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Introductie: overzicht van mogelijke SBK waterverwerking alternatieven
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Aanvullend
onderzoek

waterverwerking
Drenthe

(incl. uitersten)

Alternatieven in productiewaterverwerking

Geen verwerking Retourinjectie naar de
diepe ondergrond in SBK

Scheiden / zuiveren
aan de oppervlakte

Betekent stoppen
~ 3.000 

meter diep
~  900 meter 

diep
Veschillende opties

Beide concepten zijn technisch haalbaar en elders uitgevoerd door NAM/Shell 
Royal Haskoning DHV aanvullend onderzoek SBK waterverwerking in Drenthe is medio juni beschikbaar

Optioneel
aansluiting S580

Optioneel
aansluiting Duitsland

Aansluiting S447 op OBI 
leiding ~ 100 mtr

+ 2 a 3 waterinjectieputten

Aansluiting S313 op OBI 
leiding ~ 50 mtr

+ 2 a 3 waterinjectieputten

Optioneel nieuwe
locatie waterscheiding

Luchtfoto toont lokaties die een rol zouden kunnen spelen bij Retourinjectie en Scheiden / zuiveren; beslissing is nog niet genomen



Opstart van de dialoog
Wat zou er in Drenthe kunnen veranderen en verbeteren (indien er gekozen wordt voor retourinjectie of scheiden / zuiveren)

Maatschappelijk

Ambitie om in het gebiedsproces te komen tot een gezamenlijk 
gedragen afsprakenkader over de oliewinning en waterinjectie 
(bijvoorbeeld: als “X” gebeurt doen we “Y”)

Samen zoeken naar mogelijkheden en kansen om de lokale 
voordelen van het huisvesten van de olie-operatie lang-jarig te 
verbeteren (lokale win-wins creeren voor de lange duur)

Gedurende de resterende levensduur van de olie operatie in 
gesprek blijven met de omgeving (bijvoorbeeld een 
bewonersadviesraad)
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Technisch

Productiewater met alle stoffen uit het reservoir gaan direct 
terug in de diepe ondergrond in SBK (circulair).  Geen lange 
pijpleidingen meer

Gebruik maken van bewezen veilige putten (oordeel SodM), 
indien nodig nieuwe putten. Alleen corrosie resistente 
leidingen, geeft minder mijnbouw hulpstoffen (schoner proces)

We onderzoeken of scheiden (zuivering) van productie water 
in zouter water en zoet water dat hergebruikt kan worden, een 
aantoonbaar betere uitkomst heeft (CE methode)


