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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 GroenLinks, met betrekking tot 
NAM injectielocatie in Rossum. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Vraag 1: 
Waarom zijn de gegevens over de leidingen en de putten (en eventuele reeds ontstane lekkages) nog 
steeds niet duidelijk, en bent u bereid op korte termijn bij de NAM, het ministerie en Staatstoezicht op de 
Mijnen aan te dringen op adequate informatie en uitleg met onderbouwing aan de hand van 
onderzoeksresultaten over leidingen en putten? 
Antwoord 1: 
Mijnbouwondernemingen moeten de staat van waterinjectieputten en de transportleidingen van 
productiewater goed in de gaten houden. Conform het geactualiseerd waterinjectiemanagementplan worden 
de wanddiktemetingen van de putten jaarlijks uitgevoerd. SodM houdt toezicht op dat systeem. 
 
Wat betreft de Rossum-Weerselo injectieputten, geven de resultaten van de meest recente 
wanddiktemetingen uit 2019 van de putten ROW-2, ROW-4 en ROW-5 geen aanleiding tot ongerustheid. De 
wanddiktemeting van put ROW-7, die in december 2019 niet voltooid kon worden, is in juli 2020 opnieuw 
uitgevoerd. Conform het waterinjectie Management Plan zullen de resultaten hiervan in oktober 2020 op de 
daarin vastgestelde wijze worden gerapporteerd aan SodM. 
 
De huidige werkzaamheden aan de bovengrondse inrichting betreffen regulier onderhoud en vervanging. 
Dat betekent dat de te vervangen onderdelen op dat moment nog voldoen aan de gestelde normen. Als er 
lekkages hadden plaatsgevonden, had de NAM dat aan SodM moeten melden. NAM moet elke lekkage aan 
SodM rapporteren en eventuele bodemverontreinigingen op ruimen. Er zijn geen lekkages gerapporteerd en 
bij de werkzaamheden in de bodem zijn ook geen verontreinigingen aangetroffen. 
  
 
Vraag 2: 
Bent u bereid op korte termijn de NAM te vragen de reeds uitgevoerde onderzoeken naar wanddiktes van 
injectieputten en transportleidingen openbaar te maken? 
  

 



Antwoord 2: 
Uiteraard zijn wij bereid NAM te vragen om de uitgevoerde onderzoeken naar de wanddiktes van de 
injectieputten en transportleidingen openbaar te maken. 
De waterinjectieavond op 26 oktober as lijkt ons een geschikt moment voor uitleg over de 
onderzoeksresultaten van de leidingen en putten. 
 
 
Vraag 3: 
Bent u bereid zo snel als mogelijk is de Stichting Stop Afvalwater Twente een antwoordbrief te sturen? En zo 
ja, de gemeenteraad daarvan een afschrift te sturen? 
Antwoord 3: 
Ja. De brief is gericht aan de gemeenteraad, dus zullen wij u meenemen in de beantwoording. 
 
 
Vraag 4: 
Bent u het met ons eens dat de huidige grote zorgen van diverse groepen in de samenleving over de injectie 
van het afvalwater in Rossum zo spoedig mogelijk een informatiebijeenkomst in brede zin rechtvaardigen? 
En ook, dat tot de tijd de werkzaamheden zouden moeten worden stilgelegd? Zo ja, bent u dan bereid om 
het ministerie van Economische Zaken / Staatstoezicht op de Mijnen hier op aan te spreken? 
Antwoord 4: 
Ja, wij zijn het met u eens dat een informatiebijeenkomst wenselijk is. Daarom organiseren wij een 
waterinjectieavond op 26 oktober 2020 waarbij zowel NAM, EZK, SodM en SAT vertegenwoordigd zullen zijn. 
Uw raad heeft gelegenheid om samen met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Rossum en direct 
omwonenden van de locaties de gelegenheid de vragen te stellen die er bij u en hen leven. 
Zoals al eerder aangegeven heeft NAM een onherroepelijke vergunning en kunnen de activiteiten niet 
zonder meer stilgelegd worden. Dit is slechts mogelijk als de NAM in ernstige mate de 
vergunningvoorschriften overtreedt of er andere activiteiten plaatsvinden dan die vergund zijn. Nu SodM 
dergelijke zaken niet heeft geconstateerd in het toezicht, is het stilleggen van de werkzaamheden niet aan 
de orde. 
 
 
Vraag 5: 
Bent u het met ons eens dat deze waterverspilling niet van deze tijd is, en dat het schone water beter 
gebruikt kan worden als drinkwater voor onze inwoners? En zo ja, bent u dan bereid om hier de 
verantwoordelijke gedeputeerde bij de Provincie Overijssel hier op aan te spreken?  
Antwoord 5: 
NAM gebruikt gezuiverd rioolwater voor de oliewinning in Schoonebeek. Water dat anders geloosd zou 
worden. Het gezuiverde rioolwater heeft nog niet de kwaliteit van drinkwater en is daar ook niet voor bedoeld. 
Het water dat geïnjecteerd wordt is een mengsel van gecondenseerde stoom uit het gezuiverde rioolwater 
en formatiewater. Formatiewater komt uit de diepe ondergrond en is heel zout. Het waterverbruik van de 
olieproductie in Schoonebeek is meegenomen in de oorspronkelijke Milieueffectrapportage en is ook 
onderdeel van de herafweging. 
De provincie heeft in een uitvoeringsagenda “Adaptieve strategie drinkwatervoorziening” acties opgenomen 
om in de nabije toekomst (<30 jaar) te beschikken over voldoende drinkwater. Daarin word onder andere het 
belang van zuinig gebruik van water door huishoudens, bedrijfsleven en landbouw onderstreept. Winning 
van grondwater is altijd maatwerk en dit maatwerk zal door de provincie verder geïntensiveerd worden. 
 
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 


