
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 13 april 2022 
Ons kenmerk 15/5.12/2022000566 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu   
Onderwerp: Ontwikkelingen injectie formatiewater Schoonebeek  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij u over het bestuurlijke overleg dat wij samen met de  
gemeenten Emmen en Coevorden op 4 april 2022 hebben gehad met staats- 
secretaris Vijlbrief van mijnbouw. Dat gesprek ging over de verwerking van het 
productiewater van de oliewinning in Schoonebeek in Drenthe, nadat bekend 
werd dat de verwerking in Twente op de kortst mogelijke termijn gestopt zal 
worden.  
 
Eerder informeerden wij u in de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) al over 
het voorafgaande overleg van de staatssecretaris met gedeputeerde Stelpstra op 
15 maart 2022. Daarbij heeft de provincie expliciet aandacht gevraagd voor opti-
male transparantie en betrokkenheid van de omgeving en is de afspraak  
gemaakt voor dit vervolgoverleg met de betrokken gemeenten. 
Staatssecretaris Vijlbrief heeft zijn plannen om de injectie van productiewater van 
Twente naar Drenthe te verplaatsen toegelicht. Zijn inzet is gericht op een struc-
turele schonere en circulaire oplossing met ingang van januari 2024 (fase 2). Het 
is zijn streven om uiterlijk 1 januari 2023 de injectie in Twente te staken. In de 
tussentijd (fase 1) is hij voornemens de NAM de kans te geven schoner productie-
water te injecteren in Drenthe. Daarvoor zal de NAM naar verwachting binnen-
kort een vergunningsaanvraag indienen. Het langer stilleggen van de oliepro-
ductie is volgens hem geen verantwoorde optie, omdat het olieveld teveel zal af-
koelen. 
 
Als decentrale overheden hebben wij tijdens het overleg wederom aandacht  
gevraagd voor een zorgvuldig proces, waarbij gedegen onderzoek wordt gedaan 
naar de meest verantwoorde en veilige vormen voor de uiteindelijke verwerking 
van het productiewater in Drenthe.  
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Nieuw element daarbij is dat het Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) weer onre-
gelmatigheden heeft geconstateerd bij de injectie in Twente. Daardoor kan de 
olieproductie in Schoonebeek momenteel nog niet hervat worden tot nader  
onderzoek is afgerond. Ter informatie daarover vindt u in de bijlage ook de  
Kamerbrief van 7 april 2022, waarin de staatssecretaris ook refereert aan ons  
gesprek. De nieuwe onduidelijkheden onderstrepen het belang van de hoge  
eisen die wij als decentrale overheden stellen aan de eindoplossing en het proces 
om daartoe te komen.  
 
In antwoord op de inbreng van de decentrale overheden geeft de staatssecretaris 
aan dat het ministerie een transparante procedure zal doorlopen met grote  
betrokkenheid van de omgeving en inwoners van het gebied rondom het  
beoogde gasveld. Daartoe zal de staatssecretaris de procedure dit voorjaar van 
start laten gaan met een openbare informatiebijeenkomst in het gebied. 
 
Adviesrecht en Verklaring van geen bedenkingen 
In de vergunningsprocedure geldt het adviesrecht voor de gemeenten, maar niet 
voor de provincie. De provincie zal in de vergunningsprocedure formeel gevraagd 
worden om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven op basis van de 
Wabo. Die kunnen wij alleen toetsen op grond van milieuoverwegingen, wat in 
de praktijk neerkomt op een toetsing aan de injectiebepalingen in het Landelijk 
Afvalbeheerplan (LAP3). Als dit verzoek tot een verklaring van geen bedenkingen 
binnenkomt, zijn wij bevoegd gezag om dit af te handelen. Graag verwijzen wij 
hierbij ook naar de brief die u op 20 april 2021 heeft ontvangen over de Advi- 
sering van Gedeputeerde Staten in het kader van Mijnbouwwetprocedures. 
 
Wij vertrouwen erop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Kamerbrief van 7 april 2022 
mb/coll. 
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De Voorzitter van de Tweede Kamer  
der Staten-Generaal 
Prinses Irenestraat 6 
2595 BD  DEN HAAG 
 

 

Datum 7 april 2022 
Betreft Recente ontwikkelingen waterinjectie en oliewinning Schoonebeek 
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Geachte Voorzitter,   
 
In aanvulling op mijn brief1 van 29 maart jl. over de waterinjectie in Twente en 
het olieveld Schoonebeek wil ik uw Kamer op de hoogte stellen van de meest 
recente ontwikkelingen.  
 
