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Nieuwsbrief

Vervolg onderhoudswerkzaamheden NAM-locatie aan de Tramweg
Geachte heer/mevrouw,
Als omwonende van onze locatie aan de Tramweg informeren wij u graag over de laatste
planning met betrekking tot onze onderhoudswerkzaamheden op deze locatie.
Korte termijn onderhoudswerkzaamheden
Inmiddels zijn diverse onderdelen op de locatie gerepareerd, geïnspecteerd of vervangen zoals
we dat eerder met u gecommuniceerd hebben. Vanaf eind juni zal dit preventief onderhoud
verder voortgezet worden. Hierbij zal onder meer een stukje ondergronds leidingwerk binnen
het hekwerk van de locatie vervangen gaan worden door een andere type materiaal dat
corrosiebestendig is. Deze werkzaamheden zullen enkele weken in beslag nemen. Het werk
wordt uitgevoerd tijdens normale werktijden van maandag t/m vrijdag zoals dat afgelopen tijd
ook gebeurde. We gaan ervan uit dat deze werkzaamheden in principe zonder hinder voor u
uitgevoerd kunnen worden.
Lange termijn onderhoudswerkzaamheden
Afgelopen tijd hebben we veel vragen gekregen over ons onderhoud op de locaties rondom
Rossum. Het doel van dit onderhoud is preventief. Materiaal moet namelijk onderhouden
worden. De mate waarin het materiaal technisch en economisch slijt, kan beïnvloed worden
door de manier waarop je iets onderhoudt. Dat is op onze locaties niet anders dan bij
bijvoorbeeld auto's of in onze woonhuizen. Het aantreffen van slijtage of corrosie is dus geen
verrassing. Net als dat autobanden slijten, kun je er toch veel kilometers mee rijden. Met het
aanbrengen van een coating in de leidingen, plegen we onderhoud en stellen we de corrosie
langer uit. Het is dus onderhoud dat erop gericht is om materiaal zo lang mogelijk in de goede
staat te houden.
Zie achterzijde
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Ook in de milieuvergunning die NAM in 2009 verkreeg, wordt dit soort onderhoud aan de
installaties en leidingen zoals we nu uitvoeren uitvoerig beschreven. Daarnaast is in deze
vergunning ook het onderhoudsinterval van 10 jaar aan de verticale injectieputten opgenomen.
Aangezien de waterinjectie sinds 2011 bezig is op deze locatie zullen we dit onderhoud aan de
putten ook verder gaan uitwerken en inplannen. We zullen u in een volgende nieuwbrief nader
informeren zodra hierover meer bekend is.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Ook onze toezichthouder SodM heeft recentelijk gereageerd op de diverse berichten in de media
over de productiewaterinjectie. Met name over het feit dat bewoners zich zorgen maken over
het milieu en mogelijke seismiciteit als gevolg van onze activiteiten. SodM geeft aan op de
hoogte te zijn van deze zorgen en dat zij regelmatig langskomen om inspecties uit te voeren.
Op de website van SodM staat vermeld dat ze onze plannen vooraf hebben gecontroleerd en
hebben goed bevonden. Tevens geeft SodM aan dat de studies door externe deskundigen uit
binnen- en buitenland zijn beoordeeld. Uit al deze studies blijkt dat de huidige injectie van het
productiewater niet zal leiden tot bodemdaling (door het oplossen van zout) of aardbevingen.
Zie ook: www.sodm.nl/onderwerpen/waterinjectie.
Tevens geeft SodM op haar website aan dat bij de lekkage bij een ander bedrijf in Emlichheim
bepaalde metingen niet juist zijn uitgevoerd waardoor de lekkage voor langere tijd
onopgemerkt is gebleven. Deze oorzaak is verder geen aanleiding om ons reeds vergunde en
intensieve inspectie-programma van de putten, installaties en leidingen aan te passen.
Contact
Wij begrijpen heel goed dat u vragen heeft. Er staan elke maand meningen en
waarschijnlijkheden in de media die onze locaties, en dus uw woonomgeving aangaan.
Antwoorden zijn vaak erg technisch en geologisch. Wij hebben daarvoor specialisten in huis, die
u waarschijnlijk niet in huis hebt. Wij bieden u daarom aan en verzoeken u van harte om bij
zorgen of wanneer u behoefte heeft aan meer informatie contact met ons op te nemen. Er is
heel veel informatie te vinden via internet en onze website, maar we komen gerust persoonlijk
langs wanneer u dat prettiger vindt.
Mocht u over deze werkzaamheden nog vragen hebben dan kunt u tijdens kantooruren contact
opnemen met de heer Pieter Jan de Bos. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 0592363881 of per email via pieterjan.debos@shell.com.
Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op
telefoonnummer 0592-364000.
Meer algemene informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een
van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.
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