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Betreft: “Injectie afvalwater” 
 
Oldenzaal, 8 december 2021 
 
 
Geacht college,  
 
Helaas, daar zijn we dan weer. Met de volgende brief, een volgende vraag en alvast een 
aankondiging voor een volgende motie met betrekking tot de NAM. Keer op keer blijkt het nodig 
dat de politiek in met name Noordoost Twente "aan de bak" moet. In dit geval samen met de 
Stichting Stop Afvalwater Twente.  
 
Er is de laatste paar maanden weer van alles gebeurd. In Rossum was de NAM letterlijk "achter 
de schermen", hermetisch afgesloten van de buitenwereld, met allerlei onderzoeken en 
reparatiewerkzaamheden bezig. Over transparantie en vertrouwen schenken gesproken. Niet 
dus! Deze wijze van werken máákt dat vertrouwen in de NAM als vanzelf wegvloeit. Het "leek" 
alsof er allerlei geheimzinnige zaken werden uitgevoerd die het daglicht niet konden dragen. 
 
Inmiddels zijn we nu zover dat de NAM in al haar wijsheid heeft geconstateerd dat injectie van 
afvalwater weer "veilig" kan worden opgepakt. Sterker nog, er is al weer mee begonnen. 
Evenals alle fracties van de gemeente Dinkelland vindt ook WG Oldenzaal dat er onmiddellijk 
een eind moet komen aan deze afvalwaterinjecties. Het is aan inwoners niet uit te leggen dat 
een bedrijf als de NAM dit "zo maar" kan blijven doen in deze tijd waar DUURZAAMHEID en 
KLIMAAT met hoofdletters worden geschreven. In de huidige tijd nog vervuild afvalwater 
injecteren in onze Twentse bodem is werkelijk onbestaanbaar! Terwijl de techniek om dit 
smerige afvalwater te zuiveren er is. Dat bewijzen onze Oosterburen.  
 
In de laatste raadsvergadering van Dinkelland van 30 november jl. is unaniem een motie 
aangenomen waarin wordt uitgesproken dat de injectie van vervuild afvalwater in de Twentse 
bodem per direct moet stoppen. Daar is de fractie van WG Oldenzaal het vol-le-dig mee eens. 
Wij zullen dan ook in de raad van 20 december een motie indienen met gelijke strekking. De 
afgelopen jaren zijn er al meerdere moties over het onderwerp injectie afvalwater geweest. Dus 
deze kan er ook wel bij. Onder het motto "de aanhouder wint".  
 
Wij gaan er van uit dat ook ons college de motie van Dinkelland onderschrijft en hebben de 
volgende vraag: 

- Is het college bereid om hier gezamenlijk met met name Dinkelland en Tubbergen in op 
te trekken? 

Dat maakt  signalen naar ministers en Tweede Kamer nóg sterker. En met dat signaal hoeft wat 
ons betreft het college niet te wachten tot 20 december. 
 
Hartelijke groeten namens de fractie van de WG, 
 
Henk Winkelhuis 
 
 
 


