toegepast, en hoe verhoudt die zich in elk van de 
gebruikte lege gasvelden tot de druk die van oorsprong in de 
gasvelden bestond? 

Risico diepe ondergrond 

 De vergunningen schrijven voor dat als gevolg van de waterinjectie de gemiddelde 
reservoirdruk niet boven de oorspronkelijke reservoirdruk uit mag komen. Dat is de druk in het 
reservoirgesteente toen dit nog volledig gevuld was met gas.  

A.25 4.13. Heeft fracking plaatsgevonden bij het testen of toepassen van de 
afvalwaterinjecties? 

Risico Diepe ondergrond 

Tijdens de afgelopen periode van waterinjectie is het water onder lage druk geïnjecteerd. Er 
heeft geen fracking plaats gevonden en geen injectie onder “fracturing” condities. 

 5. Maatschappelijke ervaring met beleving van de activiteit door 

de omgeving 
 

A.26 5.1. Is sprake geweest van gemelde schade, is schade vergoed (en in 
welke mate), in relatie met de (beëindigde) gaswinning resp. de 
afvalwaterinjectie? Is nagegaan hoe de betrokkenen de behandeling 
van meldingen en de afhandeling van schade hebben ervaren? Wat is 
gedaan in het geval betrokkenen niet tevreden waren? Waarborgt de 
NAM dat schades door gaswinning c.q. injectie voor onbepaalde tijd 
geclaimd kunnen en vergoed worden? 

Wettelijke kaders NAM 

In hoofdstuk 4.2 van het Tussenrapport zijn de schadesituaties beschreven, inclusief de 
oorzaak en de afhandeling. De verantwoordelijkheden van de NAM zijn in de Nederlandse wet 
geregeld. Hoofdstuk 3.9 van deze zorgpuntennotitie gaat hier verder op in. 
 

A.27 5.2. Zijn de rapporten van inspecties m.b.t. transport en injectie van 
afvalwater beschikbaar voor de omgeving, onder meer m.b.t. 
bodembeweging? Waar zijn deze te vinden? Geldt dat ook voor de 
beoordeling van de rapporten door het bevoegd gezag? Welke 
maatregelen zijn getroffen naar aanleiding van bevindingen bij de 
inspecties? Welke communicatie naar de omgeving heeft hierover 
plaatsgevonden? 

Risico biosfeer 

De inspecties worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag, SodM. Met SodM vindt 
afstemming plaats over de bevindingen uit de inspecties. SodM rapporteert op haar eigen 
website de nodige informatie over waterinjectie 
(http://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2015/05/13/meer-controle-op-injectieputten-in-twente) 
NAM heeft diverse rapporten inzake de waterinjectie op haar eigen website 
(http://www.nam.nl/nl/our-activities/water-injectie-in-twente/downloads.html). Dit betreft 
technische rapporten over het oplossen van zout maar ook de samenstelling van het 
injectiewater.  
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A.28 5.3. Welke informatie over de samenstelling van het getransporteerde 
en geïnjecteerde afvalwater is op een voor de bevolking begrijpelijke 
wijze beschikbaar gesteld en te stellen, met een redelijke frequentie, 
waarbij ook op de geldende normen ten aanzien van de samenstelling 
wordt ingegaan? 

Risico biosfeer 

Hoofdstuk 4.1 omschrijft de bevindingen tot dusverre.  
Daarnaast rapporteert NAM op jaarbasis aan SodM. De rapportage met de samenstelling van 
het injectiewater staat met een begrijpelijke publiekssamenvatting ook op de NAM website. 

A.29 5.4. Welke aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid 
in het rapport over de gaswinning in Groningen, en de reactie van 
kabinet en parlement daarop, neemt de NAM over? Wanneer en hoe 
zijn deze geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van de NAM? 

Wettelijke kaders NAM 

In het verlengde van de aanbevelingen van het OVV rapport heeft NAM bij deze herafweging 
getracht expliciet het belang van veiligheid en de communicatie over risico’s in het onderzoek 

een belangrijke plek te geven. 

A.30 5.5. Geef in de rapportage aan welke afwijkende opinies ten aanzien 
van de besproken vragen naar voren zijn gebracht, en geef zoveel 
mogelijk onderbouwing van de beoordeling van dergelijke opinies met 
feiten en argumenten. 

Algemeen 

In deze zorgpuntennotitie wordt ingegaan op de verschillende opinies. In het Tussenrapport 
wordt vooral ingegaan op de discussie rond mogelijke zoutoplossing. 

 1. Nut en noodzaak  

A.31 1.1. Is de oliewinning in Schoonebeek [nog steeds] van belang voor de 
energievoorziening, bij afweging van de maatschappelijke kosten en 
baten? Kunt u daar een actuele MKBA bij overleggen? 

Vraag aan Minister 

 

A.32 1.2. Indien het antwoord op de voorgaande vraag bevestigend is, 
gedurende welke periode is voortzetting van de oliewinning naar 
verwachting nog van belang? 

Vraag aan Minister  

. 

A.33 1.3. In hoeverre is het rijk bereid om de kosten voor een andere 
verwerking van het afvalwater te betalen, en wat zijn dan de kosten per 
inwoner? 

Vraag aan Minister 

 

A.34 1.4. Welke andere toekomstige toepassingsmogelijkheden ziet de 
minister voor de lege gasvelden, met inachtneming van het beginsel 
van terugneembaarheid van in de bodem gebrachte stoffen? Betekent 
het gebruik van lege gasvelden voor de injectie van afvalwater dat 
andere toekomstige toepassingsmogelijkheden beperkt worden? 
Welke afwegingen maakt de minister op dit punt, in het licht van de 
weging van maatschappelijke belangen? 

Vraag aan Minister 

 

A.35 1.5. Breng op zo kort mogelijke termijn in beeld wat de voor- en 
nadelen zijn van het opschorten van transport en injectie van 
afvalwater in de periode totdat op de evaluatie beslissingen over de 

Vraag aan Minister 
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toekomstige praktijk zullen zijn genomen. 

 2. Afwegingsmethodiek  

A.36 2.1. Is de CE-methodiek als uitwerking van het desbetreffende 
hoofdstuk van het Landelijk AfvalstoffenPlan (LAP) nog goed 
toepasbaar, in het licht van mogelijk nieuwe inzichten? Hoe beoordeelt 
de minister of aanpassing of aanvulling in het LAP nodig is? Wat is de 
rol van de transport(leidingen) van afvalwater c.q. andere afvalstoffen 
in de afwegingen in dit verband? 

Vraag aan Minister 

 

A.37 2.2. Is bij de afvalwaterinjectie in de Twentse bodem sprake van 
eenzelfde formatie als bij de winning in Schoonebeek, in hoeverre is 
hier sprake van strijdigheid met het uitgangspunt in het LAP? 

Vraag aan Minister 

 

 3. Proces van onderzoek en evaluatie  

A.38 3.1. Bent u bereid om naast de evaluatievragen aan de NAM volgens 
de vergunningvoorwaarden, de vanuit de betrokken regio opgekomen 
vragen te beantwoorden dan wel te laten beantwoorden, om daarmee 
bij te dragen aan een bredere maatschappelijke afweging van de 
belangen en risico’s? 

Vraag aan Minister 

 

A.39 3.2. Bent u bereid de opdrachtverlening voor de evaluatie ter 
instemming aan de betrokken provincie-, gemeente- en 
waterschapsbesturen voor te leggen (Drenthe, Overijssel, Tubbergen, 
Dinkelland, Losser, Oldenzaal, Vechtstromen)? 

Vraag aan Minister 

 

A.40 3.3. Hoe waarborgt u dat de onderzoeksopdracht in overtuigende mate 
zal worden beschouwd als ‘onafhankelijk’ van belanghebbende partijen 

(NAM, SodM, ministerie EZ, provincie-, gemeente- en 
waterschapsbesturen). 

Vraag aan Minister 

 

B Informatieavond Begeleidingscommissie 23 november 2015 – 

Vragen o.b.v. kaartjes 

 

B.1 Is er geen andere methode i.p.v. stoom om de olie naar boven te 
pompen? Bijvoorbeeld gebruik van aardwarmte? 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Stoom blijkt een effectieve vorm voor het opwarmen van het reservoir, de aanwezige 
aardwarmte geeft onvoldoende verhitting 

B.2 Is er inspraak mogelijk op het advies/richtlijnen van de cie MER? En zo 
ja: wanneer en hoe lang? Wordt het advies openbaar gemaakt?  

Procedure Herafweging 

De commissie voor de m.e.r. zal haar bevindingen openbaar maken. De Minister heeft 
aangekondigd met de regio in overleg te gaan over de bevindingen van het Tussenrapport. Het 
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is de verwachting dat hierbij de gelegenheid tot reacties vanuit de bevolking geboden zal 
worden. 

B.3 RH-DHV voert onderzoek uit in opdracht van NAM. Is dit geen slager 
die zijn eigen vlees keurt? 
Waarom voeren gemeenten en provincie het onderzoek niet uit met 
een onafhankelijk bureau zonder relatie met de NAM? 

Procedure Herafweging 

In de vergunningsvoorwaarden van de NAM staat dat een herafweging moet worden 
uitgevoerd. De NAM heeft er in overleg met het Ministerie van Economische Zaken voor 
gekozen dit volgens een transparant proces te laten plaatsvinden en zoveel mogelijk aan te 
sluiten bij de bestaande m.e.r. procedure, zodat de stappen voor een ieder herkenbaar zijn. 
Het is in Nederland gebruikelijk dat de initiatiefnemer het MER-onderzoek betaald. De 
commissie voor de m.e.r. is gevraagd advies te geven. Dit is de gebruikelijke procedure bij 
m.e.r. procedures. Aanvullend zal Deltares met een second opinion komen. Gemeenten en 
provincie kunnen extra second opinion door onafhankelijke partijen laten uitvoeren.  

B.4 Ik maak mij zorgen over de toekomst van dit mooie gebied, veiligheid 
en gezondheid. Kunnen onze kinderen hier nog wel veilig en gezond 
wonen? Hoe gaat het met de kwaliteit van het grondwater in de 
toekomst? 

Risico biosfeer 

Veiligheid en gezondheid worden in alle alternatieven als harde randvoorwaarden 
meegenomen. Hoofdstuk 12 gaat in op risico’s en de vraag welke risico’s optreden, hoe die 

beheerst worden en welke gevolgen er zouden kunnen optreden. Er wordt aangegeven of de 
risico’s zodanig klein zijn dat ze vergelijkbaar zijn met andere geaccepteerde risico’s in 

Nederland.  

B.5 Is Royal Haskoning wel deskundig op gebied van mijnbouw? Ze zijn 
geen specialist. Laten zij zich niet teveel voeden door NAM/Shell?  
 

Procedure Herafweging 

RHDHV heeft een groot aantal vergelijkbare studies uitgevoerd, die door de onafhankelijke 
commissie voor de m.e.r. positief zijn beoordeeld. Het MER in 2006 is door RHDHV opgesteld 
en de Raad van State heeft hier onafhankelijke adviseurs naar laten kijken en afgezien van een 
geluidseffect de bezwaren ongegrond verklaard. 

B.6 Waarom neemt Vitens niet deel  
aan de Begeleidingscommissie en wel het waterschap? Vitens is veel 
belangrijker voor de diepe ondergrond.  
 
 

Procedure Herafweging 

Vitens is door de Begeleidingscommissie gevraagd zitting te nemen in de commissie maar 
heeft er voor gekozen dit niet te doen. 

B.7 In de huidige evaluatie is de volgorde van CE-methodiek 1. Milieu, 2. 
Risico‟s en 3 kosten. Bij de MER in 2006 was dit precies andersom: 1. 
Kosten, 2 risico‟s en 3. Milieu. Graag een verklaring voor het verschil.  

Procedure Herafweging 

De vier aspecten Milieu, Risico korte termijn, Risico lange termijn en Kosten worden zonder 
voorkeur naast elkaar in beeld gebracht. De volgorde houdt geen waardering in. In het MER 
van 2006 wordt in hoofdstuk 18.8 eerst kosten genoemd, dan milieu en daarna risico korte en 
lange termijn. 

B.8 Sinds 1942 worden er putten geboord in Rossum. De NAM weet niet 
waar andere oude putten zitten. Hoe kan men garanderen dat het 
vervuilde productie water (Benzeen, Tolueen, kankerverwekkend) niet 
via deze oude putten of scheuren in grondlagen naar boven komt? Stel 

Risico biosfeer 

Alle oude boorputten worden centraal bijgehouden door de overheid op de website 
www.nlog.nl. Bij de waterinjectiereservoirs worden deze putten in beeld gebracht om te bepalen 



 

28 juni 2016 BIJLAGE I&BBD9591-100-100R001D01 A35  

 

dat het wegstroomt naar de Rossummerbeek die door Rossum loopt 
en waarin kinderen spelen…  

of ze risico’s opleveren. Hiervoor heeft NAM afstemming met het bevoegd gezag (SodM). 
Risico’s worden in beeld gebracht en leiden tot beschermende voorwaarden in de verguning. 

Het is van belang dat de druk in het injectiereservoir niet te hoog wordt (onder de 
oorspronkelijke druk), zodat geen opwaartse stroming van het geïnjecteerde water kan 
ontstaan.  

B.9 Bij afgifte van de MER was herneembaarheid zo belangrijk dat er 
anders geen toestemming werd gegeven. Hoe herneembaar is het 
productiewater als men er toch achterkomt dat het schadelijk is?  
 

Risico diepe ondergrond 

In het MER van 2006 is de terugneembaarheid van het injectiewater beoordeeld en opgemerkt 
dat in de Twentse gasvelden nagenoeg geen aquiferactiviteit is en daarmee het water in 
principe terugneembaar is. Tevens heeft de Raad van State in 2011 geoordeeld dat het water 
terugneembaar is zoals dit in de MER is beschreven. 

B.10 Mocht men besluiten te stoppen met injecteren. Wat gebeurt er dan 
met de prut die nu al in de grond zit?  

Risico diepe ondergrond 

Indien bij prut wordt gerefereerd aan het geïnjecteerde water, geldt dat dit in het reservoir 
aanwezig blijft, te midden van het daar al van nature aanwezige water met een vergelijkbare 
samenstelling. 

B.11 Heeft u een 0-meting? Zo nee, dan zouden we die graag zien.  
 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Het MER uit 2006 geeft inzicht in de situatie voor waterinjectie. Informatie over de huidige 
situatie is weergegeven in hoofdstuk 4.1. Daarnaast zijn er de jaarlijkse rapportages van de 
NAM. 

B.12 willen graag meepraten en denken over het vervolg.  
 

Procedure Herafweging 

De bevindingen van het onderzoek op hoofdlijnen worden via het Tussenrapport beschikbaar 
gemaakt voor betrokkenen. De Minister heeft aangekondigd met de regio in gesprek te gaan 
over de bevindingen en de te maken keuzes. 

B.13 Hoe denkt u de waterparels “bronnen” te beschermen, c.q. de 
waarborg om langs de schone essen te laten lopen?  
 

Risico voor biosfeer 

In hoofdstuk 12.3 worden de risico’s voor de biosfeer beschreven en de wijze waarop 

voorkomen kan worden dat waardevolle natuur en grondwater kan worden aangetast. 
Bescherming vindt plaats door randvoorwaarden te stellen aan de activiteiten en een 
monitoringsprogramma om te toetsen of deze randvoorwaarden worden nageleefd. 

B.14 Bij agrariërs wordt milieuvergunning ingetrokken. Hiervoor moet een 
NB-wetvergunning komen, of evt. vergunning PAS. Hoeft de NAM dit 
niet?  

Wettelijke kader NAM 

De NAM moet aan alle wettelijke verplichtingen en vergunningsvoorwaarden voldoen, zoals 
ieder ander bedrijf in Nederland. Ook NAM heeft voor haar locatie Tubbergen-7 een aparte 
Natuurbeschermingswet-vergunningen moeten aanvragen en heeft die destijds ook gekregen. 
Echter voor de andere waterinjectielocaties en het leidingen heeft de provincie Overijssel 
geoordeeld dat een Nb-vergunning niet nodig was.  

B.15 De biodiversiteit in N2000 is van belang. Hoe zien we dit nu en naar de Risico biosfeer 
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toekomst?  
 

Bescherming van natuurgebieden en daarmee biodiversiteit wordt als uitgangspunt bij alle 
alternatieven meegenomen.  

B.16 We zijn niet tegen de economische activiteiten van de NAM. Het mag 
echter niet ten koste gaan van economische activiteiten van 
ondernemers in de gebieden. De agrarische sector wil ook verder 
ontwikkelen zonder te worden tegengewerkt door de 
biodiversiteitsbescherming.  

Algemeen 

Dit onderzoek richt zich niet op de discussie rond de bio diversiteit bescherming. 

B.17 Als er in de toekomst toch vervuiling ontstaat. Wie betaalt het opruimen 
en de schade dan en wie neemt de verantwoording?  
 

Wettelijke kaders NAM 

NAM is wettelijk verplicht de gevolgen van een lekkage direct op te ruimen in het kader van de 
zorgplicht zoals omschreven is in de Wet Bodembescherming.  
Daarnaast is NAM verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om verdere verontreiniging 
tegen te gaan. Alle kosten en mogelijke schade bij derden zullen door NAM gedragen worden 
zoals in de Nederlandse wet is vastgelegd. Dit geldt ook voor verontreinigingen die later 
aangetroffen worden. Dit is onder meer vastgelegd in de Wet Bodembescherming en de 
provincie Overijssel is het bevoegd gezag. 

B.18 Wordt eventuele schade als het misgaat ook meegenomen in de 
afweging of oliewinning wel rendabel is?  

Algemeen 

Dit onderzoek richt zich niet op de vraag of de oliewinning rendabel is, dat is een separate 
afweging van de NAM 

B.19 Wat als het water toch in de veedrenking/voedselketen terecht komt. 
Wie en wat gebeurt er dan?  
 

Wettelijke kaders NAM 

Primair is alles er op gericht dit niet te laten gebeuren, door selectie van putten, onderhoud en 
monitoring. Mocht desondanks alle voorzorgsmaatregelen dit toch optreden dan vergoedt de 
NAM deze schade, zoals ze wettelijk verplicht is. 

B.20 Zijn de leidingen in staat om afvalwater te transporteren i.p.v. gas?  
 

Risico biosfeer 

De eigenschappen van afvalwater zijn anders dan van het aardgas. Dat betekent dat er ook 
andere eisen gesteld worden aan het materiaal van de transportleidingen. Bij wijziging van het 
gebruik van een transportleiding dient de NAM vooraf toestemming te krijgen van SodM.  
Indien de leidingen niet voldoen aan de wettelijke vereisten dan worden ze vervangen door 
leidingen van een type materiaal dat wel voldoet. Pas na instemming van SodM mogen deze 
nieuwe leidingen gebruikt worden. 

B.21 De ondergrond is niet ondoordringbaar en grillig. Hoe denken jullie dit 
op te meten/controleren?  
 

