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Brief NAM voornemen waterinjectie dichterbij Schoonebeek 

Geachte leden van de raad 

Zoals bekend is de NAM al sinds jaar en dag bezig met de winning van aardolie in de omgeving van 
Schoonebeek. Een jaar of 15 geleden werd deze winning nieuw leven ingeblazen door gebruik te maken 
van nieuwe winningstechnieken. Hierbij wordt met toepassing van stoom onder hoge druk de olie 
gewonnen. Na de winning wordt de olie gescheiden en blijft er afvalwater over. 
Dit afvalwater wordt tot nu toe afgevoerd naar lege gasvelden in Twente. 
Deze vorm van waterinjectie wordt periodiek (elke 6 jaar) geëvalueerd. In 2016 vond dit voor de laatste 
keer plaats. De uitkomsten van dit onderzoek werden destijds besproken met bestuurders van de 
provincies Overijssel en Drenthe, als mede van de betrokken gemeenten en waterschap Vechtstromen. 
Uit de evaluatie kwam naar voren dat waterinjectie milieukundig gezien de beste optie is. 
Daarnaast werd geconstateerd dat extra capaciteit nodig is in de omgeving van Schoonebeek. 

De NAM heeft een en ander verder uitgewerkt en heeft nu het voornemen om drie gasvelden in de 
gemeente Coevorden, die nagenoeg buiten gebruik zijn, in te zetten voor waterinjectie. 
Deze gasvelden zijn gelegen bij Oosterhesselen, Dalen en nabij de gemeentegrens bij Schoonebeek. 

Voor waterinjectie is een vergunning nodig van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Om 
die aan te kunnen vragen moet er door de onafhankelijke Commissie m.e.r. een milieueffectrapport 
worden opgesteld. In onze ogen is hiermee een grote mate van transparantie en zorgvuldigheid 
gewaarborgd. 

Als gemeente vinden wij de verbinding met de inwoners erg belangrijk. De communicatie over dit 
onderwerp richting de inwoners en uw raad achten wij in eerste instantie een taak van de NAM. De 
gemeente wil erop toezien dat de communicatie open en transparant verloopt. Wij hebben daarom 
aangeboden onze gebiedscoördinator te laten aansluiten om de verbinding met de inwoners te borgen. 
Het communicatieplan van de NAM wordt in overleg met de gemeente opgesteld. 

De Provincie Drenthe gaat een informatiebijeenkomst voor de Statenleden organiseren. Wij zullen de 
suggestie doen dat de raadsleden van de gemeente Emmen en de gemeente Coevorden hierbij 
aansluiten. Daarover ontvangt u later meer informatie. 
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