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Definitief beëindigen afvalwaterinjectie Twente en toepassen circulair
verwerkingsproces
CDA, LD, GroenLinks, VVD, BBD, PvdA

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 30 november 2021
Constaterende dat
 de NAM nog steeds vervuild afvalwater in de Twentse bodem injecteert;
 de gemeenteraad meermaals unaniem heeft uitgesproken dat het injecteren van vervuild
afvalwater moet stoppen;
 de afgelopen jaren meerdere gebreken bij de injectieputten en buizen zijn geconstateerd
en dit bij omwonenden en inwoners tot zorgen leidt;
 de NAM alle kleine olie- en gasvelden wil verkopen.
Overwegende dat
 omwonenden van injectieput ROW-2 en ROW-7 in Rossum al ruim twee jaar op een
industrieterrein wonen, met alle overlast van dien;
 de overlast en zorgen bij omwonenden en inwoners er toe leidt dat de gemeenschap in
Twente alleen lasten en geen baten van de afvalwaterinjectie heeft;
 de injectiebuis met de grootste capaciteit op last van het Staatstoezicht op de Mijnen
permanent is gesloten en voor de veiligheid is dichtgestort met beton;
 de beoogde verkoop van de oliewinning in Schoonebeek en de afvalwaterinjectie in
Rossum leidt tot onzekerheid en onrust.
Spreekt uit dat
de injectie van vervuild afvalwater in de Twentse bodem per direct definitief moet stoppen.
En roept het college op
1. bij de daarvoor bevoegde instanties blijvend aan te dringen op het per direct definitief
stoppen van injecteren van vervuild afvalwater in de Twentse bodem;
2. bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NAM aan te dringen op de
duurzame oplossing door het afvalwater te zuiveren en/of een circulair
verwerkingsproces van het productiewater toe te passen, door het in de put van de
oliewinning te injecteren;
3. er bij de NAM op aan te dringen dat de voormalige gasvelden niet worden verkocht
voordat het circulair verwerkingsproces van het productiewater wordt toegepast en de
afvalwaterinjectie in Twente definitief is gestopt en de putten volledig zijn gesaneerd;
4. deze motie te sturen naar de gemeenteraden van de NOT-gemeenten, Provinciale- en
Gedeputeerde Staten, leden van de Tweede Kamer en de minister van Economische
Zaken en Klimaat.

En gaat over tot de orde van de dag.
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