
 

 

 

 

 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRACTIE LOKAAL DINKELLAND EX ART. 35 REGLEMENT 
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Onderwerp: afvalwaterinjectie Tramweg Rossum (ROW-2 en ROW-7) 
 

Meerdere keren heeft de fractie van Lokaal Dinkelland haar bezorgdheid geuit en 
vragen gesteld over de gang van zaken rondom de afvalwaterinjectie in de diverse 
oude gaswinningslocaties in Twente. Daarnaast hebben we onlangs nog mondelinge 
vragen gesteld over het aanhoudende en langer dan geplande onderhoud aan de lo-
caties ROW-2 en ROW-7 gelegen aan de Tramweg te Rossum. Over het uitlopen 
van de werkzaamheden gaf u drie weken geleden aan, daarvan niet op de hoogte te 
zijn, terwijl de NAM u daarover wel had moeten informeren.  
Uit vertrouwelijke informatie hebben wij nu vernomen, dat het onderhoud niet gereed 
is, maar onlangs is afgebroken. De oorzaak hiervan zou zijn dat de installaties, leidin-
gen en appendages van de injectiesputten ROW-2 en ROW-7 door het afvalwater zo 
ernstig zijn aangetast dat reparatie van één van de putten nagenoeg niet meer mo-
gelijk is en derhalve is afgesloten. Reparatie van de andere put zou dermate hoge 
kosten met zich meebrengen dat reparatie en herstel economisch niet rendabel is. 
Dit zou één van de redenen zijn dat de NAM nu overweegt om ook in de lege velden 
in Drenthe het afvalwater in de grond te injecteren. 
Vraag:  
Heeft het college informatie ontvangen dat de NAM heeft besloten één injectieput 
aan de Tramweg te sluiten en voornemens is de andere mogelijk ook te sluiten? 
Zo ja, waarom heeft het college dit niet gecommuniceerd? 
Zo nee en als de informatie zoals hierboven aangegeven juist is, hoe kan het dan dat 
u hierover niet bent geïnformeerd?  
Bent u dan van mening dat dit in strijd is met de geldende vergunning? 
Welke actie gaat u hierop ondernemen? 
 
 
In de verleende vergunning (beschikking) op grond van de Wet milieubeheer en ont-
heffingen van het Lozingenbesluit bodembescherming wordt vermeld dat de leidin-
gen en appendages voldoende tegen corrosie door het afvalwater zijn beschermd. 
Vraag: 
Waarom heeft de NAM dan naderhand de leidingen ge-relined? 
 
Appendages en leidingen op de locatie aan de Tramweg blijken dermate te zijn aan-
getast door het afvalwater, dit in tegenstelling van hetgeen in de vergunning staat, 
dat reparatie en herstel niet meer zinvol is.  
Vraag: 



 

 

Is dit voor het college geen reden om bij het ministerie van EZ onmiddellijke stopzet-
ting van de afvalwater injectie te eisen, aangezien nu blijkt dat de onderdelen wel 
worden aangetast? 
 
 
De geruchten gaan, dat kort voor het grote onderhoud het afvalwater zonder of met 
geringe druk in de grond “verdween”, of in de omgeving is weggelekt. 
Vraag: 
Bent u hiervan op de hoogte? 
Zo ja, waarom is hierover niet gecommuniceerd? 
Zo nee, bent u genegen hier onderzoek naar te (laten) doen, mede omdat dit onge-
rustheid veroorzaakt onder de omwonenden en een aanwijzing kan zijn dat er afval-
water is geïnjecteerd, waar dat niet de bedoeling is? 
 
In de omgeving blijken op stukken agrarische grond, gewassen nagenoeg niet te 
groeien en een deel van een bos en ogenschijnlijk gezonde solitaire bomen sterven 
af. Deskundigen bevestigen dat geringe hoeveelheden gas ongecontroleerd uit oude 
gasvelden kunnen ontsnappen, zeker als hierin water wordt geïnjecteerd. 
Vraag: 
Bent u bereid hiernaar onderzoek te (laten)doen om te kijken of hier een causaal ver-
band bestaat met de afvalwater injectie? 
Mocht van bovenstaande één en ander juist zijn, is dat dan voor u eindelijk vol-
doende om alles te ondernemen, desnoods gerechtelijk, om de afvalwater injectie in 
Twente onmiddellijk te laten stoppen? 
 
 
Wij zien uw antwoorden, gezien de urgentie van de zaak, graag sneller tegemoet dan 
de gebruikelijke 30 dagen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Fractie Lokaal Dinkelland 
 
Benny Tijkotte fractievrz.  


