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Persbericht 

 
Advies Commissie m.e.r. Evaluatie Productiewaterinjectie 

Schoonebeek 

 

Tussenrapport Schoonebeek bijna compleet 

 

De Commissie m.e.r. heeft het Tussenrapport productiewaterinjectie Schoone-

beek beoordeeld. Uit het rapport blijkt dat voor de oorspronkelijke wijze van ver-

werken van het productiewater aanpassingen nodig zijn. Het rapport beschrijft 

ook alternatieve oplossingen. De alternatieven ‘waterinjectie Twente-Drenthe’ en 

‘Zoutwater naar zee’ hebben mogelijk een te negatieve score gekregen. De Com-

missie adviseert om het rapport op dit punt nog te verhelderen, zodat het Tussen-

rapport een goede basis vormt voor de keuze van alternatieven. 

 

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

eueffectrapporten en evaluaties. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskun-

digen. De Commissie schrijft geen onderzoeksrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in 

dit geval de minister van Economische 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 staat dat de waterinjectie na 6 jaar geëva-

lueerd moet worden en dat dan ook bekeken moet worden of dit nog steeds de meest 

geschikte methode is om het productiewater te verwerken. Na de evaluatie besluit de 

minister of de verwerkingsmethode waarmee in 2011 is begonnen nog steeds te prefe-

reren is. Zo niet, dan start de minister met de NAM en betrokkenen een traject om een 

alternatieve verwerkingsmethode nader uit te werken. 

 

De NAM heeft een Tussenrapport opgesteld, waarin op hoofdlijnen de mogelijke me-

thoden naast elkaar zijn gezet. De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport 

te beoordelen. 

 

Het advies 

Op basis van het rapport wordt duidelijk dat zich sinds 2006 geen relevante doorbraken 

op het gebied van zuiveringstechnieken hebben voorgedaan. Wel is een aantal omstan-

digheden veranderd, die de evaluatie actueel maken. Zo is er in de toevoerleiding een 

lekkage geweest, valt in Twente de opslagcapaciteit tegen en is in Drenthe een aantal 

lege gasreservoirs beschikbaar gekomen voor opslag. De wijze waarop de injectie oor-

spronkelijk plaats vond moet daardoor sowieso aangepast worden. 

 

Het rapport concludeert ook dat de alternatieven ‘waterinjectie Twente-Drenthe’ en 

‘Zoutwater naar zee’ negatieve effecten hebben. Deze beoordeling kan volgens de 

Commissie mogelijk minder negatief uitvallen als de omstandigheden ter plaatse van  

het lozingspunt beter worden bekeken. Ook zijn maatregelen om eventuele negatieve 

effecten tegen te gaan nog onvoldoende onderzocht. De Commissie adviseert om het 

Tussenrapport ten aanzien van deze punten nog te verhelderen. De Commissie is van 

oordeel dat met deze aanpassingen de informatie uit het Tussenrapport een goede ba-

sis vormt voor de keuze van alternatieven die nader uitgewerkt zullen worden. 
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