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Motie 

" Verzoek intrekken vergunning afvalwaterinjectie" 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op9 september 2015. 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 
overwegende dat 
• De olieafvalwateropslag in Noordoost Twente al geruime tijd veel onrust veroorzaakt 

onder inwoners en politiek. 
• GS op eerdere vragen en een motie vanuit Provinciale Staten aangegeven heeft actie te 

willen ondernemen richting Rijk, wat heeft geleidt tot het naar voren halen van de 
algehele evaluatie waarbij gemeenten en provincies als klankbord fungeren. 

• Het transport van olieafvalwaterinjecties plaatsvindt in kwetsbare natuur- en 
waterwingebieden met strakke wetgeving die moet leiden tot bescherming van de 
ondergrond. 

• De bescherming van de ondergrond niet gegarandeerd kan worden door de IMAM, getuige 
de ernstige incidenten en lekkages welke de laatste tijd zijn geconstateerd. 

• De olieafvalwaterstoffen giftige stoffen bevatten, bijvoorbeeld het kankerverwekkende 
benzeen, die vrijkomen in de ondergrond. 

• Uit een rapportage over het risico van bodembeweging en/of trillingen van februari 2015, 
uitgevoerd in opdracht van SvdM, blijkt dat bevingen en/of trillingen veroorzaakt door 
afvalwaterinjectie in Nederland niet uitgesloten kunnen worden. 

• Buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat afvalwaterinjectie elders al 
geleid heeft tot trillingen. 

• Het Ministerie van EZ economische belangen prioriteit geeft in plaats van veiligheid, milieu 
en welzijn. 

• Ervaringen m.b.t. bv gaswinning en asbestverwerking leren dat in het verleden onbekende 
of ontkende gevaren tegenwoordig toch mogelijk gevaar opleveren. GS op vragen van 
Groen Links heeft aangegeven dat verzoek om intrekking van de afgegeven vergunning 
door GS mogelijk is en niet hoeft te leiden tot (onbetaalbare) verplichte compensaties. 

• Met de kennis van toen er destijds een akkoord is afgegeven door het provinciebestuur 
voor het injecteren van afvalwater. Met de kennis van nu moeten we dit injecteren van 
afvalwater in onze diepe ondergrond stoppen. 

van oordeel dat 
• Er nimmer een keiharde garantie kan worden afgegeven dat afvalwaterinjectie, nu of in de 

toekomst, geen gevaren oplevert voor milieu en welzijn en er wel degelijk alternatieven 
zijn om afvalwater te reinigen. 

• Deiprovincie Overijssel een duidelijk standpunt in moet nemen naar de regering en met 
betrekking tot de afvalwaterinjectie, waarbij de belangen van haar inwoners en haar 
leefomgeving te allen tijde voorop moet staan. 

verzoeken GS 
• In overleg te treden met de Minister van Economische Zaken voor medio oktober teneinde 

het injecteren van olieafvalwater in Twente niet te laten hervatten. 
• Als dit niet tot definitieve beëindiging leidt, te starten met de voorbereiding van een 

aanvraag tot intrekken van de vergunning om in te dienen bij het Ministerie van 
Economische Zaken met betrekking tot het injecteren van dit olieafvalwater. 

en gaan over tot de orde|van de dag 

Bouwien 
CDA Ov Dieren 

Harry Broekhuijs 
SP 

provincie 
e^verijssel 
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Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op9 september 2015. 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat 

• De olieafvalwateropslag in Noordoost Twente al geruime tijd veel onrust veroorzaakt 
onder inwoners en politiek. 

• GS op eerdere vragen en een motie vanuit Provinciale Staten aangegeven heeft actie te 
willen ondernemen richting Rijk, wat heeft geleidt tot het naar voren halen van de 
algehele evaluatie waarbij gemeenten en provincies als klankbord fungeren. 

• Het transport van olieafvalwaterinjecties plaatsvindt in kwetsbare natuur- en 
waterwingebieden met strakke wetgeving die moet leiden tot bescherming van de 
ondergrond. 

• De bescherming van de ondergrond niet gegarandeerd kan worden door de NAM, getuige 
de ernstige incidenten en lekkages welke de laatste tijd zijn geconstateerd. 

• De olieafvalwaterstoffen giftige stoffen bevatten, bijvoorbeeld het kankerverwekkende 
benzeen, die vrijkomen in de ondergrond. 

• Uit een rapportage over het risico van bodembeweging en/of trillingen van februari 2015, 
uitgevoerd in opdracht van SvdM, blijkt dat bevingen en/of trillingen veroorzaakt door 
afvalwaterinjectie in Nederland niet uitgesloten kunnen worden. 

• Buitenlandse wetenschappelijke onderzoeken aantonen dat afvalwaterinjectie elders al 
geleid heeft tot trillingen. 

• Het Ministerie van EZ economische belangen prioriteit geeft in plaats van veiligheid, milieu 
en welzijn. 

• Ervaringen m.b.t. bv gaswinning en asbestverwerking leren dat in het verleden onbekende 
of ontkende gevaren tegenwoordig toch mogelijk gevaar opleveren. GS op vragen van 
Groen Links heeft aangegeven dat verzoek om intrekking van de afgegeven vergunning 
door GS mogelijk is en niet hoeft te leiden tot (onbetaalbare) verplichte compensaties. 

• Met de kennis van toen er destijds een akkoord is afgegeven door het provinciebestuur 
voor het injecteren van afvalwater. Met de kennis van nu moeten we dit injecteren van 
afvalwater in onze diepe ondergrond stoppen. 

van oordeel dat 

• Er nimmer een keiharde garantie kan worden afgegeven dat afvalwaterinjectie, nu of in de 
toekomst, geen gevaren oplevert voor milieu en welzijn en er wel degelijk alternatieven 
zijn om afvalwater te reinigen. 

• De provincie Overijssel een duidelijk standpunt in moet nemen naar de regering en met 
betrekking tot de afValwaterinjectie^ waarbij de belangen van haar inwoners en haar 
leefomgeving te allen tijde voorop moet staan. 

verzoeken GS 

• Het injecteren van olieafvalwater in Twente niet te laten hervatten 
evenals 

• Een aanvraag tot intrekken van de vergunning in te dienen bij het Ministerie van 
Economische Zaken met betrekking tot het injecteren van dit olieafvalwater. 
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