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Stop Afvalwater Twente: bestuurders moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen. 

 

“De meer dan 30.000 bezorgde inwoners van N.O. Twente moeten kunnen vertrouwen op 

hun bestuurders, als het gaat om het nemen van hun verantwoordelijkheid”, aldus Freddy 

Mensink tijdens de persconferentie vrijdag 24 juni j.l. in Rossum,  voorafgaand aan een 

ludieke actie tegen het injecteren van afvalwater door de N.A.M. in Twente. “Dat 

vertrouwen is duidelijk toegezegd tijdens een info-avond op 23 november 2015, door 

Royal Haskoning DHV”,  het bureau dat zich bezig houd met het onderzoek naar 

alternatieven. 

“Zeven Twentse gemeentes en Provinciale Staten van Overijssel hebben zelfs bijna allen 

unaniem een zware motie aangenomen, waarbij ze alles in het werk moeten stellen om 

het injecteren te stoppen, maar verder dan een brief naar Minister Henk Kamp is bijna 

niemand gekomen” aldus een daarover teleurgestelde woordvoerder van de Stichting, die 

op z’n minst had verwacht dat de bestuurders alle politieke en juridische mogelijkheden 

zouden inzetten om de injecties te stoppen. 

“Integendeel” , aldus Freddy  “ik heb zelfs soms het gevoel dat bestuurders, 

onderzoeksbureaus en de N.A.M.  de rijen gesloten houden of niet genoeg durf tonen om 

van koers te wijzigen”. 

In dat kader kwamen ook de contracten aan de orde, die grondeigenaren ooit afsloten met 

de Gasunie, destijds  nog voor het gastransport. “Nu die leidingen een heel andere functie 

hebben gekregen vragen wij ons af of de N.A.M.  niet middels juridische procedures een 

halt kon worden toegeroepen. Het zal betrokken eigenaren toch geen goed gevoel geven, 

mocht er ooit iets mis gaan”, aldus de Stichting. 

Ook is het bevreemdend dat de voortoets voor de NatuurBeschermingswet(NB)-

vergunning niet heeft geleid tot een verplichting voor de N.A.M. van een aanvraag 

hiervoor, o.a. vanwege de geluidscontouren boven het Natura-2000 gebied 

Engbersdijkvenen, waar de pijpleiding van de NAM nota bene vlak langs loopt. De Stichting 

Stop Afvalwater Twente vind dat er in dat kader misschien wel met twee maten wordt 

gemeten. “Iedere particulier was hier niet aan ontkomen, wanneer hij in hetzelfde gebied 

activiteiten zou willen ontplooien”, aldus de woordvoerders.  



Stop Afvalwater Twente heeft een foutenanalyse samengesteld, vaak met NAM-

beweringen  waarop wel de rapporten zijn gebaseerd die groen licht gaven aan  het 

injecteren in Twente. “We zullen deze analyse aanbieden aan het Ministerie en de 

commissie Milieu Effect Rapportage (MER), met mogelijk een toetsing door TNO, in de 

hoop dat dit invloed heeft bij verdere besluitvorming in de toekomst”, aldus Rob Klein 

Bleumink, eveneens woordvoerder van de Stichting. 

Veel aandacht werd er ook besteed aan de zgn. “geheime afspraken”, waarbij zelfs het 

woord omkoping in de mond werd genomen. “Waarom zou de N.A.M. bijvoorbeeld  een 

financiële bijdrage leveren in de vorm van afwateringsvoorzieningen, zoals aan de 

Tramweg in Rossum, terwijl ze nadrukkelijk aangeven hier niet debet aan te zijn”,  aldus de 

Stichting. 

Stop Afvalwater Twente heeft van Minister Henk Kamp van Economische Zaken  een eigen 

plek gekregen in het proces rond de alternatieven. Dit alternatief werd vandaag 

gepresenteerd. 

 “Uitgangspunt voor onze Stichting blijft geen afval waar in de bodem dan ook. Als 

alternatief zouden wij willen kiezen voor het injecteren in Drenthe onder de klei, dat heeft 

financieel grote voordelen en geeft geen risico’s  t.o.v. het injecteren tussen zoutlagen, 

maar dan het liefste wel na zuivering”, aldus de beide heren van de Stichting. 

In de komende maanden zal er veel overleg plaats vinden, waarbij Stop Afvalwater Twente 

hoopt een goede bijdrage te kunnen leveren aan haar uiteindelijke doel: vôt met dèn 

pröttel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