Risico diepe ondergrond 

Het is belangrijk te realiseren dat er onzekerheden zijn bij het gebruik van de ondergrond. Het is 
de vraag of deze onzekerheden van dien aard zijn, dat het leidt tot risico’s. 
NAM, evenals andere olie- en gasbedrijven in Nederland, heeft ervaring met olie- en 
gaswinning en met waterinjectie. Daaruit blijkt dat ondanks onzekerheden over de 
samenstelling en de veranderingen in de ondergrond, benutting van de ondergrond goed 
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mogelijk is. 

B.22 Hoe is het mogelijk dat de NAM in een democratisch land zo‟n 
machtspositie heeft? Moet die macht niet worden ingeperkt? Wie krijgt 
er nu een vergunning voor onbeperkte tijd?  

Vraag aan Minister 

 

B.23 Hoe gaat u garanderen dat het maatschappijke draagvlak (een vaag 
idee) kan worden afgewogen met een „bewezen, kant en klare‟ 
methode (CE)  
 

Procedure Herafweging 

De CE-methodiek gaat zo goed mogelijk in op de onderliggende zorgen die in het kader van het 
maatschappelijk draagvlak debat naar voren worden gebracht. Draagvlak zelf is erg persoonlijk, 
dezelfde omstandigheden kunnen door verschillende mensen verschillend worden beleefd. 
Daardoor is het lastig het gevoel te wegen bij alternatieven. 

C Informatieavond Begeleidingscommissie 23 november 2015 – 

Mondelinge vragen 

 

C.1 1. Kan de vergunning worden ingetrokken, als die op valse 
voorwendselen is verleend? Is er geen sprake van 
belangenverstrengeling tussen RHDHV en NAM/Shell? Is RHDHV 
deskundig genoeg op mijnbouwgebied? 
 

Procedure herafweging 

RHDHV heeft geen belangen in de wijze waarop productiewater wordt verwerkt. Het onderzoek 
wordt in opdracht van de NAM uitgevoerd door RHDHV en daarna door de commissie voor de 
m.e.r. getoetst. Dit is in Nederland een gebruikelijke procedure voor MER-achtige activiteiten. 
Daarnaast heeft de Minister van Economische Zaken de bevoegdheid om vergunningen in te 
trekken op gronden die in de wet zijn vastgelegd.  
RHDHV wordt door meerdere partijen (zowel industrie als overheid) gevraagd te adviseren over 
onderwerpen gerelateerd aan de benutting van de diepe ondergrond. 

C.2 2. De echte deskundigen op het gebied van zoutlagen zitten in 
Hannover, zo werd door Akzo gezegd, moeten die niet betrokken 
worden? 

Risico Diepe ondergrond 

NAM heeft getracht zoveel mogelijk interne en externe experts bij het huidige onderzoek te 
betrekken. De bevindingen zijn opgenomen in het Tussenrapport.  
Daarnaast heeft NAM een aantal detailstudies aangeleverd aan SodM, die deze studies zelf 
heeft getoetst en voor een 2nd opinion heeft toegestuurd aan experts in Duitsland (Clausthal 
Universiteit) en Parijs. 

C.3 3. Wie geeft het eindoordeel over de onderzoeken? Het is afvalwater, 
allerlei stoffen gaan de bodem in, staat de NAM garant voor het 
opruimen van het afval? 

Procedure Herafweging 

De rapportage wordt door de NAM aan het Ministerie van Economische Zaken opgeleverd. Het 
Ministerie zal bij haar oordeel tevens gebruik maken van het advies van de commissie van de 
m.e.r. en van Deltares. Het is de bedoeling dat het afvalwater in de ondergrond aanwezig blijft. 

C.4 4. Is er een rapport over de staat van de leiding? Wordt het risico van 
lekkages niet gebagatelliseerd? Is een wanddikte van 1,2 mm niet veel 
te weinig? Is er risico dat H2S-gas vrijkomt als de injectieput gaat 
lekken (Bhopal-risico)? Er zit nog boorolie in bodem en grondwater, dat 
zou nu gesaneerd moeten worden en niet over 10-20 jaar. 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Hoofdstuk 4.2 gaat in op de staat van de leiding en de huidige verontreinigingen bij de 
injectielocatie. De uitgevoerde maatregelen zijn conform de afspraken met het bevoegd gezag, 
waaronder de provincie Overijssel. 
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C.5 5. Grond bij Tramweg-woningen is zwaar verontreinigd, vrees voor 
verjaring na 30 jaar. 
 

Risico biosfeer 

Er is door Arcadis uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie bij de Tramweg in Rossum. 
Buiten de locatie zijn geen verontreinigingen aangetroffen die door NAM veroorzaakt zijn. 
Binnen de locatie wordt melding gemaakt dat in sommige peilbuizen op de locatie ROW2 onder 
meer barium aanwezig is. Deze verontreiniging is ontstaan tijdens de gaswinperiode en is 
bekend bij de provincie Overijssel. In de saneringsbeschikking is vastgelegd dat een sanering 
niet spoedeisend is vanwege het ontbreken van actuele risico’s voor verspreiding, 

volksgezondheid en het ecosysteem. NAM zal bij het verlaten van de locatie de betreffende 
verontreinigen opruimen zoals wettelijke verplicht. Het Arcadis rapport is te downloaden op de 
NAM website. 

C.6 6. Het gaat vaak fout, stop er mee, met de injectie van vervuild water – 
we willen niet dat over 20-50 jaar wordt gezegd ‘dat hadden we nooit 

moeten doen’. 
 

Vraag aan Minister 

 

C.7 7. De ondergrond is niet ondoordringbaar, grondwater komt omhoog, 
vee drinkt ervan – wie draagt het risico als vee vervuild water zou 
drinken? 
 

Risico voor biosfeer 

Het productiewater blijft in de diepe ondergrond doordat de druk lager is dan de oorspronkelijke 
druk. Het water zal niet omhoog stromen. Mocht er water uit de putten bij het vee komen, dan is 
de NAM aansprakelijk. 

C.8 8. De vergunning van de NAM is voor onbepaalde tijd, is dat geen 
ongelijke behandeling vergeleken met de boeren van wie de 
milieuvergunning wordt ingetrokken en die een Nbwet-vergunning 
nodig hebben? 
 

Vraag aan Minister 

 

C.9 9. Wie stelt de onderzoeksvragen vast? Waar kunnen we meer input 
leveren? Is het onderzoek digitaal, in de cloud, te volgen? Kan er een 
presentielijst komen? 
 

Procedure Herafweging 

De centrale vragen zijn opgenomen in de vergunningsvoorwaarden van de NAM. De uitwerking 
in een onderzoeksopzet is getoetst door de Begeleidingscommissie, door de commissie voor de 
m.e.r. en door Deltares. Het resultaat wordt publiekelijk gemaakt. 

C.10 10. Moet een bureau als RHDHV niet insteken op C2C, ‘er bestaat 

geen afval meer’, en nadenken over wat we decennia terug met 

vuilstort gedaan hebben waarvan we nog steeds spijt hebben? 

Alternatieve verwerking 

RHDHV heeft NAM ondersteund met het zoeken naar haalbare oplossingen. Er is een 
alternatief waarbij zout en kalk wordt hergebruikt. Een andere onderzochte optie heeft 
betrekking op hergebruik gezuiverd water. Daarnaast geldt dat water uit de diepe ondergrond 
terug brengen in de diepe ondergrond voorkomt dat er ongewenste stoffen in de biosfeer 
komen. 

C.11 11. Bewoners vinden de onderzoeken, zoals bij de Tramweg, niet 
onafhankelijk; moeten inwoners niet meer betrokken worden? Als 

Procedure Herafweging 

De uitkomsten van de onderzoeken bij de Tramweg zijn uitgevoerd door het onafhankelijk 
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maatschappelijk draagvlak het belangrijkste punt is voor Overijssel, 
moeten de bestuurders dan niet ‘nee’ zeggen, er is toch maar één 

belang, de veiligheid van inwoners van NO Twente? 
 

onderzoeksbureau Arcadis. 
De bevindingen zijn gepresenteerd aan bewoners en bestuurders. De uitkomsten zijn dermate 
overtuigend dat dit nu niet meer als discussiepunt wordt gezien. 
Het onderzoekrapport van Arcadis is te vinden op de website van NAM. 
Los van het onderzoek bij de Tramweg, wordt bij de herafweging de veiligheid van inwoners 
van Twente en overige gebieden als harde randvoorwaarde gehanteerd. 

C.12 12. Is de vergunning wel rechtsgeldig, kun je de vergunning niet 
aanvechten op het punt dat een Habitattoets nodig is voor TUB-7 en 
TUB-10? 

Wettelijke kaders NAM 

De putten TUB7 en TUB10 bevinden zich op locatie Tubbergen-7. NAM heeft voor haar locatie 
Tubbergen-7 een aparte Natuurbeschermingswet-vergunning moeten aanvragen en heeft die 
destijds ook gekregen. De provincie Overijssel als bevoegd gezag heeft recentelijk (april 2016) 
nog geoordeeld dat deze Nb-vergunning nog steeds rechtsgeldig is. 

C.13 13. Is de vergunning opnieuw aan te vechten, omdat destijds bij de 
Raad van State het hoger beroep is afgewezen omdat er geen 
deskundigen waren? 

Wettelijke kaders NAM 

De Raad van State zal ook naar inhoudelijke argumenten kijken. In dit rapport is getracht de 
inhoudelijke argumenten voor een ieder helder te maken. Daarnaast is een ieder vrij om binnen 
het wettelijk stelsel de mogelijkheden van zijn/haar juridische positie nader te verkennen. 

D Brief GGD Twente, datum 11 november 2015  

D.1 
 

In verband met de onrust over de activiteiten van de NAM in Twente 
ontvingen wij recent ook vragen van bestuurders van Enschede en 
Dinkelland. Op basis van de Wet Publieke Gezondheid is de GGD 
regelmatig betrokken bij grote milieuprojecten waarbij gevolgen voor 
de gezondheid van omwonenden (potentieel) aanwezig zijn. Daarbij 
hebben wij ervaren dat stress door angst, onzekerheid en wantrouwen 
op langere termijn ernstige gevolgen kan hebben voor de gezondheid 
van de betrokken bevolking. Voor dit gezondheidsrisico als gevolg van 
de risicobeleving door de bevolking willen wij nadrukkelijk aandacht 
vragen.  

Algemeen 

Het onderzoek heeft tot doel duidelijkheid te bieden aan diegenen die zich zorgen maken. De 
gepresenteerde informatie kan worden getoetst op juistheid en compleetheid. Dit zou er toe 
moeten leiden dat verdere zorgen hiermee kunnen worden voor komen. 

D.2 De GGD adviseert om open en transparant te communiceren over de 
risico’s. Dat geldt ook voor onzekerheden en aannames in de 

technische risicobeoordeling. Voor het vertrouwen bij de bevolking is 
het essentieel dat een onafhankelijk instelling de risico’s beoordeelt en 

daarover rechtstreeks communiceert. Daarbij gaat het niet alleen om 
het zenden van de boodschap, maar zeker ook om empathisch 
luisteren naar de angsten en onzekerheden van mensen. 

Procedure Herafweging 

In het onderzoek zijn de vragen en zorgen verzameld en zo goed mogelijk meegenomen in de 
uitwerking van de alternatieven. Er zijn meerdere publieksbijeenkomsten geweest, waarbij 
uitleg is gegeven en is geluisterd naar de zorgen van betrokkenen. 

D.3 Tenslotte is het belangrijk om de verwachtingen bij de bevolking goed 
te managen. Wat kan de bewoner verwachten aan overlast en wat 
gaat de overheid doen als het onverwachts toch mis zou gaan. 

Wettelijke kader NAM 

Hoofdstuk 4.1 geeft de bewoners inzicht in de huidige situatie. Mocht er toch iets mis gaan dan 
gelden de wettelijke voorschriften voor de NAM. 
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E Brief Vitens, datum 18 januari 2016  

E.1  1) Onderzoeksvraag: wat is het natuurlijke risico op aardbevingen in 
dit gebied en wat kan hiervan het effect zijn op de bestaande en in de 
toekomst met injectiewater gevulde voormalige gasvelden?  
 

Risico diepe ondergrond 

Hoofdstuk 12.3 gaat over risico korte termijn en hoofdstuk 12.4 over risico lange termijn. Hierbij 
wordt expliciet ingegaan op mogelijke risico’s van aardbevingen en de mogelijkheden die er zijn 

om bij de selectie van putten en reservoirs de kans op aardbevingen (en de magnitude daarvan 
mochten ze optreden) zo klein mogelijk te maken.  
 
De kans op natuurlijke aardbevingen in Twente is zeer klein. Het gebied is geologisch stabiel. 
Er zijn geen aanwijzingen van geologisch recente beweging langs de regionale Gronau breuk 
(van Balen et al., 2005). In Twente en omgeving zijn nooit natuurlijke aardbevingen 
geregistreerd of gerapporteerd (Grunthal and Wahlstrom, 2003). De zwaarste natuurlijke beving 
in Nederland in het recente verleden is die van Roermond in 1992. Deze heeft voor zover 
bekend niet geleid tot extra aardbevingen in bestaande gasvelden of injectievelden. 

E.2 2. Bij ‘Overzicht mogelijke te onderzoeken opties – Waterinjectie 
Twente met mitigerende maatregelen’ (pagina 7) staat in het eerste 

punt “Aanpassing van de transportleiding, zodanig dat het afvalwater 

zo verantwoord mogelijk aangevoerd kan worden.”  
Vraag: Is dit nu niet het geval? Wat voor soort aanpassingen betreffen 
dit?  
Onderzoeksvraag: Het in beeld brengen van transportopties met een 
beter risicoprofiel. 

Alternatieve verwerking 

In het Tussenrapport wordt beschreven hoe voor de huidige situatie en voor verschillende 
alternatieven tekening wordt gehouden met het type water en de eigenschappen van het 
materiaal van de transportleiding. 
Deze afweging heeft onder meer te maken met gebruik van bepaalde types 
mijnbouwhulpstoffen die de (stalen) leidingen beter beschermen, dan wel het aanpassen van 
het materiaal van de leiding. Dit laatste vindt nu plaats bij de hoofdtransportleiding van 
Coevorden naar Twente, waarbij een kunststofbuis in de stalen leiding wordt getrokken zodat er 
minder anti-corrosiemiddelen nodig zijn  

E.3 3) Bij ‘Overzicht mogelijke te onderzoeken opties – Waterinjectie 
Twente met mitigerende maatregelen’ (pagina 7) staat bij het vierde 

punt “Afweging keuze van specifieke injectielocaties in Twente.”  
Vraag: Wij gaan ervan uit dat dit gaat om de bestaande locaties. Is dit 
juist? Voor nieuwe locaties zullen eerst de gangbare procedures 
doorlopen moeten worden.  

Wettelijke kader NAM 

Correct, nieuwe locaties in Twente worden niet onderzocht. In het algemeen zijn voor nieuwe 
locaties ook nieuwe procedures nodig. 

E.4 4) Bij ‘Het beleid en wetgeving – Inventarisatie huidig beleid en 
wetgeving’ is naast de vraag wat kan en wat haalbaar is, de vraag wat 

toegestaan is. De wet- en regelgeving wordt bekeken op landelijk 
niveau, in relatie tot Europese wetgeving en met in achtneming van de 
regionale bevoegdheden. Tevens zal er een afweging plaatsvinden 
van het lokale en regionale beleid dat voor deze herafweging van 
belang is.  
Vraag: Kan hierbij ook specifiek grensoverschrijdend gekeken worden 

Procedure Herafweging 

In hoofdstuk 4 wordt specifiek aandacht besteed aan grensoverschrijdende effecten. 
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(Duitsland)?  

E.5 5) Bij ‘Afstemming regio/experts – Bestuurlijke begeleidingscommissie’ 

staat genoteerd aan wie het onderzoeksplan en de uiteindelijke 
bevindingen wordt voorgelegd. Hierin geeft u aan dat u de uiteindelijke 
bevindingen mogelijk voorlegt aan onafhankelijke instanties zoals het 
RIVM.  
Vraag: Graag willen we u vragen om de uiteindelijke bevindingen met 
zekerheid voor te leggen aan het RIVM (en andere onafhankelijke 
instanties).  

Procedure Herafweging 

De commissie voor de m.e.r., Deltares en mogelijk andere instituten worden gevraagd voor een 
second opinion. 

E.6 7) De planning van het onderzoek is weergegeven op pagina 11. 
Graag zouden wij, voordat het definitieve eindrapport opgeleverd 
wordt, in de tussentijd op de hoogte blijven van de vorderingen.  
Vraag: Hoe bent u van plan de belanghebbenden te betrekken in de 
komende periode? 

Procedure Herafweging 

Het Tussenrapport zal beschikbaar komen voor reacties en het is de verwachting dat de 
Minister dit gebruikt om belanghebbenden in overleg te treden. 

E.7 I - 3D overlap van de injectievelden met de 
beschermingsgebieden t.b.v. het drinkwater  
Wanneer er overlap is tussen de injectievelden en de 
drinkwaterbeschermingsgebieden, willen we u vragen wat de mogelijke 
risico’s zijn met betrekking tot interactie tussen de injectievelden en 
bovenliggende lagen.  
 

Risico voor biosfeer 

Hoofdstuk 12.3 gaat in op korte termijn risico’s, vooral met betrekking tot risico van lekkage bij 

putten. 
Water zal van nature niet naar boven stromen tenzij het onder een hogere druk komt te staan 
dan de oorspronkelijke druk in het gasveld. In de vergunningen zijn druklimieten opgenomen 
om dit te voorkomen.  
 

E.8 II – Exacte ligging en materiële status van de transportleidingen  
De transportleiding die van Schoonebeek naar Twente loopt, kruist 
onder andere (zijtakken van de) Vecht.  
a. Kunt u aangeven wat de exacte ligging is van de leidingen nabij de 

diverse waterwegen en of er kans is op beïnvloeding van de 
waterwegen in geval van een lekkage?  

Risico voor biosfeer 

De MER van 2006 bevat een kaartenbijlage met daarop de ligging van alle leidingen en 
locaties. Deze MER is te vinden op de website van NAM (http://www.nam.nl/nl/our-
activities/water-injectie-in-twente/downloads.html). 
Bij de detailuitwerking van alternatieven zal hier aandacht aan worden besteed, evenals 
mogelijke varianten van transporttracés. 
 

E.9 b. Kunt u aangeven wat de materiële status van de transportleiding 
is, inclusief het risico op de crashkans en de gerelateerde output 
(uitstroom)? Hoe vaak vinden hierop checks plaats? 

Risico voor biosfeer 

Hoofdstuk 4 en 6 geven aan hoe monitoring plaats vindt. 

E.10 c. Kunt u aangeven wat de chemische opbouw van het injectiewater 
in stofsoorten en hun concentraties is? Hiermee kunnen wij 
modelmatige stoftransport- berekeningen doen om eventuele 
beïnvloeding van de productielocatie ‘Vechterweerd’ te bepalen. 

