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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA Dinkelland, met betrekking 
tot buizenvretende bacterie afvalwaterinjectie locatie Rossum. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Op 20 mei 2020 heeft de fractie CDA Dinkelland vragen gesteld over een buizenvretende bacterie op de 
afvalwaterinjectie locatie aan de Tramweg in Rossum. In deze raadsbrief geven wij antwoord op deze vragen. 
Wij hebben de beantwoording van de vragen afgestemd met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), en de provincie Overijssel. Een reactie van SodM op 
het bericht van RTVOost is als bijlage bij deze brief opgenomen. 
 
Vraag 1: 
Wat is het standpunt van het college over de strekking van het bericht dat de NAM de buizenvretende 
bacterie niet onder controle krijgt? 
Antwoord 1: 
De berichtgeving van RTVOost bevat volgens ons geen nieuwe feiten. De NAM, SodM en het ministerie van 
EZK informeren ons met enige regelmaat over de onderhoudswerkzaamheden die op de NAM-locaties 
plaatsvinden. Wij verwijzen in dit kader ook naar twee brieven van de minister van EZK aan de Tweede 
kamer, van december 2019, kenmerk DGKE-WO/19302516 en mei 2020, kenmerk PDGB/20133455. De 
uitleg van de NAM komt overeen met de inhoud van de twee kamerbrieven. Overigens is er geen sprake van 
een “buizenvretende bacterie”. De aanwezige bacteriën zetten het zwavel in het water om naar 
zwavelwaterstof (H2S) dat bepaalde staalsoorten aantast (corrosie). 
De inspecties en het onderhoud dat de NAM uitvoert op de locaties in Rossum, duiden volgens ons niet op 
toenemende risico’s voor het milieu. Voor de bescherming van het milieu is het van belang dat de NAM 
lekkages uit leidingen, installaties en putten voorkomt. Dat wil niet zeggen dat nergens corrosie mag 
optreden. Een beperkte mate van corrosie is acceptabel, zolang de NAM de lekdichtheid van leidingen, 
putten en installaties maar borgt.  
De NAM voert met regelmaat metingen en inspecties uit, om in een vroeg stadium te signaleren of er 
corrosie optreedt. Daarvoor volgt de NAM wettelijk verplichte integriteitsmanagementsystemen. Omdat bij 
inspecties op locaties in Rossum bleek dat er sprake was van corrosie, heeft de NAM maatregelen ingezet 
om de corrosie te beperken. SodM houdt toezicht op de inspecties en metingen en op de te treffen 

 



maatregelen. Voor de technische details verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief. SodM concludeert “Op 
basis van alle gegevens uit het toezicht van SodM zijn de maatregelen die NAM heeft genomen en gaat 
nemen tegen de corrosieproblemen noodzakelijk, maar afdoende om het risico van lekkage op korte- en 
langere termijn voldoende te mitigeren". 
 
Vraag 2: 
Hoe gaat het college uitvoering geven aan dit zorgbeginsel, ook in relatie met de omgevingsvergunning voor 
de NAM?  
Antwoord 2: 
De Wbb is van toepassing op bodemsaneringen en op het voorkomen van nieuwe verontreinigingen. Voor 
de diepe ondergrond zijn de regels uit de Mijnbouwwet van toepassing. Dat betekent dat de Wbb alleen van 
toepassing is op de pijpleidingen en installatie onderdelen die in het bovenste gedeelte van de bodem 
aanwezig zijn. Door het frequent inspecteren en preventief onderhouden van haar leidingen en installaties 
voldoet de NAM aan haar verplichtingen op grond van de verleende beschikkingen en op grond van de 
zorgplicht. Overigens is EZK hierin het bevoegd gezag en is SodM hierin de toezichthoudende instantie. 
 
Vraag 3: 
Heeft de NAM het college geïnformeerd over de bacterie en de bijkomende werkzaamheden? Zo ja: welke 
uitleg werd gegeven? Zo nee: is het college voornemens de NAM om uitleg te vragen?  
Antwoord 3: 
Nee, het college is niet geïnformeerd over de werkzaamheden. Dat zich in het water een bacterie bevindt 
was bij ons bekend. De omwonenden van de NAM-locatie aan de Tramweg zijn wel geïnformeerd over de 
werkzaamheden, en ook over het feit dat deze langer duren dan in eerste instantie voorzien was. Wij zullen 
NAM vragen ons, net als de omwonenden, te informeren in geval van bijzondere omstandigheden. 
 
