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Motie vreemd aan de orde van de dag 

Afvalwaterinjectie in Twente 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 10 december 2014 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat 
De NAM vervuild afvalwater van de olieproductie in Schoonebeek injecteert in de 
voormalige gasputten van Twente tot en met 2034; 
Dit transport grotendeels plaatsvindt door oude buizen (ouder dan 1988) die gebruikt 
werden voor het transport van aardgas; 
Dit buizenstel langs en door natuurgebieden loopt; 
Dit water uiterst zout is, chemicaliën en anti-corrosiemiddel bevat; 
In de MER van 2006 staat dat kleine lekkages niet opgemerkt kunnen worden door de 
NAM vanwege het kleine drukverschil in de buizen; 
In 2013 er een lekkage heeft plaatsgevonden die pas aangepakt is nadat een omwonende 
deze opgemerkt heeft en in 2011 er naar verluidt ook een lekkage heeft plaatsgevonden; 
Twente geen kleilagen heeft die het grondwater tegen lekkages kan beschermen en 1 liter 
olie een miljoen liter grondwater al onrendabel kan maken; 
Er veel onduidelijkheden zijn over de risico's door elkaar tegensprekende partijen 
Er nieuwe inzichten zijn over risico's van vervuild olieafvalwater in lege boorvelden 

van mening dat: 
Dat de MER waarop de besluiten destijds zijn genomen door de nieuwe inzichten 
verouderd is 
Lekkages tijdens transport en injectie van vervuild afvalwater enorme milieuschade 
kunnen toebrengen aan natuur en aan de kwaliteit van de bodem en grondwater; 
De gevolgen van het injecteren van afvalwater in de gasputten nog redelijk onbekend zijn 
voor de lange termijn; 
In Twente extra voorzichtigheid in acht genomen moet worden als het gaat om de 
veiligheid van het grondwater vanwege de zoektocht naar nieuwe grondwaterreserves 
naar aanleiding van de Vredesteinbrand (er wordt nu water uit Duitsland geïmporteerd om 
dit verlies te compenseren); 

verzoeken GS: 
• Zo snel mogelijk in overleg te treden met het Rijk om te komen tot een onafhankelijk 

onderzoek over de economische, maatschappelijke en milieutechnische risico's en 
gevolgen van het buizentransport en injecteren van afvalwater in de Twentse gasvelden 
voor milieu, bodem en grondwater. Waarbij ook aandacht is voor de plaatsgevonden 
lekkages en de afhandeling van de lekkages door de NAM en de algehele communicatie 
over de afvalwaterinjectie door de NAM 

• Zo spoedig mogelijk verslag uitbrengen aan de Staten van het gesprek met het Rijk om 
vervolgstappen te bespreken met de Staten 
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