Samenstelling productiewater 

Hoofdstuk 4.1 geeft de huidige samenstelling.  
Informatie is ook te vinden op de website van NAM (http://www.nam.nl/nl/our-activities/water-
injectie-in-twente/downloads.html) 
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F Bericht dhr. Eenennaam  

F.1 L.S! 

Geachte commissieleden, 

De laatste tijd is er weer veel te doen over het injecteren van 
productiewater door de NAM in de Twentse bodem. 
De NAM heeft daarvoor een vergunning, op basis van een MER. 
Daarin staat een tabel opgenomen met de samenstelling van dat 
productiewater. 
Maar ik hoor geluiden dat er in de loop van het verdere proces (lees: 
het transport en het injecteren) nog verdere toevoegingen gedaan 
worden die niet zijn mee genomen in de MER. 
Is uw commissie de juiste samenstelling van het uiteindelijk 
geïnjecteerde "water" bekend, en komt dit wel overeen met de tabel uit 
de MER? 
Indien dat laatste niet het geval zou zijn dient wellicht de vergunning 
verlening opnieuw bezien te worden. 
Kunt u mij uitsluitsel geven over de samenstelling van het te injecteren 
water? 

Met vriendelijke groeten, 

F.L. van Eenennaam, anesthesioloog 
President Lions Club Oldenzaal. 

Samenstelling productiewater 

In hoofdstuk 4.1 wordt de samenstelling van het productiewater weergegeven en wordt dit 
vergeleken met de verwachte warden in de vergunning. 
 
In het MER staan meerdere waterstromen beschreven, die uiteindelijk lang niet allemaal 
onderdeel zijn gaan uitmaken van het te injecteren water. Daarnaast dient NAM de 
samenstelling jaarlijks te rapporteren aan SodM conform de verleende vergunningen. De 
jaarrapportages van 2014 en 2015 zijn te vinden op de website van NAM 
(http://www.nam.nl/nl/our-activities/water-injectie-in-twente/downloads), inclusief een 
begrijpelijke publiekssamenvatting.  

G NAM gerelateerde vragen Stichting Stop Afvalwater Twente nav 

informatieavond Reutum 31 maart 2016 

 

G.1 1. Waarom niet uit respect voor alle petitie-ondertekenaars en 
gemeentebesturen die een motie hebben aangenomen stoppen met de 
aanleg van de pijp-in-pijp constructie en wachten op besluitvorming; 
wellicht over haalbare alternatieven 
 
 

Procedure Herafweging 

De pijp-in-pijp aanpassing valt buiten het kader van dit onderzoek. NAM geeft op haar website 
zelf aan dat met de keuze voor deze reparatie NAM flexibel kan inspelen op de resultaten van 
het evaluatie onderzoek, of waterinjectie van het productiewater in de Twentse gasvelden nog 
steeds de meest milieuvriendelijke oplossing is. Het wordt vooral gezien als een korte termijn 
oplossing omdat een mogelijke implementatie van een alternatief nog zeker een aantal jaren zal 
duren. Deze pijp-in-pijp reparatie is ook voor de korte termijn bedrijfseconomisch rendabel. 
NAM loopt hiermee dus niet vooruit op de uitkomst van het lopende onderzoek voor mogelijke 
alternatieven. 

G.2 2. Waarom nog doorgaan met injecteren als er een keuze komt / Procedure Herafweging 
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alternatieven ontwikkeld worden; het dumpen van chemisch belast 
afvalwater is toch niet meer verdedigbaar gezien de risico's.  

Het onderzoek is er juist op gericht om hier zicht op te krijgen.  

G.3 3. Welke garanties geeft de NAM voor vergoeding van schade 
als gevolg van mogelijke toekomstige calamiteiten; hoe is / wordt dat 
geregeld 

Wettelijke kaders NAM 

NAM is wettelijk verplicht de gevolgen van een lekkage direct op te ruimen in het kader van de 
zorgplicht zoals omschreven is in de Wet Bodembescherming.  
Daarnaast is NAM verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn om verdere verontreiniging 
tegen te gaan. Alle kosten en mogelijke schade bij derden zullen door NAM gedragen worden 
zoals in de Nederlandse wet is vastgelegd. Dit geldt ook voor verontreinigingen die later 
aangetroffen worden. Dit is onder meer vastgelegd in de Wet Bodembescherming en de 
provincie Overijssel is het bevoegd gezag. Hoofdstuk 3.9 van deze zorgpuntennotitie gaat hier 
verder op in. 

G.4 4. De NAM heeft voor miljarden aan gas uit de Twentse bodem 
gehaald. Wat is daarvan in Twente geïnvesteerd c.q. wat hebben de 
inwoners daarvoor terug gekregen. Of is het betalen van smeergeld 
aan kernraden en carnavalsverenigingen in het gebied in de afgelopen 
maanden de inhaalactie op dat vlak.  

Algemeen 

Valt buiten het kader van dit onderzoek 

G.5 5. Hanteert de NAM bij schades in Twente (net als in Groningen) 
ook de omgekeerde bewijslast (NAM bewijst dat schade niet voortvloeit 
uit vuilwaterinjecties).  

Wettelijke kaders NAM 

NAM dient zich te houden aan de algemene rechtsprincipes in Nederland, zoals ieder bedrijf in 
Nederland. 
Voor wat betreft de scheuren in huizen aan de Tramweg in Rossum heeft NAM op eigen kosten 
een zeer uitgebreid onderzoek laten uitvoeren door Arcadis, waarbij de uiteindelijke conclusie 
was dat deze schades niet door NAM veroorzaakt waren. 

G.6 6. Het bureau Haskoning doet regelmatig onderzoek- en 
adviesklussen voor de NAM. Nu is dit bureau belast met de kritische 
evaluatie van het vergunningsgebruik. Durven de mensen van 
Haskoning nog met droge ogen te vertellen dat ze (volledig) 
onafhankelijk zijn en zo ja, denkt u dat er in Twente mensen zijn die 
dat echt geloven.  
Royal HaskoningDHV heeft tijdens de recente informatieavond in 
Reutum op 31 maart jl, toegelicht dat zij volstrekt onafhankelijk zijn.  

Procedure Herafweging 

RHDHV is een onafhankelijk adviesbureau. RHDHV heeft geen belangen in de wijze waarop 
productiewater wordt verwerkt. Het onderzoek wordt in opdracht van de NAM uitgevoerd door 
RHDHV en daarna door de commissie voor de m.e.r. getoetst. Dit is in Nederland een 
gebruikelijke procedure voor MER-achtige activiteiten. Daarnaast heeft de Minister van 
Economische Zaken de bevoegdheid om vergunningen in te trekken op gronden die in de wet 
zijn vastgelegd.  
 

G.7 7. In de MER zijn destijds onwaarheden geschreven en op basis 
daarvan is de vergunning aan de NAM verleend. Met name gaat het 
om de oplosbaarheid van zoutlagen. Wanneer wordt eindelijk eens 
erkend dat de NAM fout bezig is om chemisch vervuld afvalwater te 
pompen tussen de Twentse zoutlagen. Dat fout bezig zijn wordt 

Procedure Herafweging 

De Raad van State heeft in 2011 de ingediende bezwaren grotendeels ongegrond verklaard na 
onderzoek door onafhankelijke experts. Hierbij is ook expliciet gekeken naar de zienswijze over 
het oplossen van de zoutlagen. Daarnaast heeft NAM een aantal aanvullende studies over dit 
onderwerp uitgevoerd en de resultaten begin 2015 voorgelegd aan SodM. Deze studies zijn 
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bevestigd door wetenschappers; wordt er in het kader van de nu aan 
de orde zijn evaluatie eindelijk eens geluisterd naar onafhankelijke  
academici of lopen we omwille van de olie-euro’s blind achter de NAM 

aan.  

door SodM uitgezet voor een 2nd opinion bij experts in Duitsland en Parijs. 

G.8 8. Waarom niet stoppen met de huidige oliewinning in 
Schoonebeek, nu de kostprijs van productie beduidend hoger is dan de 
marktprijs (wereldprijs is onder de $ 30,-- per vat, terwijl de 
productiekosten -nog afgezien van de kosten van de reparatie van de 
transportleiding- rond de $ 54,-- per vat liggen). In 2004 / 2005 zijn er 
beleidsmatig verkeerde keuzes gemaakt en zijn er desinvesteringen 
gedaan. Geeft dan toe en ga niet door op deze heilloze weg.  

Algemeen 

Olieproductie zelf valt buiten het kader van dit onderzoek 

G.9 9. Waarom kan Wintershall in Emlichheim (nog geen 3 kilometer 
verwijderd van Schoonebeek en boven hetzelfde olieveld), die met 
hetzelfde stoominjectiesystem werkt, wel de olie terplekke 
schoonmaken, deels hergebruiken en deels weer in lege olieputten 
terugpompen en moet de NAM het extra chemisch belaste water meer 
dan 70 kilometer ver weg pompen en onder de Twente bodem 
dumpen. 

Ervaringen en nieuwe inzichten 

Hoofdstuk 4.3 beschrijft hoe waterinjectie in Duitsland plaatsvindt. Daarbij blijkt dat men in 
Duitsland qua waterkwaliteit een vergelijkbaar systeem heeft als in Nederland. 

G.10 10. Waarom spreekt de NAM steeds (op 29 maart nog in een 
paginagrote advertentie) van productiewater (zout water) dat uit de 
diepe ondergrond komt en daarin wordt terug geïnjecteerd, zonder 
vermelding van de giftige stoffen / chemicaliën. De NAM komt steeds 
weer met sjoemelinformatie; halve waarheden zijn ook leugens.  

Samenstelling productiewater 

Hoofdstuk 4.1 beschrijft de samenstelling van het productiewater. 
In het MER staan meerdere waterstromen beschreven, die uiteindelijk lang niet allemaal 
onderdeel zijn gaan uitmaken van het te injecteren water. Daarnaast dient NAM de 
samenstelling jaarlijks te rapporteren aan SodM conform de verleende vergunningen. De 
jaarrapportages van 2014 en 2015 zijn te vinden op de website van NAM 
(http://www.nam.nl/nl/our-activities/water-injectie-in-twente/downloads), inclusief een 
begrijpelijke publiekssamenvatting. 

G.11 11. Wat vindt de vertegenwoordiger van Haskoning van het 
injecteren van chemisch belast water in het licht van het nog niet zo 
lang geleden in Parijs gesloten internationaal milieuakkoord.  

Alternatieve verwerking 

Bij de toetsing van alternatieven wordt rekening gehouden met milieueffecten, waaronder 
energieverbruik 

G.13 12. Het is nu reeds duidelijk dat de NAM bij ongewijzigde 
olieproductie in Schoonebeek haar totale productiewater niet in Twente 
kwijt kan. Welke toekomstbeelden heeft men daarbij als men in 
oplossingen denkt en zit daar dan niet het meest voor de hand 
liggende alternatief bij, dat nu versneld in praktijk gebracht zou moeten 
worden. 

Alternatieve verwerking 

De capaciteit van de Twentevelden zal inderdaad met de huidige techniek niet voldoende zijn 
om al het productiewater dat bij de oliewinning tot circa 2050 vrijkomt op te slaan. Hoofdstuk 9 
beschrijft de mogelijke alternatieven 
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H Vasse, 17 mei 2016. Betreft: Vragenlijst aan Nederlandse Aardolie 

Maatschappij. T.a.v.: Directie Nederlandse Aardolie Maatschappij. 

Van: Stichting Stop Afvalwater Twente - Technische Commissie 

(SAT-TC) Algemeen: De onderstaande vragen zouden we graag zo 

spoedig mogelijk beantwoord willen zien (uiterlijk de eerste week 

van juni) met een onderbouwing en met een referentielijst waarop 

deze onderbouwing gebaseerd is. Afhankelijk van de gegeven 

antwoorden zouden we aansluitend graag een gesprek met uw 

technische specialisten willen voeren om verdere details 

duidelijker te krijgen. 

De beantwoording van deze vragen door de NAM is separaat opgenomen in bijlage 3. 

 
 



 

 

Bijlage 

4. Aan NAM gerichte vragen van de 

Stichting Stop Afvalwater Twente  
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Vasse, 17 mei 2016 
 

Betreft: Vragenlijst aan Nederlandse Aardolie Maatschappij 

T.a.v.: Directie Nederlandse Aardolie Maatschappij 

Van: Stichting Stop Afvalwater Twente - Technische Commissie (SAT-TC) 
 

 
 

Algemeen 

De onderstaande vragen zouden we graag zo spoedig mogelijk beantwoord willen zien (uiterlijk de eerste 
week van juni) met een onderbouwing en met een referentielijst waarop deze onderbouwing gebaseerd is. 
Afhankelijk van de gegeven antwoorden zouden we aansluitend graag een gesprek met uw technische 
specialisten willen voeren om verdere details duidelijker te krijgen. 

 

Toelichting NAM: Hieronder hebben wij geprobeerd zo accuraat mogelijk op de gestelde vragen antwoord 
te geven. Daarnaast zal het evaluatierapport van RHDHV dat naar verwachting eind juni naar de Commissie 
van de m.e.r. gestuurd zal worden en dan openbaar wordt, ook de nodige achtergrond informatie bevatten 
op een groot aantal van de door u gestelde vragen.  

Echter voor het antwoord op sommige vragen denken wij dat verder gesprek nuttig is. Hiertoe willen wij 
voorstellen om onze eerder gemaakte afspraak tijdens ons overleg op 14 april jl., op korte termijn te 
concretiseren. Er is toen afgesproken dat de technische commissie van de Stichting een geprioriteerde lijst 
samenstelt van onderwerpen waarover de technische commissie van de Stichting en experts van NAM in 
detail van gedachten kunnen wisselen. Dit overleg kan dan waar gewenst een vervolg krijgen waarbij ook 
externe experts betrokken kunnen worden. 

Verder wachten wij op een voorstel van de Stichting met data waarop de Stichting een veldbezoek aan 
Schoonebeek wil brengen, waarbij u met onze technische specialisten onderwerpen kunt bespreken en 
waarbij veel ondersteunend materiaal aanwezig kan zijn om zaken te verduidelijken, zoals de gebruikte 
materialen/technieken van boorputten, de opbouw daarvan enz. Daarnaast kunnen ook diverse technische 
installaties bekeken worden en kunnen hierover de nodige vragen gesteld worden. Een voorstel voor een 
programma voor dit veldbezoek is hieronder geschetst. 

 

Voorstel programma werkbezoek  

9:30 Ontvangst met koffie in De Boo te Schoonebeek (adres: Burgemeester Osselaan 12, Schoonebeek) 

9:45 Kennismaking en afstemming  

10:00 Uitwisseling technische informatie  

12:30 Lunch  

13:00 Veldbezoek Schoonebeek (locatie OBI/WKC en olieproductielocatie) 

14:30 Vertrek naar Twente  

15:00 Bezoek waterinjectieloctie Twente (gewenste locatie nader te bepalen) 

16:30 Einde werkbezoek 
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Vraag 1 

Volgens het MER (Ref.[1]) zou in de beginjaren ongeveer 10.000 m3 tot 12.000 m3 afvalwater per dag 
geïnjecteerd worden. De werkelijke hoeveelheid is de eerste 4 jaar veel minder geweest; ongeveer 4.000 

m3 per dag. 

→ Wat is de oorzaak van deze grote reductie? 

 

Antwoord NAM: De reductie is het directe gevolg van het feit dat stoominjectie in het Schoonebeek reservoir 
minder makkelijk gaat dan oorspronkelijk verwacht. Minder stoom in het oliereservoir betekent minder 
opwarming van de olie wat weer leidt tot minder olie (en water) productie en daardoor een reductie van 
zowel de olie export naar de raffinaderij in Lingen als ook van het bij de productie meegekomen water naar 
Twente. 
 
Vraag 2 

Volgens het MER (Ref.[1]) zouden de 3 Twente gasvelden voldoende opbergcapaciteit hebben voor 

90.000.000 m3 afvalwater. Nu is dat sterk gereduceerd naar 30.000.000 m3 tot 40.000.000 m3. 

→ Welke verklaring heeft u hiervoor en welke putten zijn hiervan de oorzaak en op welke wijze? 

 

Antwoord NAM: De oorspronkelijke inschatting over het mogelijke injectie volume ging er vanuit dat deze in 
verhouding zou staan tot de hoeveelheid gewonnen gas per put. Dit bleek niet altijd het geval. Er zijn twee 
oorzaken aan te wijzen voor de vermindering van het volume: [1] De injectiviteit in de diepere 
zandsteenformaties is veel lager gebleken dan vooraf verwacht, waardoor deze in het vervolg slechts in 
beperkte mate gebruikt zullen kunnen worden. Dit leidt tot een lagere opslagcapaciteit. [2] In de kalksteen 
reservoirs is de injectiviteit weliswaar beter dan oorspronkelijk verwacht, maar in de praktijk blijkt dat het 
geïnjecteerde water niet al het oorspronkelijk door gas ingenomen volume kan opvullen. Dit leidt ook tot 
een lagere opslagcapaciteit. 

 
Vraag 3 

Ondanks veel minder afvalwater naar Twente in de eerste 4 jaar, zijn er toch veel problemen met de 
aanvoerbuis van Schoonebeek naar Twente en met de injectiebuizen van TUB7, TUB10 en ROW3 (b.v. 
wanddikte van 7,6 mm opgelost tot 3,8 mm). Tevens gaf de NAM vooraf, bij voorlichtingen, in PR-folders, in 
krantenartikelen, in het MER en in de vergunningaanvragen aan, dat alles zo veilig zou zijn, mede door 
goede monitoring. 
→ Hoe verklaart u deze schijnbaar niet verwachte problemen? 
 

Antwoord NAM: Wellicht is het goed om te benadrukken dat er een duidelijk verschil is tussen enerzijds de 
watertransportleiding tussen Schoonebeek en Twente en anderzijds de injectiebuizen van de 
waterinjectieputten op de locaties in Twente. 

De corrosie van de transportleiding naar Twente, die uiteindelijk tot de lekkage heeft geleid was inderdaad 
aanvankelijk niet voorzien en is vervolgens sneller opgetreden dan verwacht. Dat corrosie optrad had te 
maken met de aanwezigheid van bacteriën in het injectiewater.  

De corrosie aan de binnenkant van enkele (vervangbare) injectiebuizen is niet onverwacht. Dit is een 
normaal en bekend proces bij waterinjectie. Daarom vindt ook regelmatig inspectie van deze injectieputten 
plaats. De waterinjectieput is opgebouwd uit meerdere buizen. Als de wanddikte van de (binnenste) 
injectiebuis in een waterinjectieput te sterk afneemt dan wordt de injectiebuis vervangen. Dit zorgt er voor 
dat de integriteit van de andere (buitenste) wandbuizen van de injectieputten gewaarborgd blijft. Deze 
vervanging is standaard onderdeel van ons onderhouds- en inspectieprogramma en is vergelijkbaar met het 
slijten van een autoband die na verloop van tijd ook vervangen moet worden. 
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Vraag 4 

→ Wat was de hoeveelheid gasproductie uit alle gasputten van de 3 Twente gasvelden? En wat was de 
hoeveelheid per jaar over de gehele productieperiode (mag ook in diagramvorm)? 

