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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. over eindrapport NAM verwerking 

productiewater Schoonebeek 

 

Opslag Twente niet overbodig, extra capaciteit ver-

der uitwerken 

 

De Commissie m.e.r. heeft het Eindrapport Herafweging Verwerking productiewater 

Schoonebeek van de NAM beoordeeld. De Commissie onderschrijft de conclusie dat 

er nu geen andere methoden voor de verwerking van productiewater zijn waarmee 

de opslag in lege Twentse gasvelden overbodig zou worden. De NAM zoekt ook lo-

caties voor extra opslagcapaciteit. De Commissie adviseert dit nader te onder-

zoeken.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieuef-

fectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie 

schrijft geen rapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval het ministerie van Economi-

sche Zaken - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

De NAM injecteert sinds 2011 productiewater van de oliewinning bij Schoonebeek in lege 

gasvelden in Twente. In de vergunning is vastgelegd dat na 6 jaar deze verwerkingsme-

thode wordt geëvalueerd. Aan de hand van de evaluatie besluit de minister van Economi-

sche Zaken of de vergunning wordt voortgezet. De NAM heeft het Eindrapport Herafweging 

Verwerking productiewater Schoonebeek opgesteld, waarin verschillende methoden voor 

verwerking van productiewater naast elkaar zijn gezet. De minister heeft de Commissie 

m.e.r. gevraagd het eindrapport te beoordelen. 

 

Het advies over de evaluatie van methodes 

De Commissie vindt dat het eindrapport de juiste informatie bevat om een goed onder-

bouwd besluit te kunnen nemen over injectie in de Twentevelden. Er is geen betere ver-

werkingsmethode beschikbaar die voldoet aan de benodigde capaciteit en die het gebruik 

van de Twentevelden overbodig maakt. 

 

Extra capaciteit in de toekomst 

De opslagcapaciteit in Twente blijkt tegen te vallen. Daarom onderzocht de NAM in het 

rapport ook waar extra capaciteit beschikbaar is. In de eerste plaats is gekeken naar opslag 

in lege gasvelden in Drenthe. Een andere optie voor de verwerking van het productiewater 

is het toepassen van een zuiveringsmethode. Voordat hierover een keuze wordt gemaakt 

adviseert de Commissie bij een nieuwe vergunningaanvraag de verschillende methoden in 

een milieueffectrapport nader uit te werken. Zo kunnen veiligheid en geschiktheid goed 

worden vergeleken. 
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