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Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraden 
van Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. 
 
 
 
Onderwerp: Voornemens van de NAM 
 
 
 
                                                                                                             Vasse, 21 maart 2017 
 
 
 
Geachte colleges en gemeenteraden van de NOT-gemeenten, 
 
 
In de afgelopen decennia heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op 
grootschalige wijze aardgas gewonnen, o.a. ook in Twente. In dat kader zijn er op diverse 
plekken in het Twentse landschap installaties gebouwd; variërend van grote pompstations 
tot kleine verwerkingsinstallaties annex onder- en bovengrondse pijpleidingsystemen. 
 
In de periode 1953 – 1987 zijn in het kader van de bedrijfsvoering door de NAM een groot 
aantal locaties vervuild; ook toen nam men het blijkbaar al niet zo nauw met het milieu. De 
basisafspraak is, dat de NAM elke locatie saneert en opruimt zodra deze definitief niet 
meer gebruikt wordt voor de gaswinning. Voor enkele locaties is dit op dit moment al 
concreet aan de orde en voor de overige vervuilde locaties wordt dit in de komende jaren 
relevant. 
 
Uit persberichten kunnen we nu vernemen dat de NAM met de gedachte speelt –en in dat 
licht inmiddels mensen / instanties “bespeelt”- om op bedoelde locaties te gaan werken 
aan c.q. experimenteren met vormen van alternatieve energieopwekking, waarbij o.a. 
gedacht moet worden aan windmolens, zonnepanelen en aardwarmtewinning (geometrie). 
Om zichzelf een alibi te verschaffen plakt de NAM heel handig het etiket “duurzaam” op 
haar voornemens, omdat die term gemakkelijk ingang vindt bij een ieder. 
 

Maar laten we daar alstublieft in Twente niet in trappen. 
 
We hebben al te veel rommel van de NAM in onze Twentse bodem zitten en ondanks 
acties vanuit diverse geledingen gaat de NAM gewoon door met het injecteren van 
chemisch belast afvalwater in onze Twentse bodem. 
 
Naar onze mening probeert de NAM nu onder de noemer “duurzaam” onder haar 
verplichting uit te komen, om de niet meer in gebruik zijnde gaswinningslocaties /               
-voorzieningen in het Twentse landschap te saneren en op te ruimen. Ze laten op die wijze 
de Twentenaren nogmaals zitten met een smerige industriële erfenis en een grote mate  
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van landschapsontsiering, terwijl ze zelf handig en blijkbaar schaamteloos het geld, dat 
voor de sanerings- en opruimoperatie gereserveerd staat, in eigen zak kunnen houden. 
 
Voor de diepe ondergrond blijkt de rijksoverheid verantwoordelijk te zijn en dat 
correspondeert met de aan de NAM verleende vergunning om in Twente miljoenen m³ 
chemisch belast afvalwater de grond in te pompen. Ondanks diverse acties vanuit ons 
Burgerinitiatief, diverse moties van zowel gemeenten, provincie als 2e Kamer, een door 
meer dan 30.000 inwoners van Twente ondertekende petitie, gefundeerde kritiek vanuit de 
hoek van deskundigen en –met een duidelijke link naar de problemen in Groningen- een 
fors aantal artikelen in de lokale, regionale en landelijk pers, alsmede een onlangs 
gelanceerd strijdlied van Herman Finkers, kan de NAM met goedvinden van minister 
Kamp nog steeds doorgaan met haar milieubelastende activiteit. 
 
Voor de situatie bovengronds -en dat tot 10 meter diep- zijn gelukkig de gemeenten 
verantwoordelijk. Daarom schudden wij u hierbij wakker en vragen u hierbij -mede namens 
de meer dan 30.000 inwoners van het woongebied Twente die onze petitie hebben 
ondertekend-  nadrukkelijk, om vanaf nu op geen enkele wijze medewerking te verlenen 
aan de plannen van de NAM om ons onder de noemer “andere duurzame bestemmingen” 
te laten zitten met hun afgedankte gasinstallaties, pompstations en al dan niet 
ondergronds pijpleidingennetwerk. Uw raad heeft in 2016 toch een heldere motie 
aangenomen m.b.t. de activiteiten van de NAM t.a.v. de afvalwaterinjecties in Noord Oost 
Twente. 
 
Onze cri du coeur:  
De NAM ruimt vanaf nu al haar rommel op en vertrekt uit Twente. 
 
Wij hopen dat u ons niet mis te verstane statement wilt overnemen en als basis gaat 
hanteren voor alle toekomstige besluitvorming m.b.t. plannen en activiteiten van de NAM 
in onze prachtige leefomgeving. Graag zien wij uw antwoord op deze brief tegemoet. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens Stichting Stop Afvalwater Twente 
 
Freddy Mensink 
(voorzitter) 
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