 

Antwoord NAM:  De hoeveelheid gasproductie per put wordt door NAM gerapporteerd aan het bevoegd 
gezag, in deze het ministerie van Economische Zaken. De gegevens zijn voor een ieder te vinden en te 
downloaden via de website www.nlog.nl. Naast de gasproductie uit de huidige waterinjectieputten, heeft er 
ook gasproductie plaatsgevonden uit putten die momenteel niet voor waterinjectie gebruikt worden. De 
relevantie van de vraag wat nu de exacte gasproductie is geweest van alle gasputten in Twente is ons dan 
ook niet geheel duidelijk. Wellicht kan de achtergrond van deze vraag nader toegelicht worden tijdens het 
veldbezoek in Schoonebeek?  

 

Vraag 5 

→ Wij willen graag de boorgegevens van alle putten van het ROW-veld ontvangen (dus ter plekke van de 
boorput). D.w.z. de soorten materiaallagen, de diktes, de structuur en of deze betreffende lagen zuiver zijn 
of een mix zijn van één hoofdbestanddeel met mengdelen en de eventuele verontreinigingen die er in 
zitten. 

 

Antwoord NAM: Dit betreft een zeer groot aantal documenten. Als u aangeeft met welk doel u deze data 
wilt ontvangen kunnen wij kijken welke gegevens en documenten hiervoor het meest geschikt zijn.  

 
Vraag 6 

→ Aanvullend hierop ontvangen we ook graag een volledige doorsnede van dit veld met horizontaal en 
verticaal dezelfde schaal! 

 

Antwoord NAM: De afbeeldingen van de geologische doorsnedes van de diverse waterinjectievelden in 
Twente zijn te vinden in het MER2006. Deze is via onze website www.namintwente.nl te downloaden. 
Om de informatie op dergelijke doorsnedes duidelijk weer te geven wordt vaak gebruik gemaakt van 
een afwijkende horizontale en verticale schaal. Indien de schalen gelijk zijn zullen de van oorsprong met 
gas gevulde reservoirlagen vaak niet erg goed zichtbaar zijn, als een horizontale laag met een zeer lichte 
kromming. Echter hieronder vindt u de gevraagde afbeelding uit de MER2006 maar nu met een gelijke 
horizontale en verticale schaal. 
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Vraag 7 

→ Ook ontvangen we graag de berekeningen met criteria of motivatie van de maximale hoeveelheid 
injectiewater in alle putten van de 3 Twente velden. En een verklaring voor het waarom van de zeer grote 
verschillen per put. 

 

Antwoord NAM: De verwachte injectievolumes per put zijn gebaseerd op de oorspronkelijke 
geproduceerde gasvolumes in die put. Deze variëren van put tot put en zijn een reflectie van de verschillen 
in reservoir eigenschappen (zie ook vraag 2). In het binnenkort te verschijnen evaluatierapport van RHDHV 
is deze informatie nader beschreven en een tabel met de berekende opslagvolumes per put opgenomen. 
 
Vraag 8 

Fracking was/is volgens dhr. van Haeringen niet van toepassing. Maar in het MER ((Ref.[1]), blz. 252) staat 
dat dit noodzakelijk is en daar worden drukken van 460 bar in het gasveld genoemd. Bovendien hebben 
bewoners in de omgeving van ROW5 ’s nachts van 2012 tot 2015 vaak trillingen gevoeld met een 
regelmatige frequentie (dit is vastgelegd met tijdstip, met tijdsduur, sterkte gevoel en trillingsfrequentie). 
→ Wat is waar en hoe verklaart u deze tegenstrijdige beweringen? 
 

Antwoord NAM:  

In de MER en ook in de afzonderlijke vergunningsaanvragen wordt bedoeld dat, mocht er continu water in 
de diepere zandsteen lagen van het Carboon geïnjecteerd worden, dit op langere termijn waarschijnlijk 
alleen mogelijk is onder “fracturing” condities, waarbij lokaal in het gesteente scheuren gecreëerd kunnen 
worden die de injectiviteit vergroten. Daarvoor zouden dan inderdaad de aangegeven hoge 
injectiedrukken nodig zijn. Dit onderwerp is ook door de Raad van State destijds beoordeeld.  

Echter in de eerste 4 jaar is het injectiewater in dit reservoir geïnjecteerd onder lage druk (veel lager dan 
nodig om fractures te veroorzaken). De volumes die in deze zandsteenlagen geïnjecteerd konden worden 
waren zodanig veel lager dan vooraf verwacht, dat de beslissing is genomen om deze zandsteenreservoirs 
alleen voor zeer beperkte injectie te gebruiken. De injectiedrukken zullen daarbij zodanig laag blijven dat 
geen fracturing op zal treden. 

De bron van de door u genoemde trillingen is ons niet bekend. Ook de Raad van State merkt op dat er van 
kan worden uitgegaan dat geen aardbevingen optreden, omdat bij de gasproductie in dit veld nooit 
trillingen zijn gemeten en de waterinjectie zodanig plaatsvindt dat de gemiddelde waterdruk in het 
reservoir lager blijft dan de oorspronkelijke gasdruk. Het KNMI netwerk van geofoons is zodanig dat 
aardbevingen met een magnitude van 1,5 of hoger in de periode 2011-2015 in Twente geregistreerd 
zouden worden. Sinds de installatie van de geofoons in 1974 is door het KNMI geen enkele beving in 
Twente geregistreerd. Het KNMI geeft aan dat bevingen met een magnitude van 2,0 of hoger doorgaans 
voelbaar zijn aan de oppervlakte. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de gevoelde trillingen een oorzaak 
hebben die in de diepere ondergrond ligt. 

Wel is het ons bekend dat de gehele technische installatie met pompen etc op locatie ROW5 geen speciale 
geluidsomkasting bevat. De andere waterinjectielocaties (behalve TUM1) hebben wel een dergelijke zware 
geluidsomkasting, als gevolg van wettelijke geluidsvoorschriften. Zodra de waterinjectie op locatie ROW5 
weer opgestart zal worden zal NAM onderzoeken of het (trillings)geluid dat sommige bewoners rondom 
ROW5 hebben waargenomen mogelijk afkomstig kan zijn van bijvoorbeeld de bovengrondse  
technische installatie op deze locatie. 
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Vraag 9 

In een inspectierapport van 14 december 2014 (Ref.[2], blz. 3) staat: “In het MER is uitvoerig aandacht 

besteed aan het mogelijk oplossen van zout van de afdekkende zoutlaag”. 

→ Waar staat dat in het MER? 

 

Antwoord NAM: In de MER zijn risico’s rond zoutoplossing genoemd. Het woord “uitvoerig” was hier niet 
op zijn plaats. NAM heeft begin 2015 3 studie rapporten aan SodM aangeleverd waarin de verschillende 
aspecten van de reservoir geologie en het risico op zoutoplossing bestudeerd zijn. Deze uitvoerige 
rapporten zijn te downloaden op onze website www.namintwente.nl. SodM heeft verschillende 
universitaire experts (Duitsland, Frankrijk) op het gebied van zoutgeologie gevraagd om de 
studieresultaten te beoordelen.  

 
Vraag 10 

Ook staat in voornoemd inspectierapport (Ref.[2], blz. 3): “Boorputgegevens laten zien dat natuurlijke 
scheurtjes in het gesteente (gasveld) op die plekken (in de buurt van de breuken) al volledig met zout zijn 

gevuld”. Wanneer precies op een boorplek (enkele boorkernen van 10 cm rond op een gasveld van 15 km2) 
zich zo’n breuk bevind, dan moet het gasveld bezaaid zijn met dergelijke breuken. Dan is de conclusie 
gerechtvaardigd, dat overal dergelijke breuken zijn met contact tussen gasveld en steenzout. Dus ook overal 
contact tussen het injectiewater en het steenzout. 
→ Graag uw verklaring hierover? 

 

Gelijktijdig staat in dit rapport (Ref.[2], blz. 3): “In theorie en alleen in de buurt van breuken is een situatie 
denkbaar, waarbij het injectiewater in contact zou kunnen komen met steenzout”. 
→ Waarom “in theorie” en “denkbaar”, terwijl u beweert dat het zout daar zit? 
 

Antwoord NAM: Zoals in vraag 9 aangegeven worden momenteel 3 studie rapporten van NAM, op 
aanvraag van SodM, door buitenlandse universitaire experts beoordeeld. Wij verwachten op korte termijn 
deze beoordeling te mogen ontvangen en willen graag voorstellen om deze rapporten en de conclusies 
daarvan met u te bespreken, zodra de resultaten voor iedereen openbaar zijn. Het zou dan in onze ogen 
wenselijk zijn om in dit overleg ook de resultaten van een 2nd opinion van uw studie inzake het oplossen 
van zoutlagen (zie link) in dit overleg mee te nemen. 

 
Vraag 11 

Zoutgehalte van het afvalwater: 

Volgens de samenstellingslijst in “Waterstromen van oliewinning”, (Ref.[3], blz. 59): de eerste 5 jaar = 50 g/l 
en de 25 jaar daarna 8 g/l. Volgens de MER de eerste 5 jaar 80 g/l en de verhouding voor de jaren daarna 
worden niet gegeven.  Volgens de daadwerkelijke gemeten wekelijkse waarden (jaarrapporten ): in 2011 bij 
aanvang  80 g/l en na 4 jaar (april 2015) 30 g/l. Dus na 4 jaar is het zoutgehalte verminderd van 80 g/l naar 
30 g/l. Dit komt goed overeen met de samenstellingslijst “Waterstromen……” (Ref.[3]). Echter, door de veel 
geringere hoeveelheid afvalwater in de eerste 4 jaar (minder dan 40% t.o.v. beoogd) loopt het zoutgehalte 
dus veel sneller terug dan gepland. 
→ Hoe verklaart u dit ? 
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Antwoord NAM: Het zoutgehalte van het water dat in Twente geïnjecteerd wordt is afhankelijk van de 
mengverhouding tussen het zoute water dat van nature in het Schoonebeek oliereservoir zit en de 
hoeveelheid gecondenseerd stoom (zoet water) in het reservoir dat grotendeels ook weer geproduceerd 
wordt. Deze mengverhouding varieert van productieput tot productieput en neemt over het algemeen met 
de tijd af omdat er meer en meer gecondenseerde stoom geproduceerd wordt (met uitzondering van 
enkele putten aan de rand van het veld). Het zoutgehalte van het injectiewater was initieel rond de 90 g/l, 
dus bijna 3 keer zo zout als zeewater(gemiddeld zoutgehalte zeewater is 35 g/l). In de eerste 5 jaar is het 
zoutgehalte gemiddeld wat hoger geweest dan de 50 g/l zoals genoemd in Ref. [3] en dus gemiddeld 
ongeveer 1.5 keer het zoutgehalte van zeewater. Het zoutgehalte neemt langzamer af dan verwacht 
omdat de productie en stoom injectie zijn achtergebleven ten opzichte van het plan.  

 

Wanneer nu nog één jaar volle productie en injectie plaatsvindt, zal er nog ongeveer 20 g/l zout inzitten. 

Daarna geldt de 2e kolom van de samenstellingslijst “Waterstromen….” (Ref.[3]), met een gemiddeld 
zoutgewicht van 8 g/l. voor de komende 25 jaar. Dus bijna zoet water met slechts 2,1% zout t.o.v. 

verzadigd zoutwater van 80°C waarin 380 g/l zit. Beter gezegd ‘relatief zoetwater’. Daarentegen beweert de 
NAM, op voorlichtingen, PR-advertenties en in het verhaal van dhr. van Haeringen, dat het injectiewater zo 
zout is, om de indruk te wekken dat dit water niet veel zout meer kan oplossen. 
→ Wat is hierop uw reactie / verklaring? 
 

Antwoord NAM: De verwachting is dat bij het opnieuw opstarten van het Schoonebeek veld (2016) het 
zoutgehalte rond de 40 g/l zal liggen. Op basis van de laatste productie voorspellingen is de huidige 
prognose dat een zoutgehalte van rond de 10 g/l pas na 25-30 jaar productie bereikt zal worden. Vandaar 
dat NAM in het begin melding maakte dat het injectiewater ca. 2-3 keer zo zout was als zeewater en in 
meer recente communicatie spreekt over ca. 1-2 keer, omdat dit de toekomstige situatie beter weergeeft. 

 
Vraag 12 

Anhydriet onoplosbaar: Dit staat in PR-advertenties van de NAM, is verteld aan politici en op 
voorlichtingsavonden en is ons verteld door dhr. van Haeringen met “onder die omstandigheden” (in de 
ondergrond op die dieptes red.). Daarentegen verklaren twee ex-AKZO specialisten, dat het wel oplost; ook 
in de diepe ondergrond, “onder die omstandigheden”. Bovendien staat in ‘ zout-special (Ref.[4], blz. 129)’, 
in een artikel van AKZO-geoloog Wim van der Paar, dat het oplost. Ook Wil Grose (Doctor-chemie) beweert 
hetzelfde en het staat in internationale chemieboeken (b.v. Ref.[5]). 
→ Hoe verklaart u dan uw bewering van onoplosbaar? 
 

Antwoord NAM: Ieder zout is in zekere mate oplosbaar. De oplosbaarheid van NaCl in zuiver water is ca 
370 gr/l of 181 cm3/liter (in gewicht of volume termen). Wat anhydriet ( CaSO4) betreft: Literatuur data 
(The gypsum-anhydrite equilibrium by solubility measurements, G. Innorta, E.Rabbi en L.Tomadin, 
Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol 44 pp 1931 – 1936, 1980) geven aan dat de oplosbaarheid voor 
anhydriet (CaSO4) bij 50-55 graden Celsius (de temperatuur op diepte in het reservoir) respectievelijk 1.9 
g/l of 0.63 cm3/l bedraagt. Op de diepte van de reservoirs in Twente is anhydriet in volume termen dus 
circa 290 keer minder oplosbaar dan steenzout, en kan daarom geclassificeerd worden als zéér slecht 
oplosbaar. 
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Vraag 13 

Anhydriet rondom de poreuze gasvelden: Ook dit stond in PR-advertenties, is beweerd op 
voorlichtingsavonden door dhr. van Haeringen en is ook beweerd door minister Kamp. Daarentegen zijn er 
bevestigingen, dat direct aan de onderkant van het poreuze gasveld “grey-salt” zit  en dus geen anhydriet . 
En in de verslagen van StAB staat, dat er maar deels aan de bovenkant een anhydrietlaag zit; dus beslist 
niet overal. Dit staat ook bevestigd in de uitspraak van de Raad van State (Ref.[6], blz.7, punt 2.13.1). 

→ Wat is nou de waarheid en kunt u dat geloofwaardig onderbouwen? 

 

Antwoord NAM: Aan de onderkant van de Zechstein 3 Carbonaat bevindt zich de z.g. Grey Salt Clay, dit is 
een kleisteen, die regionaal voorkomt en ook in de Twente Zechstein gasvelden. Dit is als zodanig ook 
beschreven in de geologische beschrijving (Geology description of the Twente gas fields: Tubbergen, 
Tubbergen-Mander and Rossum-Weerselo,  december 2014; zie NAM website). Deze kleisteen 
(ondoorlaatbaar voor water) ligt direct boven een tweede barrière, de z.g. Z2 “dek-anhydriet” en samen 
vormen zij de afdichtende lagen aan de onderkant van het Z3 Carbonaatreservoir. 

De Raad van State en het StAB hebben voor hun beoordeling gebruik gemaakt van het MER en de 
specifieke vergunningsaanvraag van locatie ROW6. In deze stukken staat een tabel afgebeeld met de 
geologie van de ondergrond ter plaatste van deze locatie. Voor de geologische eenheid “Zechstein groep” 
is een korte omschrijving gegeven: “Een afwisseling van anhydriet en kalkzandsteenlagen, met de 
gasvoerende kalksteen op 60-100 van de top”. Mogelijk is deze (te) korte omschrijving oorzaak van de 
ontstane verwarring hierover. Echter ter plaatste van de waterinjectiereservoirs laten de beschikbare 
putgegevens van de gasvelden in Twente aantoonbaar zien dat hier stelselmatig anhydrietlagen aan de 
boven en onderkant van het reservoir aanwezig zijn. Onze waarnemingen in de individuele putten zijn 
verder ook gedocumenteerd in het rapport “Stratigraphic Nomenclature of The Netherlands” 
Mededelingen Rijks Geologische Dienst 1993. 

 
Vraag 14 

Op de injectielocaties zitten op de geïsoleerde bovengrondse aanvoerleiding en ook op de geïsoleerde 

persleiding waarschuwingsplaatjes met de tekst “elektrisch verwarmd” (voor de brandweer). 

→ Wordt het injectiewater eerst verwarmd voordat het de bodem in gaat? Graag een toelichting hierop. 

 

Antwoord NAM: Nee, het injectiewater wordt niet voorverwarmd. De genoemde stickers zijn geplaatst 
voor onderhoudsdoeleinden en verwijzen naar de electrische groepnummers. Het betreft 
verwarmingselementen op de leidingen met injectiewater die er voor zorgen dat, in het geval de injectie 
stil ligt terwijl het streng vriest, de leidingen niet gaan bevriezen. 

 
Vraag 15 

→ We willen graag de specificaties van de injectiepomp(en) ontvangen. 

D.w.z. de soort pomp of pompen, de mogelijke drukken bij de mogelijke opbrengsten en de daarbij 
behorende vermogens, en het doel en de werking van de regelklep in de persleiding (of in de injectiebuis). 

 

Antwoord NAM: Als u aangeeft met welk doel u deze data wilt ontvangen kunnen wij kijken welke 
gegevens en documenten hiervoor het meest geschikt zijn. Naar onze mening is een maximale 
pompcapaciteit niet zo interessant omdat de maximaal vergunde injectiedruk leidend is voor het opereren 
van de pompen. Deze druklimiet per pomp is weergegeven in de injectievergunning en het 
watermanagement plan. Alle pompen zijn zodanig afgeregeld en onafhankelijk beveiligd dat tijdens de 
operaties deze druklimiet niet kan worden overschreden. Deze instellingen en beveiligingen worden 
separaat door Lloyds getoetst.  
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Vraag 16 

→ Wat gebeurt er met de verdeelleidingen tussen ROW-Centraal en de injectieputten? 

Deze zijn nog ouder dan de stalen leiding van Schoonebeek tot Twente en daar is nat zwavelhoudend gas 
doorheen gegaan. Dit veroorzaakt inter-kristallijne corrosie; zelfs in het beste roestvrij staal. Deze corrosie 
meet je niet met wanddiktemetingen. 
 

