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Onderwerp: Advies notitie 'Mededeling Voornemen'waterinjectie fase 2 NAM
regio Schoonebeek

Geachte minister,

Op 3 september 2020 verzocht u ons om advies betreffende de reikwijdte en het
detailniveau van het op te stellen MER voor het NAM-project'Waterinjectie
fase 2 regio Schoonebeek'. Ons advies treft u in de bijlage aan.
Wij hebben dit advies op hoofdlijnen afgestemd met de andere betrokken decen-
trale overheden in de regio, te weten de gemeenten Coevorden en Emmen en
het waterschap Vechtstromen.
De waterinjectie is een onderwerp wat sterk leeft in de regio. Wij achten een
goede communicatie daarom belangrijk; duidelijkheid over de feiten kan ook be-
hulpzaam zijn bij de afwegingen die gemaakt moeten worden. ln dit kader ver-
zoeken wij u ook de Duitse betrokken partijen van adequate informatie te
voorzien.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter secretaris

Bijlage Advies ten behoeve van de notitie 'Mededeling Voornemen'Waterinjectie
fase 2 regio Schoonebeek
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Afschrift aan:
- de voorzitter en leden van de Provinciale Staten van Drenthe
- de gemeente Emmen, t.a.v. de heer J.H. Laarman, Postbus 30001,

7800 RA Emmen
- de gemeente Coevorden, t.a.v. de heer H. Gortmaker, Postbus 2,

7740 AA Coevorden
- het waterschap Vechtstromen, t.a.v. de heer T. Grobbe, Postbus 330,

7740 AH Coevorden



Bijlage: Advies ten behoeve van de notitie 'Mededeling Voornemen'

Algemeen
De notitie wordt ervaren als zorgvuldig en behoorlijk compleet opgesteld, er is

echter een aantal voor de regio en Drenthe specifieke punten waar het MER ons
inziens dieper op in dient te gaan.

Milieuaspecten
- Natuurontwikkeling'Nieuwe Drostendiep' en'Broeklanden'

Wij adviseren de effecten van het voornemen te onderzoeken op de (autonome)
ontwikkeling van het deelgebied 'Broeklanden'waarin de om te bouwen injec-
tieput Oosterhesselen-2 gelegen is.

Toelichting
De put Oosterhesselen-2 en een stuk van de te vervangen pijpleiding naar deze
locatie zijn gelegen in het Natuur Netwerk Nederland gebied 'Nieuwe Drosten-
diep', meer specifiek in het zuidelijke deelgebied 'Broeklanden'. Het waterschap
Vechtstromen is hier bezig met de ontwikkeling van een noodbergingsgebied en

vernatting. ln dit gebied ligt al natuur en zal ook nieuwe natuur ontwikkeld wor-
den.

ln het MER dient te worden onderzocht wat de effecten op het gebied en deze
ontwikkelingen zijn. Wanneer er effecten zijn, dan dient aangetoond te worden
dat het maatschappelijk van belang is, de activiteit op deze locatie uit te voeren
en dienen maatregelen te worden genomen om de effecten van de ingreep te
verzachten en te compenseren.

- Grondwaterbeschermingsgebied en drinkwaterwinning
Wij adviseren de effecten van het voornemen te onderzoeken op het grond-
waterbeschermings- en drinkwaterwinningsgebied ('Kruidhaas') dat ca. 2 km ten
noorden van de put Oosterhesselen-Z gelegen is.

Toelichting
De winning van schoon drinkwater en de bescherming hiervan is van groot
belang. Het te injecteren productiewater kan, in geval van lekkage, een poten-
tiele bedreiging vormen voor dit specifieke gebied en deze winning. Onderzocht
dient te worden wat de mogelijke gevolgen zijn in geval van een lekkage en

welke maatregelen genomen dienen te worden om dit risico zoveel mogelijk te
elimineren.

Omgevingsaspecten
- Mijnbouwhulpstoffen

Wij adviseren zo uitgebreid mogelijk in te gaan in het MER op nut en noodzaak,
het gebruik en de samenstelling van mijnbouwhulpstoffen, op (het toezicht op)
de toepassing ervan en de mogelijke effecten in de diepe ondergrond.
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Toelichting
Bij inwoners heerst ongerustheid over de mogelijk schadelijke aard van mijn-
bouwhulpstoffen voor milieu en omgeving en de effecten ervan op de diepe
ondergrond, die zich mogelijk bovengronds vertalen in trillingen of bodemda-
ling. Wij achten het van belang dat deze ongerustheid zoveel mogelijk weggeno-
men wordt.

Toetsingskader
Wij adviseren (de uitvoering van) het voornemen te laten toetsen aan de beleids-
kaders van:

- de Rijksstructuurvisie STRONG

- de Omgevingsvisie Drenthe
- het Drentse beleid voor de ondergrond de Structuurvisie Ondergrond 2.0.

Toelichting
Hoewel het MER vooral de inhoudelijke aspecten toetst, bestaat er ook beleid
waar het voornemen niet aan voorbij kan gaan. Deze toetsing dient tenminste
kort te worden meegenomen in het MER.


