
Schriftelijke vragen fractie GroenLinks inzake NAM injectielocatie Rossum 

 

Datum: 27 augustus 2020 

 

 

Geacht College,  

 

Op dit moment vinden er grote werkzaamheden plaats op de NAM injectielocatie Tramweg te 

Rossum. Dit is in al vaker onderwerp van gesprek geweest in de commissievergaderingen. 

Stichting Stop Afvalwaterinjecties Twente heeft u onlangs een brief gestuurd over 

hernieuwde ongerustheid en vragen daaromtrent; zo lazen wij in de media. 

 

Nadat vorig jaar bleek dat de leidingen ernstig waren aangetast, en de corrosie niet onder 

controle kon worden gehouden, is tot de huidige werkzaamheden besloten. NAM maakt tot 

nu toe niet duidelijk in welke mate de leidingen zijn aangetast. Een reële vraag is dan ook of 

er mogelijk al lekkages zijn geweest. Ook zijn er metingen uitgevoerd naar de wanddikte van 

de injectieputten. Ook wat dat betreft is nog steeds niet duidelijk hoeveel millimeter de 

putten nog zijn, na jarenlang corrosieve stoffen geïnjecteerd te hebben.  

 

De fractie GroenLinks stelt u daarom de volgende schriftelijke vragen: 

 

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? 

 

2. Bent u bereid op korte termijn de NAM te vragen de reeds uitgevoerde onderzoeken naar 

wanddikten van injectieputten en transportleidingen openbaar te maken? 

 

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? 

 

In de raadsvergadering van afgelopen juni kondigde u aan in het najaar een 

informatiebijeenkomst te willen beleggen in het teken van de afvalwaterinjecties in Rossum, 

voor zowel omwonenden, gemeenteraad, als vertegenwoordigers van de NAM, het ministerie 

van Economische Zaken en toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen. Op de website van 

de NAM lezen we nu dat zij zelf op 15 september a.s. een burendag organiseren.  

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? 

 

Er is een groot tekort aan drinkwater in Twente; ons drinkwater moet zelfs uit het buitenland 

worden geïmporteerd. De NAM verontreinigt met de oliewinning dagelijks miljoenen liters 

schoon water en injecteert dat daarna in onze bodem.  

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? 