Antwoord NAM: De oorspronkelijke gasleidingen naar de locaties ROW2, ROW3 en ROW5 zijn uitgevoerd 
in een speciale staalsoort die aangeduid wordt als “Alloy 825” of “Incoloy”. Dit materiaal is niet alleen 
geschikt voor transport van zuurgas maar ook voor zoutwater met eventuele toevoegingen (incl. 
mijnbouwhulpstoffen). Deze leidingen worden dit najaar weer in gebruik genomen. De andere leidingen 
naar de overige injectielocaties in Twente bestaan uit koolstofstaal. Deze kunnen pas na inspectie en 
goedkeuring door SodM weer in gebruik genomen worden. 

 

Vraag 17 

Waarom is de druk in de transportleidingen zo hoog (volgens het MER 40 bar)? Voor transport van 

Schoonebeek naar Twente zou 3 à 4 bar al voldoende zijn. 

→ Graag uw verklaring. 
 

Antwoord NAM: Omdat het een lange pijpleiding is ondervindt het water onderweg weerstand en 
bovendien is er een hoogteverschil (de Twente locaties liggen hoger dan Schoonebeek). De combinatie van 
deze factoren leidt tot een drukval over de leiding. Deze drukval zal toenemen als het getransporteerde 
volume (op dagbasis) toeneemt. De afgelopen jaren is de leiding geopereerd op een druk van ongeveer 25 
bar (aan de Schoonebeek kant). Voor de MER en de vergunningen is een bovengrens aangenomen van 40 
bar (aan de Schoonebeek kant) omdat hierin ook rekening is gehouden met de hogere druk die nodig is om 
het geplande grotere watervolume te transporteren. 
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Managementsamenvatting 

Deze samenvatting beschrijft de bevindingen uit het onderzoek Herafweging verwerking productiewater 

Schoonebeek. Onafhankelijke toetsing van het onderzoeksrapport door de Commissie voor de m.e.r., 

Deltares en de TU Delft heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft geleid tot suggesties voor het verder 

verduidelijken van de bevindingen. In deze aangepaste samenvatting zijn de suggesties voor 

verduidelijking beknopt verwerkt. Aanvullende opmerkingen zijn in een separate notitie in meer detail 

toegelicht. 

 
Kader 
In Zuidoost-Drenthe bevindt zich het Schoonebeek oliereservoir, waaruit NAM sinds 1947 olie heeft 
gewonnen. De olieproductie is in 1996 gestopt waarna de putten, locaties en productiefaciliteiten zijn 
opgeruimd. Er waren toen in totaal circa 250 miljoen vaten olie geproduceerd. Vanaf 2011 is een nieuwe 
fase gestart met als doel nog eens circa 90 miljoen vaten olie te winnen, waarbij de olie met behulp van 
lage druk stoominjectie wordt verhit en vloeibaar gemaakt om de oliewinning te vergemakkelijken. In het 
reservoir is naast de olie van nature een grote hoeveelheid water aanwezig, zodat via de winputten een 
combinatie van water en olie wordt onttrokken. Dit water wordt in Schoonebeek afgescheiden van de olie 
en als zogeheten productiewater verwerkt. Dit productiewater wordt vervolgens middels een 
ondergrondse leiding naar gasvelden in de regio Twente getransporteerd, waaruit NAM in het verleden 
gas heeft gewonnen. Deze bijna leeg geproduceerde gasvelden worden nu gevuld met productiewater via 
bestaande injectieputten.  
 
Toen NAM circa 10 jaar geleden besloot om weer olie te gaan winnen uit het Schoonebeekveld, is 
hiervoor in 2006 een Milieu Effect Rapportage (MER) opgesteld. De verwerking van productiewater via 
waterinjectie in Twente is in het MER als meest geschikte methode naar voren gekomen. In daarop in 
2010 verleende waterinjectievergunningen is voorgeschreven, dat elke 6 jaar een herafweging gemaakt 
dient te worden of injectie in leeggeproduceerde gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte 
verwerkingsmethode voor het productiewater van Schoonebeek is.  
 
Opzet van het onderzoek 
De NAM is in 2015 al gestart met de in de vergunning 
voorgeschreven herafweging, om tegemoet te komen aan 
de vragen met betrekking tot waterinjectie in de regio 
Twente. Om te komen tot een transparant en compleet 
onderzoek, zijn onder meer de Begeleidingscommissie en 
de Commissie voor de m.e.r. gevraagd advies te geven over 
de onderzoeksopzet. De Commissie m.e.r. heeft 
geconstateerd, dat het een technisch onderzoek betreft, dat 
onderdeel uitmaakt van een brede bestuurlijke afweging 
over de mogelijke methoden voor verwerking van het 
productiewater. De Commissie stelt voor om eerst een 
onderzoek op hoofdlijnen uit te voeren en daarover te 
rapporteren in een tussenrapport. Het tussenrapport moet 
de mogelijke keuzes en de gevolgen van die keuzes 
overzichtelijk en toegankelijk maken.  
 
De Commissie heeft verder aangegeven, dat het wenselijk is 
dat de Minister van Economische Zaken op basis van dit 
tussenrapport op hoofdlijnen, betrokken partijen en belanghebbenden om advies vraagt.  
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Dit stelt hem in staat binnen de selectie van meest kansrijke opties één of enkele alternatieven aan te 
wijzen, die dan in meer detail dienen te worden uitgewerkt.  
 
Zorgpuntennotitie 

De herafweging bestaat uit een technisch onderzoek naar verschillende mogelijkheden om het 
productiewater te verwerken en een beschrijving van in de regio genoemde zorgpunten, welke mogelijk 
optreden bij de verschillende mogelijkheden. Een lekkage in de watertransportleiding en de discussie over 
eventuele schade hebben bij bewoners en betrokkenen in de regio Twente geleid tot een sterk gevoel van 
ongerustheid over veiligheid en gezondheid. In dit onderzoek zijn de vele vragen van de mensen uit de 
regio meegenomen. In een aparte zorgpuntennotitie wordt ingegaan op deze zorgpunten en is 
aangegeven in hoeverre de bevindingen van het onderzoek hier voldoende antwoord op kunnen geven.  
 
Nut en noodzaak van de oliewinning zelf zijn geen onderwerp van het onderzoek, evenmin als de 
afweging tussen fossiele en duurzame vormen van energie. 
 
Tussenrapport 

De hier gepresenteerde tussenrapportage vormt het resultaat van het onderzoek op hoofdlijnen. Het 
onderzoek is in opdracht van NAM uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het onderzoek is gestart met 
het opstellen van een overzicht van de bevindingen die zijn opgedaan gedurende de oliewinning van de 
afgelopen jaren. Daarbij zijn tevens randvoorwaarden voor de komende jaren benoemd. Vervolgens is 
een uitgebreide inventarisatie gemaakt van mogelijke verwerkingsopties, waaruit de meest kansrijke 
opties als alternatieven zijn geselecteerd en uitgewerkt. Deze alternatieven zijn getoetst op hoofdlijnen in 
het verlengde van de zogenaamde CE-afwegingsmethodiek. Deze methodiek is in de verleende 
waterinjectievergunningen en door de Commissie voor de m.e.r. voorgeschreven om de herafweging 
transparant in beeld te kunnen brengen. 
 

Huidige situatie oliewinning en randvoorwaarden 
De huidige situatie is onderzocht om vast te stellen aan welke randvoorwaarden de alternatieven voor 
verwerking van productiewater dienen te voldoen. Onderstaand zijn de belangrijkste bevindingen en 
gebeurtenissen weergegeven. 
 
Het huidige proces van oliewinning in Schoonebeek is circa 10 jaar geleden geheel opnieuw ontworpen 
waarbij alle faciliteiten op elkaar zijn afgestemd. De oliewinning bij Schoonebeek is in 2011 langzamer op 
gang gekomen dan oorspronkelijk voorzien. Hierdoor is ook minder productiewater beschikbaar gekomen 
dan verwacht. Als gevolg hiervan is tot halverwege 2015 ongeveer 5,4 miljoen m3 productiewater in de 
Twentevelden geïnjecteerd, terwijl ruim 12 miljoen m3 was voorzien. De samenstelling van het 
productiewater is vergelijkbaar met de verwachtingen zoals beschreven in verleende 
waterinjectievergunningen. Wel is er een toename van de hoeveelheid H2S in het oliewatermengsel in 
Schoonebeek geconstateerd. Bij de winputten wordt een H2S-binder aan het oliewatermengsel 
toegevoegd om te voorkomen dat de H2S de pijpleidingen van de winputten naar de 
Oliebehandelingsinstallatie (OBI) in Schoonebeek aantasten. 
 
De waterinjectie heeft afgelopen jaren in Twente plaatsgevonden in drie leeg geproduceerde gasvelden; 
Rossum-Weerselo, Tubbergen-Mander en Tubbergen. Deze velden bestaan in de diepe ondergrond, 
tussen circa 1.100 en 1.800 meter diepte, uit meerdere reservoirs die onafhankelijk van elkaar water 
kunnen bevatten. De reservoirs worden gevormd door gesteente waar in de poriën het water kan worden 
opgeslagen. De ervaring van de afgelopen jaren leert dat de reservoirs in kalksteenformaties goed water 
opnemen, maar dat dit in zandsteenformaties juist veel moeizamer verloopt. Dit heeft er toe geleid dat de 
inschatting nu is dat de totale capaciteit voor wateropslag van de Twentevelden nog circa 50 miljoen m3 
bedraagt.  
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Dit is onvoldoende voor de gehele oliewinningsperiode, waarin naar verwachting nog 75 miljoen m3 
productiewater verwerkt moet worden. Dit betekent dat ook bij continuering van waterinjectie in Twente de 
NAM in de nabije toekomst aanvullend andere opties voor het verwerken van productiewater nodig heeft. 
Het huidige onderzoek is zodoende voor NAM van wezenlijk belang voor het afwegen van opties voor de 
toekomstige verwerking van productiewater uit Schoonebeek. 
 
Vanaf de OBI wordt het productiewater via een watertransportleiding naar de injectievelden in Twente 
gebracht. In april 2015 is in deze transportleiding nabij Hardenberg een lek ontdekt. Het lek betrof een 
klein gat (enkele mm) in de leiding waarbij productiewater in de omgeving van de lekkage in de bodem en 
op het maaiveld is gekomen. De transportleiding bleek van binnenuit aangetast door bacteriële corrosie. 
De lekkage is verholpen en de bodem- en grondwaterverontreiniging is gesaneerd. Bij het nader 
onderzoek van de transportleiding bleek dat op meerdere plaatsen corrosie werd geconstateerd. Als 
gevolg hiervan is in juni 2015 de oliewinning stilgelegd, totdat afvoer van het productiewater weer mogelijk 
is. Als tijdelijke reparatiemaatregel is in november 2015 besloten een pijp-in-pijp constructie toe te passen. 
Hiermee wordt een nieuwe kunststofleiding in de bestaande koolstofstalenleiding aangebracht. De 
oliewinning kan daarmee weer worden gestart, maar met een lagere productiehoeveelheid aangezien de 
afvoercapaciteit door de pijp-in-pijp constructie beperkt is tot circa 3.000 m3 per dag. Naar verwachting zal 
de pijp-in-pijp constructie na de zomer van 2016 gereed zijn waarna de olieproductie en waterinjectie weer 
opgestart worden.  
 
Door de vertraging bij de start van de oliewinning, het stilleggen als gevolg van de lekkage en de pijp-in-
pijpconstructie die de komende jaren de hoeveelheid te injecteren productiewater beperkt, zal de periode 
van oliewinning langer duren dan eerder voorzien (2040), waarschijnlijk tot circa 2050. 
 
In 2015 is nabij een waterinjectielocatie in Rossum een uitgebreid en intensief extern onderzoek 
uitgevoerd naar eventuele schade ten gevolge van de waterinjectie in Twente. Dit onderzoek heeft eind 
2015 aangetoond dat scheuren in huizen en grondwater in kelders bij deze huizen gerelateerd zijn aan de 
lokale bodemomstandigheden en geen verband hebben met de waterinjectie.  
 
Selectie alternatieven uit de uitgebreide lijst 
In eerste instantie is een brede inventarisatie gemaakt van alle mogelijke opties om productiewater te 
verwerken. Dit heeft geleid tot een uitgebreide lijst, waarbij ook externe organisaties suggesties hebben 
ingebracht. Daarbij is speciale aandacht voor het reduceren van het gebruik van zogenaamde 
mijnbouwhulpstoffen. Deze stoffen worden extra in het oliewinproces toegevoegd ter bescherming van 
onder meer de leidingen en putten. 
 
Vanuit de uitgebreide lijst is een selectie gemaakt van meest kansrijke alternatieven. Het is de bedoeling 
in de herafweging duidelijk verschillende oplossingsrichtingen met elkaar te vergelijken. Daarvoor is de 
uitgebreide lijst geclusterd naar verschillende typen oplossingen en per cluster is de meest kansrijke optie 
geselecteerd.  
 
Deze selectieprocedure is besproken met de bestuurlijke Begeleidingscommissie, waarin betrokken 
bestuurders van de provincie Overijssel en Drenthe, de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Coevorden en 
Emmen en het waterschap Vechtstromen de zorgvuldigheid van het proces hebben bewaakt. De TU Delft 
heeft op verzoek van de Begeleidingscommissie de gehanteerde selectie getoetst en ondersteund. Dit 
heeft geleid tot vier alternatieven en een referentiesituatie (voortgaan met de huidige waterinjectie in 
Twente), die verder zijn uitgewerkt. 
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Toelichting alternatieven 
De vier alternatieven vertegenwoordigen vier verschillende oplossingsrichtingen. De eerste twee 
alternatieven maken geen gebruik van waterinjectie in voormalige gasvelden. Het derde en vierde 
alternatief maken wel gebruik van waterinjectie maar met minder of andere waterinjectielocaties. Bij alle 
alternatieven is uitgegaan van robuuste oplossingen, dat wil zeggen dat de alternatieven technisch, maar 
ook qua wet- en regelgeving uitvoerbaar zijn. Daarbij worden optimalisaties genoemd, welke mogelijk tot 
betere oplossingen leiden, maar waarvoor nieuwe technieken zich nog moeten bewijzen of een 
afhankelijkheid ontstaat vanwege een noodzakelijke samenwerking met derde partijen. Hoewel de 
afweging in deze rapportage op hoofdlijnen plaatsvindt, zijn de alternatieven technisch uitgewerkt om tot 
een zinvolle vergelijking van mogelijkheden en effecten te komen. 
 
Bij de beschrijving van de alternatieven wordt onderscheid gemaakt tussen de biosfeer en de diepe 
ondergrond. De biosfeer is ons leefmilieu en beslaat de ruimte boven het maaiveld en het gedeelte van de 
bodem tot circa 500 meter onder maaiveld. De biosfeer is van belang vanwege het aanwezige zoete 
grondwater, dat de bron vormt voor drinkwater, maar tevens voor de cyclus van infiltratie en kwel 
waarmee natuurgebieden worden gevoed. De milieuwetgeving is dan ook bestemd om de biosfeer zo 
goed mogelijk te beschermen. Onder de biosfeer (dieper dan 500 meter onder maaiveld) bevindt zich de 
diepe ondergrond, met gesteentelagen waarin zich zoutwater, aardolie, aardgas en andere gassen 
bevinden. De milieuwetgeving voor de biosfeer is niet van toepassing op de diepe ondergrond, behalve 
dat activiteiten in de diepe ondergrond geen invloed behoren te hebben op de biosfeer.  

1. Het eerste alternatief is gebaseerd op een volledige zuivering van het productiewater, zodanig dat de 
resterende waterstroom schoon en zoet genoeg is om op het oppervlaktewater te lozen. Hiermee 
komen het water en alle stoffen die uit het productiewater gezuiverd worden in de biosfeer terecht. De 
waterzuivering bestaat uit destillatie en kristallisatie, en levert een gemengd zout dat geen nuttige 
toepassing heeft, maar bovengronds gestort moet worden. De hoeveelheid te storten zout bedraagt 
200 ton per dag, afnemend naar 60 ton aan het eind van de oliewinningsperiode. Met behulp van een 
complexe extra zuiveringstap kunnen puur zout en kalk worden geproduceerd, welke mogelijk 
herbruikbaar zouden kunnen zijn. Voor deze optimalisatie is onderzocht of er een afnemersmarkt 
aanwezig is voor hergebruik van deze producten. Vanwege de hoge kwaliteitseisen die gelden voor 
deze producten is dat niet het geval, maar wellicht dat dit komende jaren alsnog mogelijk blijkt. 
Navraag bij de (technische) leveranciers geeft aan dat nieuwe zuiveringstechnieken met behulp van 
membranen vooralsnog niet robuust zijn voor toepassing op productiewater zoals vrijkomt bij de 
oliewinning bij Schoonebeek. 

2. Het tweede alternatief bestaat uit het verwijderen van stoffen uit het productiewater, zodanig dat er 
schoon zoutwater overblijft. Hierdoor is de hoeveelheid reststoffen veel beperkter dan bij het eerste 
alternatief. Er wordt gebruik gemaakt van een biologische zuivering. Het schone zoutwater kan met 
een pijpleiding worden afgevoerd naar zee, in de Eems. Hierbij kan worden aangesloten op 
bestaande pijpleidingen van bedrijven, die daarmee hun afvalwater momenteel ook al afvoeren naar 
de Eems. De lozing zelf heeft een beperkt milieueffect in de Eems. Maar bij een calamiteit, wanneer 
de biologische zuivering niet goed zou functioneren, kunnen er alsnog ongewenste stoffen in de Eems 
komen en tijdelijk tot verstoring leiden. Dit wordt als een risico gezien, vanwege de aanwezige 
natuurgebieden nabij het lozingspunt. Hiervoor moeten bij verdere uitwerking van het alternatief 
mitigerende maatregelen ontwikkeld worden. Tevens zal dan onderzocht moeten worden of deze 
tijdelijke verstoring daadwerkelijk significant negatieve effecten zal hebben in het ontvangende 
watersysteem. 
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3. Het derde alternatief is vergelijkbaar met het eerste alternatief, waarbij de waterzuivering uit 
destillatie bestaat, maar zonder kristallisatie. Hierdoor ontstaat een schoon water stroom die geloosd 
kan worden op het oppervlaktewater (circa 75% van de hoeveelheid productiewater) en een ingedikte 
waterstroom met hogere concentraties, aangeduid als brijn. Het brijn wordt geïnjecteerd in leeg 
geproduceerde gasvelden. De hogere concentraties van het brijn leiden tot toename van de viscositeit 
ten opzichte van het huidige productiewater. Dit kan bij vergelijkbare hoeveelheid waterinjectie per 
put, tot hogere injectiedrukken leiden. Bij dit alternatief vindt waterinjectie echter plaats in 
kalkreservoirs met hoge permeabiliteit van het gesteente. Hier wordt geen wezenlijk verschil in 
injectiviteit verwacht ten gevolge van de hogere viscositeit van het brijn. Bij de nadere uitwerking zal 
desondanks bepaald worden hoeveel productiewater met een hogere viscositeit per put kan worden 
geïnjecteerd. Doordat de hoeveelheid slechts 25% bedraagt van de hoeveelheid productiewater, is 
minder opslagcapaciteit nodig. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het Rossum-Weerselo veld 
of een gasveld in Drenthe.  

