
Vrijdag	  5	  augustus	  2016	  
Aan	  het	  Ministerie	  van	  EZ,	  Minister	  Kamp,	  
	  
De	  evaluatie	  van	  de	  waterinjectie	  in	  Twente	  is	  door	  de	  Minister	  naar	  voren	  gehaald	  met	  de	  toezegging	  dat	  
de	  injectie	  van	  productiewater	  en	  de	  oliewinning	  in	  Schoonebeek	  in	  ieder	  geval	  stil	  blijft	  liggen	  totdat	  de	  
resultaten	  van	  de	  evaluatie,	  de	  second	  opinion	  en	  de	  bevindingen	  van	  bestuurders	  en	  
begeleidingscommissie	  bekend	  zijn.	  	  	  	  	  https://youtu.be/8DuFVGSCH_Q	  
	  
De	  NAM	  heeft	  middels	  de	  media	  aangekondigd,	  na	  toestemming	  van	  Staatstoezicht	  van	  de	  Mijnen,	  spoedig	  
de	  injectie	  van	  productiewater	  van	  Schoonebeek	  naar	  Twente	  te	  herstarten,	  vermoedelijk	  al	  in	  week	  van	  8	  
augustus	  2016.	  
	  
Als	  volksvertegenwoordigers	  en	  bestuurders	  in	  Twente	  roepen	  wij,	  ondergetekenden,	  de	  Minister	  van	  EZ	  op	  
tot	  het	  volgende:	  
	  
1.	  Het	  	  gebrek	  aan	  draagvlak,	  aangetoond	  door	  30.000	  ondertekeningen	  tegen	  de	  afvalwaterinjectie,	  te	  
erkennen	  en	  in	  te	  zetten	  als	  middel	  om	  mogelijke	  herstart	  van	  productiewater	  op	  te	  schorten	  totdat	  de	  
resultaten	  van	  de	  evaluatie,	  de	  second	  opinion	  van	  Deltares	  en	  de	  bevindingen	  van	  de	  bestuurders	  bekend	  
zijn.	  	  
	  
2.	  In	  de	  heroverweging	  zijn	  een	  viertal	  alternatieven	  opgenomen,	  naast	  de	  bestaande	  constructie	  van	  
injecteren.	  Ondergetekenden	  roepen	  de	  Minister	  op,	  naast	  de	  alternatieven	  in	  de	  herafweging,	  tevens	  de	  
optie	  van	  -‐	  geen	  oliewinning	  waardoor	  geen	  afvalwaterinjectie	  -‐	  serieus	  te	  bestuderen	  en	  de	  voor-‐en	  
nadelen	  daarvan	  op	  een	  rij	  te	  zetten	  en	  die	  te	  bespreken	  met	  bevolking	  en	  bestuurders.	  
	  
3.	  Ondergetekenden	  roepen	  de	  Minister	  op	  zich	  aan	  zijn	  woord	  te	  houden,	  d.d.	  2	  maart	  2016	  Debat	  over	  de	  
Mijnbouw.	  Namelijk	  eerst	  een	  debat	  met	  de	  kamer	  en	  dan	  pas	  uitvoering	  te	  geven	  aan	  een	  besluit.	  
	  
Ondertekend	  door:	  
	  
Bouwien	  Rutten	  
Rob	  Engbers	  

CDA	  Overijssel	  
CDA	  Overijssel	  

Robert	  Jansen	  
Sander	  Lowik	  

Groen	  Links	  Overijssel	  
Groen	  Links	  Oldenzaal	  

Tonny	  Busscher	  	  
Ronnie	  Booijnk	   	  

CDA	  Tubbergen	  
CDA	  Tubbergen	  

	   	  

Maaike	  Rodel	   CDA	  Oldenzaal	   Fred	  Kerkhof	   50Plus	  Overijssel	  
Ellen	  Visschedijk-‐	  ten	  Veldhuis	   CDA	  Losser	   	   	  
Michael	  Geerdink	   CDA	  Dinkelland	   Harry	  Broekhuijs	   SP	  Overijssel	  
	   	   	   	  
Karin	  Mulders	   PvDA	  Dinkelland	   	   	  
Henk	  Wessels	   PvDA	  Tubbergen	   Fons	  Maathuis	   D66	  Dinkelland	  
Leon	  Lulofs	   PvDA	  Oldenzaal	   Youri	  Ankoné	   D66	  Oldenzaal	  
Hans	  ter	  Heijne	   PvDA	  Losser	   Jaimi	  van	  Essen	   D66	  Losser	  
Marjolein	  Wessels	   PvDA	  Almelo	   	   	  
Anneke	  Beukers	   PvDA	  Overijssel	   Lia	  van	  Dijk	   Partij	  voor	  de	  Dieren	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  	  	   	  	  	   	  	   	  	  	    	  
	  

https://youtu.be/8DuFVGSCH_Q

