
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 11 oktober 2022  
Ons kenmerk 41/5.9/2022001561  
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu (0592) 36 55 55 
Onderwerp: Verwerking productiewater Schoonebeek olieveld  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de plannen voor de voor-
genomen injectie en/of verwerking van productiewater uit de oliewinning  
Schoonebeek in Drenthe. 
In onze brief van 13 april 2022 hebben wij u gemeld dat wij afwachten tot alle in-
formatie op tafel komt, alvorens een standpunt in te nemen. Hoewel nog niet 
alle informatie op tafel is en een oordeel over de plannen dus nog niet mogelijk 
is, komt dit punt wel dichterbij. Dat is voor ons aanleiding om u te schetsen hoe 
het proces de komende maanden zal verlopen. 
Op woensdag 26 september 2022 is er bestuurlijk overleg geweest tussen  
gedeputeerde Stelpstra, de wethouders van Emmen en Coevorden, een lid van 
het Dagelijks Bestuur van waterschap Vechtstromen en vertegenwoordigers van 
de NAM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). In dit overleg 
hebben de NAM en EZK in algemene termen geschetst wat hun plannen zijn voor 
de injectie en/of verwerking van productiewater in Drenthe en welke onder-
zoeken daarvoor nog worden uitgevoerd. Omdat de plannen nog niet vast- 
omlijnd zijn en de onderbouwende onderzoeken nog niet gereed zijn, is op dit 
moment nog geen sprake van het aanvragen van de benodigde vergunningen. 
 
De regionale bestuurders hebben gevraagd om een overzicht in de tijd van de  
te verwachten onderzoeken, de beslissingen die op grond daarvan genomen  
worden en door wie, de benodigde vergunningen en de doorlooptijd van die ver-
gunningen. Ook hebben zij gevraagd wie op welk moment, zowel wettelijk als 
informeel, betrokken wordt.  
Voor zover de regionale overheden betrokken worden, hebben de bestuurders 
gevraagd om voldoende tijd in het proces in te bouwen voor het eigen proces 
met volksvertegenwoordigers in raden, staten en algemeen bestuur. 
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De NAM heeft toegezegd een dergelijk overzicht op te stellen, in afstemming 
met EZK en ambtenaren van de regionale overheden. Dit overzicht wordt eind 
oktober besproken in een volgend bestuurlijk overleg. Na afstemming komt dit 
overzicht ook beschikbaar voor u. 
Afgesproken is om daarna maandelijks een bestuurlijk overleg te plannen, zodat 
de bestuurders aangehaakt blijven bij de ontwikkelingen. Wanneer daar aan- 
leiding voor is zullen wij u wederom op de hoogte stellen. Het eerste wat u nu 
van ons kunt verwachten is de toezending van bovengenoemd procesoverzicht 
en het beeld dat wij daarbij hebben. Dat zal naar verwachting begin november 
zijn. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 


