
Onderwerp:  Vragen inzake afsluiten afvalwaterinjectieput ROW2  
Datum: 25 februari 2021 

 

Geacht college, 
 

Op grond van artikel 35 reglement van orde van de raad hebben de fracties van GroenLinks, 
Lokaal Dinkelland en CDA de volgende vragen over het afsluiten van de put ROW2 en de 
gang van zaken betreffende de overige putten in de gemeente Dinkelland. Gezien de 
urgentie verzoeken wij u deze vragen per omgaande te beantwoorden. Indien dit niet 
mogelijk is dan verzoeken wij deze vragen voor het vragenhalfuur van de raadsvergadering 
aanstaande dinsdag 2 maart als zodanig te beschouwen en beantwoorden. 
 

Op 23 februari berichtte de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dat 
afvalwaterinjectieput ROW2 aan de Tramweg in Rossum wordt afgesloten door een scheur 
in de buitenbuis. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) had er geen rekening mee 
gehouden dat de dubbelwandige injectieput in zodanige staat zou zijn dat deze moet worden 
afgesloten. Na het verwijderen van de vervormde binnenbuis is de buitenbuis gecontroleerd, 
waaruit blijkt dat er een breuk zit. Volgens de NAM kan er geen sprake zijn geweest van 
lekkage van afvalwater. 

Het terugplaatsen van de binnenbuis is niet mogelijk en alternatieven zijn financieel te 
ingrijpend. Omdat het afvalwater ook via drie andere putten in de bodem wordt geïnjecteerd, 
heeft het sluiten van put ROW2 geen directe gevolgen volgens de NAM. De andere putten 
zullen meer injecteren in hetzelfde reservoir. 

De fracties hebben de volgende vragen aan het college: 

1. In hoeverre bestaat de mogelijkheid dat deze schade zich ook bij andere 
injectieputten zal voordoen of reeds aanwezig is? 

2. Welke consequenties heeft het dichten van ROW2 op de andere injectieputten en wat 
is de verwachte levensduur van deze putten?  

3. Worden de andere injectieputten op de geconstateerde gebreken gecontroleerd? Zo 
nee, waarom niet en vindt het college dit acceptabel? 

4. Op welke wijze is het controlerend orgaan Staatstoezicht op de Mijnen betrokken en 
welke acties zullen zij ondernemen nu blijkt dat er schade aan de buitenbuis van 
ROW2 is geconstateerd, waardoor het besluit is genomen de put definitief te sluiten? 

5. Op welke wijze wordt de put gedicht en hoe wordt hier toezicht op gehouden? 
6. Nu blijkt dat ten gevolge van zoutkruip (door het vloeibaar worden van de 

beschermende zoutlaag) de buitenste en binnenste buis is beschadigd. Welke 
garantie kan de NAM en SodM geven dat het gesteente waarin het afvalwater wordt 
geïnjecteerd, voldoende en veilig is en blijft afgeschermd? 

7. Is het college het met ons eens dat de NAM per omgaande moet stoppen met het 
injecteren van afvalwater via andere injectieputten nu is gebleken dat er een 
verhoogd risico is op lekkage van afvalwater in de ondergrond?  

a) Zo ja, is het college bereid om zo spoedig mogelijk de NAM, SodM en minister 
van EZK met klem op te roepen om het injecteren van afvalwater (ten minste 
tijdelijk) per direct te stoppen? 

b) Zo nee, waarom niet? 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Wilma Schouten, fractie GroenLinks 
Benny Tijkotte, fractie Lokaal Dinkelland 
Marc Smellink, fractie CDA 