4. Het vierde alternatief beschrijft de mogelijkheid de totale hoeveelheid productiewater te injecteren in 
leeg geproduceerde gasvelden in Twente en Drenthe. Daarbij zijn de velden Rossum-Weerselo, 
Schoonebeek Gas en Coevorden geselecteerd. Bij dit alternatief zijn varianten onderzocht waarbij 
minder mijnbouwhulpstoffen worden toegepast. Dit is mogelijk door een aantal bestaande leidingen in 
Drenthe te vervangen door leidingen met specifieke eigenschappen, waarbij de Twente locaties 
Tubbergen Mander en Tubbergen (Springendal) niet worden gebruikt. Tevens is een beperkte 
waterzuivering onderzocht om te voorkomen dat specifieke stoffen in de transportleidingen en in de 
diepe ondergrond komen. Het effect van de gebruikte mijnbouwhulpstoffen of afbraakproducten 
hiervan op het gesteente wordt als verwaarloosbaar ingeschat. Dit is gebaseerd op de eerdere 
ervaringen met waterinjectie, waarbij geen veranderingen in injectiviteit zijn opgemerkt die zouden 
kunnen wijzen op vorming van vaste neerslag dan wel oplossing van het reservoir gesteente. 

 
Er is tevens een referentiesituatie in beeld gebracht, waarbij alle beschikbare waterinjectielocaties in 
Twente optimaal worden benut. Dit vormt geen vergelijkbaar alternatief, aangezien in de referentiesituatie, 
zoals bovenstaand beschreven, de totale capaciteit voor wateropslag van de Twentevelden circa 50 
miljoen m3 bedraagt, in plaats van de benodigde 75 miljoen m3 productiewater. De referentiesituatie is 
naast de alternatieven weergegeven om duidelijk te maken hoe waterinjectie onder de huidige 
omstandigheden vervolgd kan worden. Hierbij is aangenomen dat er afhankelijk van de benodigde 
capaciteit een nieuwe, grotere watertransportleiding naar Rossum Weerselo Centraal in Twente 
aangelegd moet worden omdat de huidige pijp-in-pijp constructie onvoldoende transportcapaciteit heeft. 
Verder is hierbij aangenomen dat er vanaf Rossum Weerselo Centraal mogelijk een aantal oude 
koolstofstalen transportleidingen naar de injectielocaties Tubbergen en Tubbergen Mander vervangen 
moeten worden door leidingen van ander materiaal om corrosie van de huidige leidingen te voorkomen. 
 
Toetsing alternatieven met behulp van CE-afwegingsmethodiek 
De alternatieven zijn onderling vergeleken met behulp van de CE-afwegingmethodiek. Deze is ook bij het 
MER in 2006 toegepast. Voor de afweging op hoofdlijnen is de CE-afwegingsmethodiek eveneens op 
hoofdlijnen gevolgd, zoals gevraagd door de Commissie voor de m.e.r. Hiermee ontstaat zicht op de 
belangrijkste keuzes en consequenties van de alternatieven. De CE afwegingsmethodiek is bedoeld om 
de keuzes tussen verwerking van geproduceerd water in de olie- en gasindustrie in de biosfeer of in de 
diepe ondergrond in beeld te brengen. De uitwerking op hoofdlijnen heeft betrekking op de vier 
hoofdcomponenten van de CE afweging; (1) milieueffecten, (2) korte termijn risico’s, (3) lange termijn 
risico’s en (4) kosten.  
 
Bij de uitwerking van alle alternatieven geldt als primaire randvoorwaarde, dat moet worden voldaan aan 
de aspecten veiligheid en gezondheid. Zowel bij de milieuafweging als bij de risico-inschatting geldt dat 
veiligheid en gezondheid voor mens, dier en milieu geborgd dienen te zijn. 
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1) De totale afweging van milieugevolgen van het te kiezen alternatief zal uiteindelijk in een nieuwe MER 
of aanpassing van het MER moeten plaatsvinden. Het MER in 2006 geeft de verwachting dat hierin 
verschillen zullen optreden tussen alternatieven, maar dat hierdoor alternatieven niet worden 
uitgesloten. In dit onderzoek op hoofdlijnen heeft daarom geen totale afweging van de milieugevolgen 
plaatsgevonden. Het onderzoek is gericht op die aspecten die naar verwachting de meeste invloed 
zullen hebben op een Levenscyclus analyse (LCA), zoals deze naderhand zal worden uitgevoerd bij 
de meer gedetailleerde CE-afweging. In het onderzoek is specifiek gekeken naar het energieverbruik, 
het gebruik en fabricage van chemicaliën (vooral complexe chemicaliën zoals biocide en H2S-remmer) 
en de verwerking van reststoffen. 

2) De korte termijn risico’s gedurende de operationele fase van oliewinning tot ongeveer 2050 zijn in 
beeld gebracht, waarbij is aangegeven in hoeverre dit reguliere risico’s zijn bij industriële activiteiten. 

Daar waar mogelijk is er van uitgegaan dat realistische beheersmaatregelen om de risico’s te 

beperken worden toegepast. Bij de risico’s wordt meegenomen in hoeverre met behulp van monitoring 

de eventuele gevolgen beperkt kunnen blijven. Voor de alternatieven met waterinjectie is specifiek 
gekeken naar het risico van aardbevingen. Voor de Twentevelden zijn gedetailleerde studies 
uitgevoerd en is al enige jaren ervaring met waterinjectie en meer recentelijk, gedetailleerde 
seismische monitoring. Voor de Drenthevelden is een beperkte risicoanalyse uitgevoerd waarbij, 
naast ondergrondse aspecten, tevens de bebouwing op het maaiveld is meegewogen. Alleen 
reservoirs en putten met lage aardbevingsrisico’s zijn in de alternatieven meegenomen.  

3) De risico’s voor de lange termijn zijn gericht op mogelijke gevolgen voor de volgende generaties. Het 

is ongewenst als bij een alternatief een probleem of duidelijk risico voor de langere termijn niet is 
opgelost. Indien waterinjectie in Drenthe in het vervolgonderzoek nader onderzocht wordt, zullen de 
uiteindelijke injectievelden en –putten gekozen worden. Het is daarom nu nog niet mogelijk om een 
volledige risicobepaling van de korte en lange termijn risico’s uit te voeren. In dat geval zal voor de 

vervolgstudie deze volledige risicobepaling uitgevoerd worden (o.a. voor risico’s van aardbevingen, 

lekkage en bodemdaling door zoutoplossing). Hierbij hoort ook een draaiboek voor het 
monitoringsprogramma. Het ligt voor de hand om deze analyse verder uit te werken in de volgende 
fase, onder andere door de nieuwe door Staatstoezicht op de Mijnen voor gaswinning voorgeschreven 
aardbevingsrisico bepalingsmethode toe te passen, en daarbij te benoemen in hoeverre deze van 
toepassing kan zijn op waterinjectie. 

4) De initiële investeringskosten zijn geraamd voor de aanleg van waterzuivering, transportleidingen, 
lozing van water, verwerking restproducten en waterinjectie. Aanvullend zijn de kosten voor de 
operationele bedrijfsvoering bepaald voor de verschillende alternatieven. Bij elkaar geeft dit een 
indicatie van de kosten per alternatief. Het gehele project zal van 2022 tot en met 2050 nog ongeveer 
28 jaar duren. Om het gewicht van operationele kosten vergelijkbaar te maken met die van 
investeringen, is het gebruikelijk een netto-contante-waarde berekening op de operationele kosten toe 
te passen. Een goede benadering voor de netto-contante-waarde van de operationele kosten over 
deze 28 jaar periode komt neer op circa 10 keer de operationele kosten van 2022, gebaseerd op in de 
industrie gangbare discount factoren. Deze benadering is in dit rapport gebruikt. 

 
Weergave van de bevindingen in Tabel 1 
Bij het bepalen van effecten en risico’s is de normale gangbare werkwijze als uitgangspunt genomen. 
Effecten en risico’s bij de verwerking van productiewater komen in andere industriesectoren vergelijkbaar 
voor. In de tabel is vooral aandacht voor de bijzondere effecten en risico’s die zich kunnen voordoen bij de 

verwerking van productiewater. Hierbij zijn de hoogst scorende factoren per onderdeel weergegeven. In 
de betreffende hoofdstukken van het rapport is de volledige lijst met risicofactoren opgenomen. Daarin zijn 
tevens de scores van optimalisaties beschreven.  
 
In de onderstaande tabel 1 zijn de belangrijkste bevindingen van de afweging op hoofdlijnen voor 
alternatieven en de referentiesituatie weergegeven. 
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Bevindingen van het onderzoek 
Uit het onderzoek blijkt dat bij geen van de vier uitgewerkte alternatieven redenen zijn om het alternatief 
als onhaalbaar te kwalificeren. Dat betekent dat bij de detailuitwerking alle alternatieven een rol kunnen 
spelen. Wel zijn er bij de alternatieven duidelijke randvoorwaarden met betrekking tot de uitvoering, 
monitoring en te treffen maatregelen bij ongewenste situaties. Ook zijn er duidelijke verschillen op de 
gebieden van milieubelasting, risico’s en kosten, waardoor het mogelijk is tot een voorkeur te komen.  
 
Tabel 1: Samenvatting bevindingen CE-toetsing alternatieven op hoofdlijnen 

Alternatieven Milieueffecten Risico korte termijn 

(tijdens injectie ) 
Risico lange termijn       

(na afloop injectie) 

Alternatief 1:  

Vast zoutproduct 
 
 

Energieverbruik voor 
destillatie en kristallisatie, 

veel reststoffen 
(- -) 

Wegtransport afvoer van 
restproducten 

 
(- -) 

Uitloging van zouten vanuit 
de stortplaats 

  
(- -) 

Alternatief 2:  
Zoutwater naar zee 

Afvoer zout met overige 
stoffen in Eems 

 
(0/-) 

Verontreiniging van de 
Eems, en verspreiding naar 

natuurgebied 
(- -) 

Geen 
 
 

(0) 

Alternatief 3:  
Injectie brijn  

Energieverbruik voor 
destillatie, chemicaliën voor 

mijnbouwhulpstoffen 

(- -) 

Lokaal transport, 
aardbevingen 

 
(-) 

Zoutoplossing of 
gaslekkage bij de put 

 
(-) 

Alternatief 4,  

Variant met minimale 

hoeveelheid 

mijnbouwhulpstoffen:  

Waterinjectie in  
Drenthe en Twente 

chemicaliën voor 
mijnbouwhulpstoffen  

 
 

(0/-) 

Lokaal transport, 
aardbevingen 

 
 

(-) 

Zoutoplossing of 
gaslekkage bij de put 

 
  

(-) 

Referentie Twente chemicaliën voor 
mijnbouwhulpstoffen 

 
(0/-) 

Lokaal transport, 
aardbevingen 

 
(-) 

Zoutoplossing of 
gaslekkage bij de put  

 

(-) 

 
Toelichting classificatie Voor de milieu- en risicocomponenten in de toetsing 

Score Milieu effect Risico (korte / lange termijn) 

(0) geen effect risico nihil 

(0/-) vrijwel geen effecten  

(-) 
gebruikelijk / normaal bij industriële processen, 

kleinschalig en tijdelijk effect risico beperkt, acceptabel 

(--) 
significant negatief effect, waarvoor beperkende 

maatregelen onderzocht moeten worden 
risico zodanig dat waar mogelijk mitigerende 

maatregelen toegepast moeten worden 

(---) 
doorslaggevend groot negatief effect, blokkade 

voor uitvoering 

risico zodanig groot dat alternatief / variant niet 

uitvoerbaar is 

 
Tabel 1 geeft een overzicht van de milieueffecten, risico’s op korte termijn (gedurende de operationele 

fase) en risico’s op lange termijn. De kostenschattingen voor de verschillende alternatieven worden 

onderstaand toegelicht.  
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Bij de uitwerking zijn de te verwachten kosten (investeringskosten plus de contante waarde van de 
operationele kosten) in beeld gebracht, zonder na te gaan in hoeverre dit commercieel daadwerkelijk 
realiseerbaar is. Op basis van deze berekening komen de kosten voor het alternatief met volledige 
zuivering tot een vast zoutproduct uit op afgerond € 635 miljoen. Afvoer van gezuiverd zoutwater naar de 

Eems is geraamd op afgerond € 290 miljoen. Voor het indikken van het productiewater tot brijn en de 

injectie van deze gereduceerde volumestroom bedragen de geraamde kosten € 335 miljoen. De kosten 

van waterinjectie in de Twente en Drenthe velden gecombineerd bedragen minimaal € 75 miljoen. Dit 

bedrag kan tot € 245 miljoen oplopen afhankelijk van aanvullende maatregelen, waarmee de 

waterkwaliteit in oplopende mate verbeterd wordt. Voorzetting van waterinjectie uitsluitend in de 
Twentevelden zal naar verwachting afgerond € 145 miljoen kosten, mede vanwege de in dit geval 

benodigde vervanging van de pijp-in-pijp leiding. 
 
Het is van belang bewust te zijn van onzekerheden bij de uitvoering van de alternatieven, ten aanzien van 
ontwerpmogelijkheden, de bepaalde effecten en de geraamde kosten. Het is de verwachting dat de hier 
gepresenteerde waarden echter een realistische afspiegeling geven van de keuzes en de consequenties 
van de keuzes. 
 
Bij de alternatieven die de verwerking van productiewater geheel in de biosfeer laten plaatsvinden, geldt 
dat er negatieve milieueffecten ontstaan doordat relatief veel energie verbruikt wordt en de reststoffen 
allemaal in het milieu verwerkt moeten worden. Feitelijk komen veel stoffen vanuit de diepe ondergrond 
hiermee in het milieu van de biosfeer terecht. De verwerking van reststoffen kan risico’s tot gevolg 

hebben. 
 
Analyse van de risico’s laat zien dat er bij benutting van de diepe ondergrond keuzes gemaakt kunnen 
worden waardoor de kans op negatieve effecten gering is. De ervaring in Nederland tot nu toe laat zien 
dat onder de juiste omstandigheden waterinjectie veilig en zonder gevaar voor de gezondheid kan 
plaatsvinden. Dit vraagt voorafgaand aan de definitieve selectie van reservoirs en injectieputten en in de 
ontwerpfase aandacht voor het minimaliseren van het risico op aardbevingen en zoutoplossing.  
 
Uiteindelijk is het daarmee de vraag of de hogere kosten en grotere milieubelasting bij verwerking in de 
biosfeer opwegen tegen de onzekerheden van de ondergrondse opslag van productiewater.  
 
Bij de onzekerheden over ondergrondse opslag van productiewater, komt de vraag in hoeverre de daar 
aanwezige zoutlagen oplossen in het productiewater en zo tot instabiliteit van de ondergrond kunnen 
leiden. NAM heeft meerdere onderzoeken op dit gebied uitgevoerd en deze onderzoeken bij SodM en 
andere externe instanties laten toetsen. Hieruit blijkt dat zoutoplossing in de ondergrond in alle scenario’s 

onwaarschijnlijk is, zodat de risico’s minimaal zijn. Hierbij geldt dat monitoring in een reservoir lastig is, en 
zich zal dienen te richten op putinspecties en voldoende nauwkeurige bodemdaling- en 
aardbevingsmetingen. 
 
Ondanks het bovenstaande blijven er op dit aspect in de regio nog vragen. Om duidelijkheid aan de 
bewoners te bieden wordt het advies gegeven een brede expertmeeting (zoutconferentie) te organiseren 
om tot gemeenschappelijke inzichten te komen over mogelijke zoutoplossing ten gevolge van 
waterinjectie en de mogelijke gevolgen hiervan voor veiligheid en milieu. 
 
De noodzakelijkheid van olieproductie, in het licht van de energietransitie, kan op termijn mogelijk onzeker 
worden, zodat niet met zekerheid valt vast te stellen dat de oliewinning inderdaad tot 2050 door zal gaan. 
Hiermee dient bij alternatieven met hogere investeringskosten rekening gehouden te worden. 
 
  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 
 

30 september 2016 SAMENVATTING HERZIEN I&BBD9591-100-100R001F04 x  

 

Vervolgstappen evaluatieproces 
Het hier gepresenteerde tussenrapport, in combinatie met de zorgpuntennotitie, is aangeboden aan het 
Ministerie van Economische Zaken. Het Ministerie van Economische Zaken heeft deze rapportage ter 
toetsing voorgelegd aan Deltares en aan de Commissie voor de m.e.r. De Minister zal op basis van deze 
tussenrapportage en de toetsing daarvan, met verschillende belanghebbenden in de regio waaronder 
bestuurders in de noordelijke provincies, het waterschap Vechtstromen, NAM en de Stichting Stop 
Afvalwater Twente in overleg gaan. De Minister zal op basis van deze consultatie besluiten welk 
alternatief of welke alternatieven in meer detail met gebruikmaking van de CE methodiek uitgewerkt 
dienen te worden. Na deze detailuitwerking en toetsing daarvan door de Commissie m.e.r. en Deltares zal 
de minister vervolgens duidelijkheid verschaffen hoe op de langere termijn moet worden omgegaan met 
het productiewater uit Schoonebeek. 
 



 

 

 

Deel 6b 
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Reactie van Royal HaskoningDHV op de bevindingen van de Commissie voor de m.e.r. en de 

toetsing door Deltares en TU Delft van het Tussenrapport “Herafweging Verwerking 

Productiewater Schoonebeek”. 

 

1 Kader 

In het kader van de herafweging verwerking productiewater Schoonebeek heeft Royal HaskoningDHV 
(hierna: RHDHV) in opdracht van de NAM een Tussenrapportage opgesteld, waarin op hoofdlijnen vier 
verschillende alternatieven voor de huidige verwerking zijn beschreven. De keuze om eerst een rapport 
op hoofdlijnen te schrijven en vervolgens de meest kansrijke alternatieven in meer detail uit te werken, is 
ingegeven door de Commissie voor de m.e.r. en toegepast door RHDHV, in overleg met onder meer een 
bestuurlijke begeleidingscommissie met vertegenwoordiging uit zowel de provincie Overijssel als 
Drenthe en het waterschap Vechtstromen. 
 
