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Onderwerp: NAM locaties Dinkelland 

We hebben in onze gemeente een aantal NAM-locaties die een bodemverontreiniging 
kennen. Een paar zijn niet meer in gebruik, anderen jammer genoeg nog wel: voor 
de injectie van olie-afval. Er kunnen allerlei stoffen in de grond komen, zoals een 
bariumverbinding, xyleen, benzeen en olie. Die stoffen kunnen van invloed zijn op 
natuur, omwonenden en de boeren. Die gebruiken het grondwater als drinkwater 
voor het vee. Dat is een ongezonde en onwenselijke situatie.  

Hierover zijn in het verleden op meerdere momenten vragen in deze Raad gesteld. O.a. 
hebt u ongeveer een jaar geleden op onze vraag over de lekkages van afgesloten 
gasboorputten laten weten dat door TNO-ECN een meetprotocol wordt ontwikkeld 
voor het detecteren van gaslekkages uit buitengebruik gestelde gasproductieputten.   

Op 5 september jl. heeft het TV-programma Een Vandaag opnieuw aandacht besteed 
aan de bodemverontreiniging als gevolg van oude gasputten van de NAM. Een oud-
medewerker van de NAM deed een boekje open over zijn bevindingen, en 
GroenLinks Statenlid Robert Jansen gaf zijn reactie.  

 

Wij hebben de volgende vragen:  

1. Wat doet u om er aan bij te dragen dat de NAM-locaties die niet meer in 
gebruik zijn, te laten ontmantelen?  Wat is de stand van zaken mbt tot het 
meetprotocol dat door TNO-ECN zou worden ontwikkeld, en zijn er inmiddels 
resultaten bekend? 

2. Wat doet u om de NAM zover te krijgen dat zij de bodemverontreinigingen op 
de korte termijn saneert? Heeft u bijvoorbeeld contact met Tubbergen, 
Hardenberg, Oldenzaal en of de provincie? Zo nee. Bent u bereid zo’n verband 
te realiseren zodat u met z’n allen druk kan zetten op de NAM en het 
ministerie van EZK zodat de verontreiniging wordt opgeruimd? 

3. En wat doet u om eraan bij te dragen de Afvalwaterinjecties tegen te gaan? 
Immers deze raad heeft bij unaniem aangenomen motie d.d. 22 maart 2016 
uitgesproken tegen die injecties te zijn. Dit vraagt continue aandacht, vinden 
wij. Heeft u nog weleens contact met de provincie hierover, met andere 
betrokken overheden of met de mensen van Stop afvalwater Twente? En kan 
het college aan NAM/Staatstoezicht op de Mijnen vragen om bewijs te leveren 
dat de injectieputten voor het olie-afval in Dinkelland, niet lek zijn?  

 


