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    PERSBERICHT 

 

Stop Afvalwater Twente wederom naar minister Kamp. 

Woensdag 17 augustus a.s. om 17.00 uur heeft een afvaardiging van de stichting 

Stop Afvalwater Twente wederom een gesprek met minister Kamp van 

Economische Zaken. “Noem het een laatste ultieme poging om het tij nog te keren 

en de hervatting van de afvalwaterinjecties in Twente te voorkomen”, aldus 

Freddy Mensink, woordvoerder van de stichting. De afspraak is zeker ook een 

vervolg op de door de stichting aan de minister gestuurde “brandbrief”  waarin op 

nadrukkelijke wijze de ontevredenheid over de huidige gang van zaken wordt 

geschetst en de bezorgdheid onder de bevolking staat beschreven. 

17 Augustus is ook precies de einddatum waarop het Staatstoezicht op de Mijnen 

het keuringsresultaat van de nieuwe pijp-in-pijp-constructie bekend zal maken, 

waarna de minister de goedkeuring voor hervatting van de oliewinning en 

afvalwaterinjecties kan verstrekken. 

Ook de regionale politiek in N.O. Twente  heeft de laatste weken nogal eens 

duidelijk gepleit voor het stoppen van de injecties door de N.A.M., echter 

voorlopig nog zonder resultaat. 

“ Niemand weet hoe de situatie hier onder de grond precies is, ook Minister Kamp 

en de N.A.M. niet. Bij zoiets risicovols en waarbij de eventuele gevolgen zó groot 

zijn hoort de bewijslast niet bij de burger te liggen maar bij de overheid en de 

N.A.M.” aldus HERMAN FINKERS, sympathisant van de stichting Stop Afvalwater 

Twente. 

De stichting blijft strijdbaar ook op het juridische vlak om mogelijke hervatting van 
de injecties te voorkomen. “Maar vooral daarmee zijn hoge kosten gemoeid en dat 
vormt momenteel een behoorlijke belemmering”, aldus het burgerinitiatief. In dit 
kader wordt dan ook graag verwezen naar het bankrekeningnummer NL65 RBRB 
0929 8806 33  t.n.v. de Stichting Stop Afvalwater Twente 
 

 