Het Tussenrapport is na oplevering aan het Ministerie van Economische Zaken (EZ) ter toetsing 
voorgelegd aan de Commissie voor de m.e.r. en aan Deltares. Daarnaast heeft de provincie Overijssel 
het Tussenrapport voorgelegd aan de TU Delft met een aantal specifieke vragen. De bevindingen van de 
Commissie voor de m.e.r., Deltares en de TU Delft zijn inmiddels beschikbaar. Deze drie instanties 
concluderen alle dat het Tussenrapport voldoet aan de oorspronkelijke opzet en een goed overzicht 
geeft van de verschillende mogelijkheden voor verwerking van productiewater. Elke instantie heeft 
daarnaast opmerkingen ter verduidelijking of nadere detaillering. De opmerkingen zijn onderling weer 
verschillend. Het commentaar van de drie instanties wordt samen met het Tussenrapport door de 
Minister gebruikt voor overleg met de regio.  
 
Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de NAM gevraagd het Tussenrapport op een zestal 
onderdelen verder te laten verduidelijken. Zie bijlage bij deze notitie. De samenvatting van het 
Tussenrapport is hierop aangepast (opmerking 1 uit de brief van EZ), zodat de aangedragen 
onderwerpen daar in de herziene samenvatting beter tot hun recht komen. Voor de verdere detaillering 
geldt dat hier in de volgende fase ruimte voor zal zijn. Om recht te doen aan het oordeel van de 
toetsende instanties (Commissie voor de m.e..r., Deltares en TU Delft) is daarnaast besloten deze notitie 
op te stellen, waarin een reactie vanuit RHDHV op de bevindingen van deze instanties wordt gegeven. 
Dit heeft als doel te komen tot een gemeenschappelijk beeld waarbij het voor de Minister en betrokkenen 
duidelijk wordt wat de consequenties zijn van de mogelijke beslissingen. 
 
In deze notitie wordt eerst ingegaan op het commentaar van de afzonderlijke instanties. In de discussie 
rond de herafweging heeft tevens een aantal partijen nieuwe waterzuivering technologieën aangedragen. 
Deze worden kort toegelicht. Als laatste worden de belangrijkste bevindingen samengevat. 
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2 Commissie voor de m.e.r. 

De commissie voor de m.e.r. heeft haar bevindingen op het Tussenrapport in onderstaand document 
weergegeven: 

 Advies commissie voor de m.e.r. van 8 september 2016 / projectnummer: 3093 
 
Opdracht Commissie voor de m.e.r. 

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie voor de m.e.r. gevraagd het proces van de 
herafweging te toetsen. Hoewel het strikt genomen geen m.e.r. procedure betreft is er vanuit NAM en EZ 
voor gekozen vanuit transparantie zoveel mogelijk de werkwijze van een MER te volgen. Dit maakt het 
voor de Commissie mogelijk een oordeel te geven over de opzet en uitwerking van het onderzoek. De 
Commissie heeft een werkbezoek gebracht aan zowel Schoonebeek als de injectielocaties in Twente. In 
maart 2016 heeft de commissie haar advies gegeven over de opzet van het onderzoek, met specifiek de 
aanbeveling het onderzoek in twee stappen uit te voeren. De eerste fase moet een tussenrapport 
opleveren dat de keuzes op hoofdlijnen beschrijft en dat geschikt is voor bestuurlijke afweging. Daarna 
kunnen in een tweede fase één of enkele kansrijke alternatieven in meer detail worden uitgewerkt. Deze 
aanbeveling is door RHDHV opgevolgd. Dit heeft geleid tot het nu getoetste Tussenrapport, op basis 
waarvan de commissie haar toetsoordeel heeft bepaald. In de toetsing heeft de commissie ook het 
commentaar van Deltares verwerkt. 
 
Algemene conclusies: 

Oordeel commissie voor de m.e.r. 

‘Het Tussenrapport en de bijbehorende Zorgpuntennotitie beschrijven op een inzichtelijke en overzichtelijke wijze de 

opgaven en mogelijkheden rond het vrijkomen, bewerken, transporteren en opslaan of lozen van het productiewater. 

De Commissie concludeert dat het proces waarin de besluitvorming moet plaatsvinden helder en toegankelijk is 

beschreven. De zorgen uit de omgeving hebben een plek gekregen in het proces en in de voorliggende rapportage. 

Daarnaast ligt er een voorstel voor een extra alternatief vanuit de omgeving, aangedragen door de Stichting Stop 

Afvalwater Twente. De Commissie beoordeelt dit alternatief als volwaardig, en adviseert de inhoud ervan mee te 

nemen en het proces langs de gekozen lijn voort te zetten. De Commissie is van oordeel dat hiermee het 

Tussenrapport het speelveld van mogelijkheden voor de evaluatie goed in beeld brengt. 

 

De Commissie ziet echter een belangrijk punt dat naar haar oordeel meegewogen moeten worden bij het besluit, 

namelijk dat de effecten van lozing in de diepe ondergrond en op zee nog onvoldoende zijn beoordeeld. Dit omdat 

de omstandigheden ter plekke van de lozingspunten en mogelijke mitigerende maatregelen nog onvoldoende bij de 

beoordeling betrokken zijn. De beschreven effecten voor de Referentie, het alternatief Waterinjectie Twente-Drenthe 

en het alternatief Zoutwater naar Zee kunnen hierdoor mogelijk minder negatief uitvallen dan in het Tussenrapport 

beschreven. Met inachtneming van dit punt, is de Commissie van oordeel dat de informatie uit het Tussenrapport 

een goede basis vormt voor de keuze van alternatieven die nader uitgewerkt zullen worden.’[onderstreping door 

RHDHV] 

 
De Commissie geeft aan dat voor twee alternatieven de milieuscore wellicht te negatief is. Dit geldt voor 
het alternatief 2 waarbij water naar zee wordt afgevoerd en voor het waterinjectie alternatief 4. 
Onderstaand wordt ingegaan op beide punten. Daarna wordt ingegaan op andere aangedragen 
aspecten, die de Commissie voor de m.e.r. noemt maar minder zwaarwegend zijn. 
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Opmerkingen Commissie voor de m.e.r. 

 
Aanbeveling ten aanzien van lozing op zee 

1 ‘De Commissie beveelt aan de effecten, de kans op deze effecten voor de Eems, Dollard en 

Waddenzee nader te onderbouwen in relatie tot de omstandigheden ter plaatse. Geef ook aan welke 

mitigerende maatregelen mogelijk zijn om (de kans op) effecten te verkleinen. Deze omstandigheden 

kunnen er naar oordeel van de Commissie toe leiden dat het alternatief met lozing op de Eems 

minder negatief kan scoren dan nu beschreven in het Tussenrapport.’ 

 
Reactie – Opmerking 4 uit de brief van EZ 
Voor lozing van gezuiverd productiewater, via een gemeenschappelijke pijpleiding op de Eems, geldt dat 
onder normale omstandigheden het milieueffect als zeer gering gezien wordt. De waterzuivering zal 
zodanig worden ontworpen dat voldaan wordt aan de gestelde lozingsnormen. Het geringe milieueffect is 
gelegen in het feit dat er na zuivering tot schoon zout water enkele elementen die uit de ondergrond 
afkomstig zijn, worden toegevoegd aan een gebied nabij kwetsbare beschermde gebieden.  
 
De negatieve score op risico’s voor dit alternatief ontstaat in geval van een calamiteit. Dit is 

ondergebracht bij “risico korte termijn”. Bij een calamiteit, wanneer de biologische zuivering niet goed 

zou functioneren, kunnen er alsnog ongewenste stoffen in de Eems komen en tijdelijk tot verstoring 
leiden. Vanwege de complexe zuivering wordt dit als een serieus risico gezien, waarvoor bij verdere 
uitwerking van het alternatief mitigerende maatregelen ontwikkeld moeten worden. Als voorbeeld kan 
gedacht worden aan buffercapaciteit voor het water indien de waterzuivering niet goed functioneert, 
zodat lozing wordt voorkomen. Tevens zal dan onderzocht moeten worden of de lozing bij een calamiteit 
daadwerkelijk significant negatieve effecten zal hebben in het ontvangende watersysteem. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van lozing in de diepe ondergrond 

2 ‘De Commissie beveelt aan om de eigenschappen van de geïnjecteerde toeslagstoffen helder te 

benoemen, en aan te geven of, hoe en wanneer deze in de diepe ondergrond degraderen. Beoordeel 

de effecten vervolgens met het oog op de bestaande omstandigheden aldaar. Geef aan wat het risico 

is dat deze stoffen weer in de biosfeer kunnen komen. Deze omstandigheden kunnen er naar oordeel 

van de Commissie toe leiden dat alle alternatieven met injectie in de diepe ondergrond minder 

negatieve gevolgen hebben dan nu beschreven in het Tussenrapport.’ 

 
Reactie – Opmerking 4 uit de brief van EZ 
Algemeen: 
Het effect van lozing in de diepe ondergrond op het milieu wordt gescoord als “0/-“. Dit is vooral 
ingegeven door de ervaringen bij de waterinjectie in Twente tot heden. Ten aanzien van mogelijke 
risico’s op de korte en lange termijn, is het risico in het Tussenrapport ingeschat als “-“. Deze inschatting 

is niet gerelateerd aan de mogelijkheid dat geïnjecteerde stoffen weer in de biosfeer komen, maar om 
aan te geven dat er altijd onzekerheden bestaan bij benutting van de diepe ondergrond, welke in dit 
geval binnen normale operationele omstandigheden vallen.  
 
In het Tussenrapport is in dit licht voor de volledigheid ook een beperkte waterzuivering onderzocht, 
waarbij voorkomen wordt dat specifieke stoffen in de diepe ondergrond komen (Alternatief 4, Variant 4.3 
met minimale hoeveelheid mijnbouwhulpstoffen). 
 
Specifiek: 
Het injectiewater bestaat voor 99,97% uit zout water afkomstig uit de diepe ondergrond, met daarnaast 
een kleine hoeveelheid (0,02%) mijnbouwhulpstoffen en andere stoffen die van nature in de ondergrond 
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voorkomen (0,01%). Deze mijnbouwhulpstoffen worden in het Tussenrapport en onderliggende 
rapportages van NAM aan SodM benoemd. Het effect van deze mijnbouwhulpstoffen (of 
afbraakproducten hiervan) op het reservoir gesteente wordt als verwaarloosbaar ingeschat. Dit is 
gebaseerd op eerdere ervaringen met waterinjectie in onder meer Twente, waarbij geen veranderingen 
in injectiviteit zijn opgemerkt die zouden kunnen wijzen op vorming van vaste stof dan wel oplossing van 
het reservoir gesteente. 
 
De kans dat deze mijnbouwhulpstoffen, na met het injectiewater geïnjecteerd te zijn, vanuit de diepe 
ondergrond  weer in de biosfeer kunnen komen wordt ingeschat als uiterst gering. Dit heeft een aantal 
redenen: 

 De integriteit van de injectieputten zorgt ervoor dat vloeistoffen en gassen niet langs de buitenkant 
van deze putten vanuit de injectiereservoirs naar de oppervlakte kunnen lekken.  

 Het feit dat het water met daarin mijnbouwhulpstoffen in de injectiereservoirs wordt opgeslagen bij 
een druk die lager is dan de oorspronkelijke druk in de gasvelden, voorkomt dat dit water naar boven 
zal stromen, waar de druk hoger is. 

 Boven de injectiereservoirs ligt een afsluitende zoutlaag die gedurende miljoenen jaren een afdoende 
barrière heeft gevormd voor het gas dat in deze reservoirs was opgeslagen. Boven deze zoutlaag 
liggen kleilagen die eveneens een afsluitende werking hebben. 

 De mogelijkheid van zoutoplossing in de ondergrond ten gevolge van waterinjectie (waardoor stoffen 
uit de ondergrond een weg naar boven zouden kunnen vinden) wordt niet onderschreven door 
externe wetenschappers van de universiteiten Clausthal en ParisTech. 

 
Aanbeveling ten aanzien van uitleg kostenberekening 

3 ‘In het Tussenrapport staat: “Als indicatie van de kosten is nu rekening gehouden met een periode 

van 10 jaar. Dit is een benadering van de netto-contante-waarde methode, waarbij de huidige kosten 

en toekomstige kosten kunnen worden vergeleken.” Dit wekt de indruk dat niet over de hele 

levensduur van de exploitatie is gekeken wat de netto-contante waarde is, en dat de kosten van 

vervangen wegens slijtage bovendien niet (volledig) zijn meegenomen. Dat zou een gelijkwaardige 

vergelijking van alternatieven en varianten kunnen bemoeilijken. Hoewel dit geen milieuaspect betreft 

– het domein van het MER - adviseert de Commissie na-der toe te lichten waarom voor deze 

benadering is gekozen.’ 

 
Reactie – Opmerking 6 uit de brief van EZ 
De initiële investeringskosten zijn geraamd voor de aanleg van waterzuivering, transportleidingen, 
lozingspunten van water, verwerking en opslag van restproducten en waterinjectie. Aanvullend zijn de 
kosten voor de operationele bedrijfsvoering bepaald voor de verschillende alternatieven. Hierin zijn ook 
de geschatte jaarlijkse kosten voor vervanging wegens slijtage van onderdelen opgenomen. Bij elkaar 
geeft dit een indicatie van de kosten voor elk alternatief. Het gehele project zal van 2022 tot en met 2050 
nog ongeveer 28 jaar duren. Om het gewicht van operationele kosten vergelijkbaar te maken met die van 
investeringen, is het gebruikelijk een netto-contante-waarde berekening op de operationele kosten toe te 
passen. Een goede benadering voor de netto-contante-waarde van de operationele kosten over deze 28 
jaar periode komt neer op circa 10 keer de operationele kosten van 2022, gebaseerd op een in de 
industrie gangbare disconto-rentevoet (discount factor). Deze benadering is in het rapport gebruikt.  
 
Aanbeveling ten aanzien van betrekken energietransitie 

4 De Commissie adviseert daarom de beoogde energietransitie en de daardoor veranderende 

(markt)omstandigheden te betrekken bij de keuze voor de alternatieven. 
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Reactie – Opmerking 5 uit de brief van EZ 
De noodzakelijkheid van olieproductie, in het licht van de energietransitie, kan op termijn mogelijk 
onzeker worden, zodat niet met zekerheid valt vast te stellen dat de oliewinning inderdaad tot 2050 door 
zal gaan. Hiermee dient bij alternatieven met hogere investeringskosten rekening gehouden te worden. 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat aardolie waarschijnlijk een rol zal blijven spelen bij zwaar 
transport en lucht- en zeevaart, zoals EZ beschrijft in haar energierapport van begin 2016. 

3 Deltares 

Deltares heeft twee documenten opgeleverd: 

 Algemeen oordeel rapport Toetsing "Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek, 
Tussenrapport Alternatievenafweging'; 1 september 2016 

 Toetsing Tussenrapport Herafweging verwerking productiewater Schoonebeek; 4 augustus 2016 
 
Opdracht Deltares 

In aanvulling op de toetsing door de Commissie voor de m.e.r. is Deltares door het Ministerie van 
Economische Zaken, naar wij hebben begrepen, gevraagd specifiek naar de onderliggende 
berekeningen te kijken en aan te geven of deze herleidbaar en betrouwbaar zijn. Deltares heeft reflectie 
gegeven op de opzet van het onderzoek, is betrokken geweest bij de besprekingen met de Commissie 
voor de m.e.r. en heeft met meerdere experts een workshop bijgewoond, die de NAM had georganiseerd 
om Deltares de gelegenheid te geven alle relevante vragen te stellen aan de betrokken experts van NAM 
en RHDHV. Tot slot heeft Deltares het Tussenrapport ontvangen voor toetsing. 
 
Algemene conclusies: 

Algemeen oordeel Deltares -Tussenrapport Herafweging verwerking productiewater 

Schoonebeek 

‘Uit de toetsing van Deltares (Deltares notitie, augustus 2016) blijkt dat in het 'Tussenrapport Herafweging 

verwerking productiewater Schoonebeek" (Royal HaskoningDHV, juni 2016) nagenoeg alle aspecten die van belang 

zijn voor de afweging van alternatieven voor verwerking van productiewater uit Schoonebeek zijn behandeld. De 

beschrijving van deze aspecten vindt over het algemeen plaats op een overzichtelijke en logische wijze. Daarmee 

biedt het rapport een goed uitgangspunt voor het maken van een keuze voor 1 of 2 alternatieven die in de laatste 

fase van het onderzoek later dit jaar aan een volledige analyse volgens de CE-methodiek worden 

onderworpen.[onderstreping door RHDHV] 

 

Wij adviseren echter om op een aantal punten een aanvulling of verduidelijking te geven, zodat inhoudelijke toetsing 

van de resultaten en de onderliggende getalsmatige onderbouwing en aannames beter mogelijk is. Voor de meeste 

aspecten gaat het niet om cruciale informatie voor het maken van een keuze tussen de alternatieven en kan dit 

gebeuren tijdens de volgende fase van het onderzoek. Er zijn enkele aspecten waarvoor wij adviseren deze wel in 

de huidige fase te verduidelijken om een goede afweging tussen de alternatieven mogelijk te maken. Het gaat 

daarbij om de volgende aspecten: 

 

 Ten eerste raden wij aan om de tabel in de managementsamenvatting in het Tussenrapport te verduidelijken, 

zodat deze een goede representatie is van het Tussenrapport. Belangrijk hierbij is een zuiver en consistent 

gebruik van de begrippen "kans", "risico", "onzekerheden", "lange termijn" en "korte termijn" en dat voor ieder 

aspect de mate van risico helder is. 

 Ten tweede raden wij aan om op korte termijn onderzoek naar de effecten van de hoge viscositeit van brijn op 

het gemak en de mate waarin het brijn ingebracht kan worden in de gasvelden uit te voeren en te rapporteren in 

het Tussenrapport; 

 Als laatste adviseren wij om in het Tussenrapport meer inzicht te geven in de wijze waarop in de volgende fase 

van het onderzoek de aardbevingsrisico's voor de verschillende alternatieven zullen worden bepaald.’ 



 

30 september 2016 I&BBD9591-101-100N001F01 6/12 

 

Opmerkingen Deltares 

 
Aanbeveling ten aanzien van managementsamenvatting 

1 Tabel in de managementsamenvatting in het Tussenrapport verduidelijken 

 
Reactie – Opmerking 1 uit de brief van EZ 
Deze suggestie is overgenomen, er is een herziene versie van de samenvatting opgesteld. 
 
Aanbeveling ten aanzien van viscositeit brijn 

2 Onderzoek naar de effecten van de hoge viscositeit van brijn op het gemak en de mate waarin het 

brijn ingebracht kan worden 

 
Reactie – Opmerking 2 uit de brief van EZ 
Het brijn wordt geïnjecteerd in leeg geproduceerde gasvelden. De hogere concentraties van het brijn 
leiden tot toename van de viscositeit ten opzichte van het huidige productiewater. Dit kan, bij 
vergelijkbare hoeveelheid waterinjectie per put, tot hogere injectiedrukken leiden. Bij het alternatief 
waarbij injectie van ingedikte brijn een rol speelt (Alternatief 3) vindt waterinjectie slechts plaats in 
kalkreservoirs met hoge permeabiliteit van het gesteente. Hier wordt geen wezenlijk verschil in 
injectiviteit verwacht ten gevolge van de hogere viscositeit van het brijn. Bij de nadere uitwerking zal 
desondanks bepaald worden hoeveel productiewater met een hogere viscositeit per put kan worden 
geïnjecteerd. Doordat bij dit alternatief de hoeveelheid slechts 25% bedraagt van de hoeveelheid 
productiewater, is minder opslagcapaciteit nodig. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het 
Rossum-Weerselo veld of een gasveld in Drenthe.  
 
