MOTIE VAN
Motie nr.:

GB/VVD-PvdA-Dorpen Centraal-CDA
2016/Bekhuis-Wessels-Oosterik-Booijink

Onderwerp:

Stop Afvalwaterinjectie NAM

Ontvangen: 20 februari 2016

De Raad, in vergadering bijeen op 22 februari 2016
Overwegingen:
Er worden momenteel grote hoeveelheden afvalwater door de NAM in onze Twentse bodem geloosd.
Er is in Twente op initiatief van de actiegroep Stop Afvalwater Twente een brede maatschappelijke discussie
hierover op gang gekomen.
Om het lozen van afvalwater in de Twentse gasputten te stoppen, moeten de vergunningen ingetrokken worden.
Oordeel:
De lozing van afvalwater vormt een bedreiging voor mens, dier en natuur voor nu en in de toekomst.
De vervuiling die plaats vindt is onomkeerbaar.
De toekomst van ons Twentse landschap is belangrijker dan het economische belang van de NAM.
In het kader van duurzaamheid kiezen we voor duurzame energie boven fossiele brandstoffen.
De handtekeningenactie van de Stichting Stop Afvalwater Twente vormt een goede graadmeter voor
het maatschappelijk draagvlak van de vergunning.
Draagt het college van burgemeester en wethouders op:
1. Bezwaar te maken tegen de lozing van afvalwater door de NAM, bij zowel de provincie als de
landelijke overheid.
2. Alle politieke en juridische mogelijkheden te benutten om de verleende vergunning hiervoor terug te draaien.
3. De ingezamelde handtekeningen van de Stichting Stop Afvalwater Twente te gebruiken als onderbouwing
van het maatschappelijk draagvlak tegen de lozingen.
4. Deze motie onder de aandacht te brengen van:
a. Alle 14 Twentse gemeenten
b. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel
c. Minister van Economische Zaken
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Gemeentebelangen/
VVD

PvdA

Dorpen Centraal

CDA

U. (Ursula) Bekhuis

H. (Henk) Wessels

L. (Leon) Oosterik

R. (Ronny) Booijink

Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend
(art. 34 Reglement van orde).

