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Fractie Lokaal Dinkelland 

 

Onderwerp: giftige afvalwaterinjectie NAM 

 

Geacht College 

 

Vorige week stond er een aankondiging (kennisgeving aanvragen) in Dinkelland Visie van het 

ministerie van EZK voor twee aanvragen om een vergunning voor de activiteit milieuneutraal te 

veranderen.  

Kort gezegd, één aanvraag om een bypass aan te brengen en één om het gedeeltelijk groeperen van 

een aantal parameters van het injectiewater. Vooral die laatste baart ons zorgen en sluit aan bij de 

opmerking die dhr. Vroemen vorige week deed tijdens de zoombijeenkomst in de commissie 

vergadering. Alle giftige troep op één hoop en dan ook nog op basis van gemiddelde waarden. 

Daarnaast heeft het ons 2 dagen gekost om het ministerie hierover aan de lijn te krijgen en maandag 

rond de middag is ons toegezegd dat de aanvragen met meer informatie per mail zouden worden 

toegestuurd. 

 

Onze vragen: 

1. Is de gemeente op de hoogte van de aanvragen en is de gemeente hierover vooraf geïnformeerd? 

Zo ja, wanneer en waarom zijn betrokkenen (raad, SAT, buurtbewoners) hierover niet geïnformeerd? 

We begrepen dat de gemeente inhoudelijk ook nog niet was geïnformeerd, is dat nu wel het geval? 

 

2. Er is slechts tot en met 20 januari de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen en het ministerie 

vraagt bovenop de gebruikelijk 8 weken reeds op voorhand 6 weken extra voor de behandeling. 

Waarom zo kort? Is dit gebruikelijk en toegestaan? Waarom vraagt het ministerie extra tijd voor de 

behandeling? Is het college bereid om een zienswijze in te dienen en gaat het college dit ook doen? Is 

het college bereid om tegen elke aanvraag of wijziging betreffende de afvalwaterinjectie zienswijzen in 

te dienen, om het de NAM zo moeilijk mogelijk te maken en daarmee extra druk uit te oefenen om zo 

snel mogelijk uit NOT te vertrekken en de afvalwaterinjecties te stoppen? 

 

3. Wat is de mening van het college over het feit dat de NAM op deze wijze de vergunning voor 

milieuneutraal wil veranderen? Wat vindt het college van deze wijze van kennisgeving? Vindt het 

college dit acceptabel? Zo nee, wat gaat het college hier dan aan doen? 