Vraag 4: 
Wat zijn de gevolgen voor de omgeving wanneer blijkt dat de NAM deze bacterie niet onder controle krijgt of 
reeds lekkages (heeft) veroorzaakt?  
Antwoord 4: 
De NAM is verantwoordelijk voor de veiligheid en integriteit van haar installaties, ongeacht of daarin wel of 
geen bacteriën aanwezig zijn. SodM ziet hier als onafhankelijk toezichthouder op toe. In het productiewater 
is altijd een beetje H2S aanwezig. De aanwezige bacteriën zetten het zwavel in het water om naar 
zwavelwaterstof (H2S) waardoor de kans op aantasting, corrosie, toeneemt. Als de activiteit van bacteriën 
niet vermindert, zal de NAM de frequentie van inspecties en onderhoud moeten verhogen en vaker 
aangetaste delen moeten vervangen. 
 
Vraag 5: 
Met dien verstande dat er jaren zorg is bij omwonenden van de afvalwaterinjectie locaties in Rossum, welke 
aandacht geeft het college hen?  
Antwoord 5: 
Wij kennen de zorgen die rond de injectielocaties leven en nemen die serieus. Zoals bekend zijn wij voor de 
locaties niet bevoegd. Wij vinden het van belang dat de direct betrokken partijen, het ministerie van EZK, 
SodM en de NAM, goed communiceren met de omwonenden. In het evaluatieproces hebben wij daarom een 
actieve rol gespeeld door zorgen en vragen uit de omgeving op te halen en er voor te zorgen dat die in het 
evaluatieonderzoek behandeld werden. Ook vorig jaar februari hebben wij naar aanleiding van een bericht 
van SodM aan ons, de NAM gevraagd dit naar de omwonenden te communiceren. Uw raad hebben wij 
vervolgens op 22 februari 2019 per mail op de hoogte gebracht. 
  
Wij hebben de indruk dat de communicatie met de directe omgeving rond de waterinjectielocaties op dit 
moment vrij goed loopt. Daarnaast heeft de Stichting Stop Afvalwater Twente (SAT) om de vier maanden een 
overleg met het ministerie en met de NAM. Het geplande overleg van 10 juni 2020 is afgezegd in verband 
met corona. De NAM communiceert zelf via haar website en nieuwsbrief en rechtstreeks aan direct 
omwonenden in geval van bijzondere omstandigheden. Ook SodM heeft op haar website een vaste pagina 
over waterinjectie opgenomen. Wanneer wij signalen krijgen dat de communicatie niet goed loopt, dan 
spreken wij het ministerie, SodM of de NAM daar op aan. Zoals reeds aangegeven in de raadsvergadering 
van 26 mei 2020 gaat wethouder Blokhuis de komende tijd in gesprek met de NAM, het ministerie van EZK 
en SAT. Gespreksonderwerpen zullen zijn de waterinjectie en onderhoud van de locaties, voortgang van de 
zuiveringsproef en communicatie. 
 
Vraag 6: 
Is het college het eens met het CDA dat lekkage een realistisch scenario is en dat dit een gevaar vormt voor 
het milieu en de volksgezondheid? Zo ja: welke actie onderneemt het college? Zo nee: waarom niet en waar 
is dit op gebaseerd? 



Antwoord 6: 
De situatie in Emlichheim is volgens SodM niet te vergelijken met de situatie op de injectielocaties van de 
NAM (zie bijlage). Het cruciale verschil zit hem in het hebben van – en werken conform 
integriteitsmanagementsystemen plus een stringent toezicht daarop. SodM schrijft daarover dat de 
Nederlandse industrie de betreffende metingen goed uitvoert. Als de NAM conform de integriteits- 
managementsystemen werkt, zijn de risico’s volgens SodM aanvaardbaar en beheersbaar en de kans op 
lekkage minimaal. 
 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


