
  
 
 
 
 

 
 

   
Aan de gemeenteraad van Dinkelland 
 
 
 
 
Zaaknummer 
156929 

Bijlagen 
0 

  
  
  

 
Onderwerp 
Datum collegevergadering: 24 november 2020, Raadsbrief 2020 nr. 85 

Verzenddatum 
24 november 2020 

 
 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Groen Links, met betrekking tot 
NAM-locatie Tramweg. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
 
Toelichting 
Vraag 1: 
Op 23 september jl heeft u onze vragen beantwoord over de NAM-locatie Tramweg. Nu de informatieavond 
waarover u repte in uw antwoord ivm het coronavirus is geannuleerd, heeft mijn fractie de volgende vragen: 
Bent u bereid per ommegaande de NAM te vragen de reeds uitgevoerde onderzoeken naar wanddiktes van 
beide injectieputten op de Tramweg-locatie en transportleidingen openbaar te maken? 
 
Antwoord 1: 
Wij hebben de uitgevoerde onderzoeken naar wanddiktes van de twee injectieputten bij de NAM opgevraagd. 
Zodra wij deze ontvangen zullen wij ze doorsturen. Door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en NAM wordt 
hierbij opgemerkt dat de wanddiktes van de injectieputten niet in een enkel getal zijn uit te drukken en ook 
niet los kunnen worden gezien van de toegestane toleranties en de corrosiesnelheid. De wanddikte alleen 
geeft onvoldoende informatie om een oordeel te kunnen vormen over de staat van de injectieput op dit 
onderdeel. 
  
In de vergunning van de NAM zijn voorschriften opgenomen die de NAM verplicht om jaarlijks de wanddiktes 
van de verbuizing (de opvoerserie) te meten, zodat hieruit een corrosietrend opgemaakt kan worden. Indien 
uit de metingen blijkt dat de wanddikte te veel is afgenomen zal dit leiden tot een vervanging van een 
verbuizing, voordat er daadwerkelijk een lekkage naar de bodem optreedt. 
 
Alle putten zijn ontworpen met een dubbele verbuizing, Indien de opvoerserie lek zou raken, neemt de druk 
tussen de binnenste en buitenste buis toe en wordt de lekkage van de opvoerserie gedetecteerd door een 
toename in de druk tussen de buizen. De injectie wordt dan onmiddellijk gestaakt, zodat een lek in de 
opvoerserie niet leidt tot een lekkage van vloeistof uit de put. 
 
  

 



Deze methodiek is vastgelegd in het putintegriteit zorgsysteem en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt 
toezicht op de uitvoering daarvan. Zowel door het meten van annulaire drukken(: de druk tussen de buizen) 
als de wanddikte, wordt in Nederland tijdig onderkend wanneer (preventief) ingrijpen noodzakelijk blijkt. 

 
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 bijzonderheden aan. 
  
 
Vraag 2: 
Hoe verloopt de injectie op dit moment aan de Tramweg? Verloopt het storingsvrij, zijn de reparaties aan de 
leidingen voldoende uitgevoerd? 
 
Antwoord 2: 
Op dit moment wordt aan de Tramweg geen water geïnjecteerd. 
 
 
Vraag 3: 
Waarom wordt er maar 1 injectieput aan de Tramweg van binnen vernieuwd en de andere niet? 
 
Antwoord 3: 
Als toezichthouder ziet SodM erop toe dat de NAM de risico’s van waterinjectie beheerst, en zo nodig 
maatregelen neemt. Hiertoe heeft de NAM een ‘putintegriteitsbeheerssysteem’ dat onder andere de 
integriteit van de injectiebuis in de gaten houdt. Volgens de informatie van SodM wordt de integriteit van de 
waterinjectieputten door NAM beheerst en hebben de wanddiktemetingen in de andere put aangetoond dat 
deze nog binnen de veilige marges zit. 
 
Vraag 4: 
Wat is de stand van zaken met de leidingen en injectieputten op de andere injectielocaties in Rossum? Kunt 
u hierover ook vragen aan de NAM of de onderzoeksrapporten openbaar worden gemaakt? 
 
Antwoord 4: 
Ook deze informatie hebben we bij de NAM opgevraagd. Zodra wij deze ontvangen zullen wij ze doorsturen. 
Voor het overige, verwijzen wij u naar de tekst van het antwoord bij vraag 1. 
 
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 door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
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 