Op 4 april 2022 heeft Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij (NAM) laten weten dat de waterinjectie in Twente nog niet 
hervat mag worden. Deze conclusie baseert SodM op een onderzoek dat de NAM 
heeft uitgevoerd naar injectieput ROW-4. De NAM heeft extra onderzoek gedaan 
naar aanleiding van intensieve gesprekken met SodM. Het onderzoek is volgens 
een nieuwe methode uitgevoerd en laat onregelmatigheden zien die niet eerder bij 
regulier onderzoek naar voren zijn gekomen. SodM neemt het onderzoek dat is 
gedaan aan ROW-4 mee in de review die reeds gedaan wordt op de put ROW-2. 
Totdat deze review heeft plaatsgevonden kan ook put ROW-4 niet in gebruik 
worden genomen. Hieronder geef ik een nadere toelichting op deze laatste 
ontwikkeling en de consequenties voor de waterinjectie in Twente en het 
omschakelen van het proces. 
 
Recente ontwikkeling: onderzoek ROW-4 
In de bovengenoemde brief1 van 29 maart jl. heb ik in reactie op de schriftelijke 
vragen van GroenLinks meer informatie gegeven over put ROW-4. Inmiddels heeft 
de NAM, naar aanleiding van het eerdere incident met ROW-2, extra onderzoeken 
uitgevoerd aan de overige putten (ROW-4, ROW-5 en ROW-7). De NAM heeft bij 
put ROW-4 een mogelijke onregelmatigheid geconstateerd. Deze put zal om die 
reden door de NAM tot nader order niet meer worden gebruikt. De NAM heeft het 
onderzoek naar ROW-4 bij SodM ingediend. SodM zal het onderzoek beoordelen 
een aangeven of het nog veilig is om put ROW-4 later weer te gebruiken. 
 
De NAM mag de put ROW-4 niet gebruiken totdat SodM de onderzoeksresultaten 
heeft beoordeeld en tot de conclusie is gekomen dat de put ROW-4 veilig kan 
worden gebruikt. SodM heeft op 4 april aan de NAM laten weten dat de 
oliewinning in Schoonebeek mede om deze reden nog niet kan worden opgestart. 
SodM verwacht in juni 2022 tot een oordeel over de putten ROW-4, ROW-2 en 
ROW-7 te komen. SodM zal de resultaten van het onderzoek en haar oordeel in 
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juni publiceren. Dit heeft tot gevolg dat de NAM op zijn vroegst in juni de 
oliewinning in Schoonebeek mag opstarten. 
 
Omschakeling proces 
In mijn brief van 29 maart jl. heb ik aangegeven met bestuurders in Drenthe in 
gesprek te zijn over het omschakelen van de waterinjectie naar Drenthe voor 1 
januari 2023. Het huidige proces in Twente zal niet één op één overgaan naar 
Drenthe. De NAM zal bij de omschakeling naar Drenthe er voor moeten zorgen dat 
zij al een stap maakt richting een schoner proces. Vervolgens moet de NAM begin 
2024 zijn overgeschakeld op het schonere circulaire proces. De details van dit plan 
moeten door de NAM nog nader worden onderzocht en uitgewerkt. Ik vind het 
belangrijk dat beide deadlines worden gehaald. Ik ben daarover in contact met de 
NAM.  
  
Voorop staat dat ook hier een zorgvuldig proces moet worden doorlopen en dat de 
waterinjectie in Drenthe alleen zal worden toegestaan als dit veilig en verantwoord 
is. 
 
Vanwege de korte tijd om de overstap naar Drenthe te realiseren, wordt 
binnenkort gestart met het vergunningenproces. Ook hier zullen de resultaten van 
de onderzoeken naar de ROW putten in Twente van belang zijn. De putten in 
Drenthe moeten veilig zijn, voordat zij voor het nieuwe proces worden ingezet. 
SodM zal hierop toezien. 
 
Ik heb op 4 april jl. gesproken met de bestuurders in Drenthe. Bij mijn voornemen 
om de omschakeling van Twente naar Drenthe te realiseren, verwacht Drenthe  
van mij en de NAM een evident schoner verwerkingsproces met invoering van het 
circulair proces begin 2024. Een zorgvuldig gebiedsproces is een belangrijke 
voorwaarde. Ik vind dit een helder verzoek en zal er alles aan doen om dit 
mogelijk te maken. Het zorgvuldige gebiedsproces in Drenthe zal worden 
georganiseerd door mijn ministerie in samenspraak met de Drentse bestuurders 
en bewoners. 
 
Ik ga in de komende tijd ook in gesprek met bewoners. Op maandag 11 april 
breng ik een bezoek aan Twente. Ik zal daar spreken met bewoners en lokale 
bestuurders. Vervolgens ga ik mij richten op het gebiedsproces in Drenthe. Ik 
verwacht dat ik over enkele weken het startsein daarvoor geef.  
 
 
 
 
 
J.A. Vijlbrief 
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