Aanbeveling inzicht bepalen aardbevingsrisico’s in volgende fase 

3 Inzicht te geven in de wijze waarop in de volgende fase van het onderzoek de aardbevingsrisico's 

voor de verschillende alternatieven zullen worden bepaald 

 
Reactie – Opmerking 3 uit de brief van EZ 
Voor de alternatieven met waterinjectie is specifiek gekeken naar het risico van aardbevingen. 
Voor de Twentevelden is een gedetailleerde studie uitgevoerd (Het Tussenrapport verwijst naar “Threat 

assessment for induced seismicity in the Twente water disposal fields”). Hierop is een second opinion 
door de US Geological Survey uitgevoerd, op vraag van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).  
 
Tevens is al enige jaren ervaring met waterinjectie en met het seismisch monitoring netwerk, waarvan de 
gevoeligheid recentelijk verhoogd is, zodat ook bevingen met een magnitude kleiner dan 1,5 
gedetecteerd kunnen worden. SodM ziet toe op de injectie en monitoring en heeft het response protocol 
goedgekeurd (zie “Protocol seismische activiteit door waterinjectie” waarnaar wordt verwezen in het 
Tussenrapport). 
 
Voor de Drenthevelden is ter onderbouwing van het Tussenrapport een beperkte risicoanalyse 
uitgevoerd waarbij, naast ondergrondse aspecten, tevens de bebouwing op het maaiveld is 
meegewogen. Alleen reservoirs en putten met lage aardbevingsrisico’s zijn in de alternatieven 

meegenomen. Indien besloten wordt dat waterinjectie in deze velden in het vervolgonderzoek nader 
onderzocht dient te worden, zullen de uiteindelijke injectievelden en –putten gekozen worden. In dat 
geval zal voor de vervolgstudie deze volledige risicobepaling uitgevoerd worden. Hierbij hoort ook een 
draaiboek voor het monitoringsprogramma.  
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Het ligt voor de hand om deze analyse verder uit te werken in de volgende fase, onder andere door 
toepassing van begin 2016 door SodM voor gaswinning voorgeschreven aardbevingsrisico 
bepalingsmethode voor producerende gasvelden (‘’tijdelijke leidraad’’), en daarbij te benoemen in 
hoeverre deze van toepassing kan zijn op waterinjectie. 
 
Aanvullende suggesties voor detailonderzoek 
In de onderliggende rapportage heeft Deltares in het verlengde van de bovengenoemde opmerkingen 
een groot aantal suggesties gedaan voor de detailleringsfase. Deze zullen in de volgende fase worden 
meegenomen, daar waar het relevant is voor de geselecteerde alternatieven. 
 

4 TU Delft 

Op verzoek van de provincie Overijssel heeft de TU een briefadvies geschreven: 

 Briefadvies TU Delft over Royal HaskoningDHV Rapport over Afvalwaterinjectie in Noordoost-Twente; 
25 augustus 2016 

 
Opdracht TU Delft 

De TU Delft heeft begin 2016 in opdracht van de bestuurlijke begeleidingscommissie “Herafweging 

Productiewater Schoonebeek” een toetsing gedaan op de selectie van alternatieven uit een uitgebreide 

lijst, een tussenstap om te komen tot het uiteindelijke Tussenrapport. Vervolgens is het uiteindelijke 
Tussenrapport door de provincie Overijssel voorgelegd aan de TU Delft met als vragen, zoals wij hebben 
begrepen, na te gaan of hun eerdere opmerkingen in het Tussenrapport voldoende aandacht hebben 
gekregen en of het alternatief dat naderhand door de stichting Stop Alternatieven Twente is ingebracht 
voldoende in beeld is gebracht. 
 
Algemene conclusies 

‘De Provincie Overijssel heeft de TU Delft gevraagd een eenvoudig briefadvies te verstrekken over de vraag of de 

opmerkingen van de TU Delft bij de opzet voor het herafwegingsonderzoek (uit TU Delft’s notitie van 17 februari 

2016) voldoende zijn meegenomen in het rapport van Royal Haskoning DHV (RHDHV) dat nu voorligt. De 

opmerkingen die wij in de contraexpertise van 17 februari hebben gegeven op het NAM verslag zijn in algemene zin 

duidelijk gebruikt in het RHDHV rapport. Het rapport is uitgebreid en gedetailleerd en alle facetten worden 

beschreven, vaak onderbouwd met gedetailleerde gegevens [onderstreping door RHDHV] van bijvoorbeeld de 

chemische componenten van het productiewater (p. 73). Echter een aantal aspecten die wij toen hebben opgebracht 

zijn naar onze mening nog niet goed genoeg onderbouwd of uitgewerkt. De beschrijvingen blijven ook in dit rapport 

nog algemeen zonder alle aspecten en details te noemen. Op andere gebieden is dat duidelijk wel het geval. Over 

veranderingen in het reservoir door interactie met injectiewater (geconcentreerd of niet), het risico op aardbevingen, 

het monitoring programma en het vergelijk van de verschillende scenario’s hebben wij nogmaals wat vragen of 

opmerkingen en adviseren wij daar nogmaals aandacht voor te vragen.’ 

 
De TU geeft suggesties voor het beter in beeld brengen van reservoirverandering, mogelijke 
aardbevingen, monitoring en een reflectie op 5 scenario’s. 
 
 
Opmerkingen TU Delft 

 
Aanbeveling ten aanzien van reservoir veranderingen 

1 ‘Het rapport bevat geen verdere uitleg over de risico’s op gebied van integriteit of over het voorkomen 

van mogelijke chemische reacties, behalve als het gaat over de zoutlagen.’ 
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Reactie: 
De nadruk heeft inderdaad gelegen op de mogelijke oplossing van de zoutlagen door productiewater, 
gezien de vele vragen die hieromtrent gesteld zijn. Andere chemische reacties zijn uiteraard eveneens 
van belang. Onderstaand wordt een onderscheid gemaakt tussen de Twentevelden, waarin al ervaring is 
met waterinjectie, en mogelijke toekomstige Drenthevelden. 
 
Voor de Twentevelden is uitgebreid onderzoek gedaan op basis waarvan een Water injectie 
management plan in gebruik is. SodM ziet toe op naleving van dit plan. Het effect van de gebruikte 
mijnbouwhulpstoffen of afbraakproducten hiervan op het gesteente wordt als verwaarloosbaar ingeschat. 
Dit is gebaseerd op de eerdere ervaringen met waterinjectie, waarbij geen veranderingen in injectiviteit 
zijn opgemerkt die zouden kunnen wijzen op vorming van vaste stof dan wel oplossing van het reservoir 
gesteente. 
 
Voor de Drenthevelden is een beperkte analyse uitgevoerd. Bij de nadere uitwerking in de tweede fase 
van het onderzoek zal worden gekeken naar mogelijke veranderingen door druk en chemische reacties. 
Gezien de ervaringen uit het verleden is aangenomen dat er voldoende putten en reservoirs beschikbaar 
zullen komen, waar wordt voldaan aan de gestelde eisen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal het 
alternatief uitgebreid moeten worden met andere velden. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van voorkomen aardbevingen 

2 ‘…Als er toch een aardbeving plaatsvindt terwijl dat wegens ondergrondse redenen niet te 

verwachten is, betekent dat we de processen die in de ondergrond plaatsvinden op dat moment niet 

begrijpen. Reactief handelen (bijvoorbeeld verminderen of verplaatsen van injectie) lijkt dan 

onvoldoende. Proactief onderzoek naar mogelijke oorzaken van aardbevingen door injectie is aan te 

bevelen om zo’n situatie voor te zijn.’ 

 
Reactie: 
Het Tussenrapport refereert aan een gedetailleerde studie die is uitgevoerd voor de Twentevelden 
(“Threat assessment for induced seismicity in the Twente water disposal fields”). Een dergelijke studie is 
een voorbeeld van pro-actief onderzoek. SodM heeft de studie zelf getoetst en hier tevens een 
internationale second opinion op gevraagd. De conclusie hier luidt dat de waterinjectie veilig kan 
plaatsvinden. 
 
Voor de Drenthevelden is een beperkte risicoanalyse uitgevoerd. De putten en reservoirs worden in een 
eventueel vervolgonderzoek, indien daartoe wordt besloten, pro-actief in meer detail onderzocht, waarbij 
gekeken wordt naar mogelijke omstandigheden waarbij aardbevingen kunnen optreden. Dit heeft 
betrekking op onder meer de aanwezigheid van breukzones of aardbevingen in het verleden tijdens de 
gaswinning. Op basis van hiervan vindt nadere selectie plaats van putten voor waterinjectie. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van monitoring 

3 ‘Er wordt aangegeven in het rapport dat monitoring een aandachtspunt is (p 54) en dat een 

seismologisch monitoring network kan worden opgezet indien nog niet aanwezig (p 142). Er kan ook 

voor gekozen worden dit sowieso op te zetten rond, en waar mogelijk ook in de putten in de velden 

waar injectie gaat plaatsvinden. Dit is zeker aan te bevelen gezien alle issues die in Nederland rond 

de aardbevingsproblematiek spelen.’ 

 
Reactie: 
Het monitoringsnetwerk voor aardbevingen is in Twente al uitgebreid. Voor eventuele gebieden in 
Drenthe zal op een zelfde wijze meetapparatuur worden aangebracht. 
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Aanbevelingen ten aanzien van vergelijkbaarheid vijf scenario’s 
‘In het rapport van RHDHV is een vergelijking gemaakt van vijf scenario’s die de milieueffecten, de korte-

termijn risico’s, de lange-termijn risico’s en de kosten afwegingen. Gezien de complexiteit van de 

verschillende scenario’s zal dit briefadvies alleen scenario’s 1 en 5 nader beschouwen.’ 

 
Reactie 
Bij de TU Delft is er onduidelijkheid ontstaan over de vier alternatieven en de referentiesituatie. De vier 
alternatieven zijn vergelijkbaar, de referentiesituatie is alleen weergegeven om duidelijk te maken wat er 
gebeurt in het verlengde van de huidige situatie. De commissie voor de m.e.r. heeft dit als een juiste 
methodiek beoordeeld. 
 
De TU besluit zelf een variant uit te werken met andere hoeveelheden productiewater, dan bij de 
beschreven alternatieven het geval is, gebaseerd op een vergelijking met de referentiesituatie. Hierdoor 
is de TU Delft variant niet meer vergelijkbaar met de vier uitgewerkte alternatieven. NAM geeft aan dat 
met deze variant het niet mogelijk is om op economisch verantwoorde wijze olie uit Schoonebeek te 
produceren, waardoor dit geen zinvolle vergelijking is. 
 
Aanbevelingen ten aanzien van het toepassen van een ZLD-concept (Zero Liquid Discharge) 

4 Moderne ZLD-concepten gaan daarom uit van een concentratiestap voordat de geconcentreerde brijn 

wordt ingedampt. Electrodialyse zou in dit geval een erg geschikt concentratiestap zijn. Dit omdat de 

dialyse membranen minder vervuilingsgevoelig zijn dan bijvoorbeeld reverse osmose membranen, 

maar nog belangrijker: de concentratiestap kan tevens gebruikt worden als zuiveringsstap. 

 
De TU Delft introduceert een ZLD-concept met electrodialyse membranen. In het Tussenrapport is 
uitgegaan van beschikbare robuuste zuiveringstechnieken, die inzetbaar zijn bij de al operationele 
oliewinning. Meerdere nieuwe zuiveringstechnieken zijn aangedragen en getoetst aan de voorliggende 
opgave. Het productiewater heeft echter een bijzonder complexe samenstelling van allerlei organische 
en anorganische componenten. Bovendien is productiewater van reservoir tot reservoir verschillend.  
 
De door de TU Delft voorgestelde waterzuivering kan mogelijk verder ontwikkeld worden, maar 
momenteel is een voor productiewater toepasbare oplossing nog niet in zicht. TU Delft erkent in haar 
notitie dat de huidige ervaring meer gericht is op proceswater dan op productiewater: 
“De overeenkomsten zijn dat het productwater een vergelijkbare TDS (total dissolved solids) heeft als 

zeewater. Het verschil is dat er mogelijk meer verontreinigingen in aanwezig zijn.” 

 
De TU beschouwt het productiewater als een soort zeewater met extra verontreinigingen. In 
werkelijkheid komen in het productiewater andere stoffen voor, waardoor het veel lastiger te behandelen 
is. Er wordt wereldwijd veel onderzoek gedaan naar behandeling van productiewater, vooral ook naar 
olieverwijdering en naar de toepassingsmogelijkheden voor keramische membraanfiltratie. Toepassing 
van electrodialyse verkeert in een vroege staat van ontwikkeling waar het toepassing op productiewater 
met geringe resten olie betreft en verdere uitontwikkeling zal nodig zijn om te bezien of deze techniek in 
de praktijk toepasbaar kan worden. 
 
De TU concludeert dat de kosten een factor 6 lager kunnen zijn dan nu in alternatief 1 van het 
Tussenrapport gepresenteerd. Dit komt doordat de TU met de helft van de hoeveelheid productiewater 
rekent, en daarnaast er van uit gaat dat de kosten voor de zuivering nog eens een factor 3 lager zijn. Dit 
laatste is verder niet onderbouwd, zodat het niet duidelijk is om welke kosten (aanlegkosten, 
operationele kosten) dit precies gaat. 
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5 Innovatieve zuiveringstechnologieën 

Naast gesprekken met een 4-tal gerenommeerde ingenieursbureaus zijn RHDHV en NAM gedurende 
het onderzoek van de herafweging door diverse partijen benaderd met varianten voor 
zuiveringstechnologieën. Met alle partijen is besproken dat, indien de minister kiest voor een van de 
alternatieven met waterzuivering, deze technologieën nader onderzocht gaan worden in de tweede fase 
van de herafweging.  
 
Vanwege het expliciete rapport van de TU Delft (zie boven) en het de door de politiek genoemde bedrijf 
SaltTech, is een tweetal volkomen verschillende technieken in beeld gekomen, die beide mogelijk een 
optimalisatie kunnen geven voor waterzuivering. De TU Delft suggereert het gebruik van mono-valente 
electrodialyse membranen als onderdeel van een zuivering. SaltTech voert de DyVar cycloon techniek 
op voor indikking en kristallisatie. Beide oplossingsrichtingen zijn interessant maar op dit moment nog 
niet bewezen als haalbare oplossing voor toepassing in Schoonebeek. 
 
Het uitgangspunt voor het onderzoek, zoals beschreven in het Tussenrapport, is een evaluatie te doen 
op hoofdlijnen waarbij de kenmerken van bewezen, robuuste, grootschalige technologieën zijn 
meegenomen. Het Tussenrapport beschrijft de uitkomsten van deze vergelijking. 
 
In een nadere uitwerking van zuiveringsopties zal vanwege de complexe samenstelling van het 
Schoonebeek productiewater eerst met een aantal leveranciers van innovatieve technologieën 
onderzocht moeten worden of elk van de voorgestelde technieken een integrale oplossing kan bieden en 
hoe zich die vertaalt naar een volledig ontwerp waarbij de kosten, risico’s en milieueffecten in beeld 
worden gebracht. Bij dat nadere onderzoek kan bekeken worden of het al zinvol is om op basis van 
proefinstallaties een zuiveringsconcept te testen. 

6 Samenvattend 

De discussiepunten hebben vooral betrekking op: 

 Keuze van de zuiveringstechniek 

 Nadere uitwerking mogelijke aardbevingen Drenthe 

 Effecten van waterkwaliteit op reservoirs 

 Effecten waterkwaliteit bij lozing op zee 
 
De beschrijving in het Tussenrapport is op hoofdlijnen. De aangedragen punten kunnen in de volgende 
detailfase worden uitgewerkt, voor dát alternatief of die alternatieven waarvan na consultatie met 
belanghebbenden, de minister besluit dat deze in nader detail met gebruikmaking van de CE methodiek 
uitgewerkt dienen te worden. 
 
Afweging op hoofdlijnen 

Het Tussenrapport wordt door de toetsende instanties geschikt bevonden voor de afweging op 
hoofdlijnen. De aangedragen punten geven een nadere verduidelijking van aandachtspunten die in de 
verdere uitwerking van alternatieven meegenomen dienen te worden. Echter de essentiële conclusies 
worden naar ons idee niet aangetast, namelijk: 
 
Ten aanzien van waterinjectie: 

 Er is op dit moment geen reden te veronderstellen dat veiligheid, milieu of gezondheid in het geding is 
bij verdere waterinjectie in de Twentevelden. 
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 Doordat er op lange termijn onvoldoende ruimte voor opslag van water uit Schoonebeek beschikbaar 
is in de Twente velden, zijn alternatieve verwerkingsmogelijkheden noodzakelijk. 

 Er is op dit moment geen reden te veronderstellen dat voldoende aanvullende ruimte voor 
waterinjectie in Zuidoost-Drenthe niet beschikbaar zou zijn, zodat aanvullende waterinjectie in 
Drenthe een reële optie is. Er is onvoldoende opslagcapaciteit in voormalige gasvelden in Zuidoost-
Drenthe om de volledige waterinjectie tot Zuidoost-Drenthe te beperken. 

 Om richting burgers vertrouwen te bieden, zou het goed zijn als partijen met tegengestelde meningen 
vaststellen waar men het op feiten gebaseerd wel en niet over eens kan zijn (gedachte van een 
zoutconferentie, met onafhankelijke facilitatie en experts). 

 
Ten aanzien van de overige alternatieven: 

 Andere alternatieven zijn technisch haalbaar, zodat een keuze hiervoor technisch mogelijk is. 

 De andere alternatieven (met uitzondering van Alternatief 3, zuivering tot een ingedikte brijn die 
geïnjecteerd wordt, met lozing van schoon zoet water) zorgen er voor dat stoffen uit de diepe 
ondergrond in het milieu terecht komen, wat gezien wordt als een milieubelasting. 

 De andere alternatieven vragen gebruik van chemicaliën en energieverbruik, wat eveneens tot 
milieubelasting leidt. 

 De andere alternatieven leiden tot aanvullende investeringen en operationele kosten, welke 
uiteindelijk een rol zullen spelen in de commerciële haalbaarheid.  

 Voor alle alternatieven zijn optimalisaties mogelijk, door gebruik van bijvoorbeeld slimmere 
waterzuivering of hergebruik van afvalstromen. 
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Bijlage 1  Brief van Ministerie EZ  

Verzoek verduidelijking rapport ‘Herafweging verwerking 

productiewater Schoonebeek, Tussenrapport alternatievenafweging’ 
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