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Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 21 maart 2017 ontvingen wij uw brief inzake de voornemens van de NAM om mogelijk enkele 
locaties beschikbaar te stellen voor alternatieve energie opwekking. Uw stelt dat de NAM vanaf nu al 
haar rommel op moet ruimen en moet vertrekken uit Twente. U vraagt ons om dit statement over te 
nemen en te hanteren voor toekomstige besluitvorming m.b.t. plannen en activiteiten van de NAM.  
Naar aanleiding hiervan vragen wij uw aandacht voor het volgende. 
 
Mogelijk ander gebruik NAM locaties. 
Twentsche Courant Tubantia berichte enkele weken geleden dat NAM overweegt om een aantal oude 
locaties af te stoten en eventueel beschikbaar te stellen voor ander gebruik, bijvoorbeeld voor het 
opwekken van duurzame energie.  
 
Welke verplichtingen heeft de NAM. 
Voor elke locatie is door de minister van EZ een vergunning verleend. Uit navraag bij het ministerie 
blijkt dat in de vergunning is opgenomen dat indien NAM een locatie definitief verlaat, zij de locatie 
moet ontmantelen en eventuele verontreinigingen moeten opruimen. Zolang zij een locatie nog in 
gebruik heeft, moet de situatie elke 2 jaar gemonitord worden. Ander gebruik van een locatie ontslaat 
NAM niet van deze verplichtingen.  
 
Uw oproep. 
U roept ons op uw statement over te willen nemen en dit als basis te willen hanteren voor alle 
toekomstige besluitvorming m.b.t. plannen en activiteiten van de NAM. Inhoudelijk onderschrijven wij 
uw oproep voor wat betreft het opruimen van installaties en/of installatieonderdelen die niet meer in 
gebruik zijn. Ook zijn wij van mening dat als zij een locatie teruggeven aan de eigenaar dit in de staat 
moet zijn, waarin zij deze destijds aanvaard hebben, met andere woorden, eventuele 
verontreinigingen moeten worden gesaneerd en de aanwezige installaties ontmanteld zoals in 
mijnbouwvergunning is aangegeven. 
 
Fossiele energie is eindig en met zijn allen, wij, u, en ook de NAM, moeten wij na denken over nieuwe 
en duurzame vormen van energie en hier onze bijdrage aan leveren. Maar dat betekent niet 
automatisch dat elke vorm van energie opwekking overal mogelijk is. Mocht de NAM of een andere 
partij aangeven duurzame energie te willen gaan opwekken, zullen wij dit beoordelen aan de 
beleidskaders die hiervoor gelden. Een gedegen en open besluitvorming zal hier aan ten grondslag 
liggen. 
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Heeft u vragen? 
Dan horen wij graag van u. U kunt contact opnemen met mevrouw Voorpostel van de afdeling Wabo. 
Zij is op maandag en dinsdag aanwezig. Ook kunt u een email sturen naar info@dinkelland.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
loco-secretaris de burgemeester, 

  
E.M. Grobben I.A. Bakker 
 
 
 
Kopie aan: 

● A. Koers, gemeente Oldenzaal 
● G. Haverkamp, gemeente Losser 
● L. Krop, Griffie gemeente Dinkelland: raads- en commissieleden  


