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onderwerp  Beantwoording op de vraag A. Doornbos over afvalwater NAM  

De NAM is voornemens de afvalwaterinjecties in Twente te stoppen, en dit nabij Schoonebeek waar 
het afvalwater vandaan komt te injecteren. U stelt twee vragen naar aanleiding van het nieuwsbericht 
van woensdag 12 januari 2022: NAM wil al het afvalwater in Drentse bodem injecteren | NOS | RTV 
Drenthe.  

- Kennen wij de risico’s van afvalwaterinjecties door de NAM voor de waterhuishouding zoals 
bekend uit Twente? 

- Is WDODelta ambtelijk aangehaakt? 
Hieronder treft u onze reactie op beide vragen aan. 
 
Kennen wij de risico’s van NAM afvalwaterinjecties NAM voor de waterhuishouding zoals bekend uit 
Twente? 
We zijn op de hoogte van wat in Twente speelt rondom het afvalwater uit Schoonebeek dat daar in de 
grond opgeslagen wordt en zijn bekend met de risico’s die daar spelen op bijvoorbeeld lekkages. We 
zijn niet actief betrokken bij het door u genoemde voorbeeld, omdat het in het beheergebied van 
waterschap Vechtstromen ligt. Projecten van de NAM of een vergelijkbaar mijnbouwbedrijf in de 
fossiele energiesector, liggen tegenwoordig onder een vergrootglas. En dat is niet vreemd gezien de 
tijd waarin we leven. Een tijd van energietransitie, verduurzaming, het grote debat over gaswinning en 
gevolgen daarvan maakt dat zaken die voorheen vanzelfsprekend waren, dat niet meer zijn.  
 
Belangrijk is dat de inhoudelijke activiteit met de huidige kennis van het injecteren van het afvalwater 
en het beeld dat hiervan betstaat, te onderscheiden zijn.  

- Inhoudelijke activiteit:  
Afvalwater met bodemvreemde stoffen zoals zout, mijnbouwhulpstoffen, dat ontstaat wanneer 
de olievelden met stoom worden verdund om de olie dun en winbaar te maken. In de 
toekomst wil de NAM het afvalwater direct in de omgeving van Schoonebeek in 
uitgeproduceerde gasvelden injecteren. Kortere leidingen verminderen het risico dat hiermee 
gepaard kan gaan. De NAM geeft aan dat het injecteren van het afvalwater naar de diepe 
ondergrond, een betere oplossing is dan het verwerken en zuiveren van het afvalwater. De 
energiebalans van zuiveren is zeer negatief, het kost veel energie.  

- Het beeld:  
Vanwege de samenstelling van het afvalwater is er snel sprake van een bepaald beeld. 
Met het injecteren van afvalwater nabij de oliewinning Schoonebeek, brengt NAM lusten en 
lasten bij elkaar. De NAM investeert in/rondom Schoonebeek, maar afval gaat nu naar 
Twente. Dit beeld is sterk en begrijpelijk. Daarbij is er wel eens een scheur ontdekt in de 
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mantelbuis van de drukleiding waardoor het afvalwater wordt getransporteerd. Dit roept een 
beeld op van lekkages en milieuvervuiling. Deze leiding heeft een dubbele wandconstructie, 
waarbij de scheur in de buitenste buis zat, en niet in de binnenste waardoor het afvalwater 
wordt verpompt. Deze scheur is pas na enkele jaren ontdekt, en dat vinden wij evenals lokale 
partners, zorgelijk.  

 
Is WDODelta ambtelijk aangehaakt? 
Ja. Wij volgende de ontwikkelingen nauwgezet en zijn periodiek in gesprek met de NAM, Vermilion, 
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincies Overijssel en Drenthe, waterschap 
Vechtstromen, Wetterskip Fryslân en belanghebbende gemeenten met als doel om duidelijkheid te 
hebben over raakvlakken tussen de plannen voor gaswinning en de injecties met onze belangen, nu 
en in de toekomst. Daarnaast zijn we vanuit vergunningverlening en vanuit strategie en beleid in 
gesprek met dezelfde overheden die belangen hebben bij de winning van fossiele energie in ons 
beheergebied. Dit bijvoorbeeld in relatie tot gaswinningen in gemeente Weststellingwerf en 
Westerveld (technische naam: VDW) en een winning nabij Wapse (technische naam: LDS). 
 
Een afschrift van deze brief zenden wij aan het algemeen bestuur. 
 
Het dagelijks bestuur van het 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 
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