Aan de bewoner(s) van dit adres
Brief ref.: EP201503203659
Datum: 16 maart 2015

Betreft:

Werkzaamheden op de gaswinnings- en gasbehandelingslocatie Anjum

Geachte heer, mevrouw,
Tijdens de inloopbijeenkomst van juni vorig jaar hebben wij u, als omwonende,
geinformeerd over de boring en de overige werkzaamheden op de locatie Anjum. In deze
brief willen wij graag terugblikken op de boring en u informeren over de werkzaamheden op
de locatie de aankomende periode.
Boring 2014
In het laatste kwartaal van 2014 heeft NAM een tijdelijke boortoren op de locatie geplaatst
om een extra put te boren. Deze boring moest aantonen of inderdaad aardgas aanwezig
was in nieuw klein gasveld. De boring ging naar een diepte van ruim 3 km diepte. Nadat de
boring was afgerond is uit meetgegevens gebleken dat er te weinig aardgas is aangetoond
om het veld in productie te nemen.
Tijdens informatiebijeenkomsten over de boring is ook verteld dat mogelijk fracking nodig is
uit dit nieuwe kleine veld gas te kunnen winnen. Nu er onvoldoende aardgas in dit nieuwe
veld is aangetroffen, zal deze techniek niet worden toegepast.
Inspectiewerkzaamheden
Momenteel wordt er op de locatie voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve
van de geplande inspectie stop medio april. Deze inspectiewerkzaamheden worden
uitgevoerd in dag- en avonddiensten. Alvorens de werkzaamheden te starten, wordt de
installatie drukvrij gemaakt doormiddel van het affakkelen van gas. Na afloop van de
werkzaamheden wordt de instalatie weer op druk gebracht.
Onderhoudswerkzaamheden
Vanaf 25 mei tot en met 13 juni zijn er onderhoudswerkzaamheden aan diverse gasputten
gepland. Deze werkzaamheden worden 24 uur per dag en 7 dagen per week uitgevoerd.
Bij deze activiteiten wordt er ook gefakkeld middels een tijdelijk fakkelinstallatie op het
terrein. Het fakkelen zal tot het minimum worden beperkt en bij voorkeur tijdens
daglichturen worden uitgevoerd.
Informatiebijeenkomst
Zoals u van ons gewend bent willen wij u als omwonende van de locatie Anjum in 2015
weer uitnodigen om u bij te praten over de locatie. U ontvangt van ons hiervoor in een later
stadium een uitnodiging.
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Contact
Mocht u vragen hebben, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen de
contactpersoon voor deze locatie, de heer J. Dekker. U kunt hem bereiken via
telefoonnummer 0592-368320 of per e-mail via j.dekker@shell.com. Mocht u overlast
ondervinden van onze activiteiten, dan kunt u ook 24 uur per dag contact opnemen met
onze Meldkamer te Assen via telefoonnummer 0592-364000.

Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

E.W.R. Alberts
Juridische Afdeling
Sectie Vergunningen & Omgevingsmanagement

