
Pagina 1 | 2

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
t.a.v. Zijne Excellentie Dr. J.A. Vijlbrief
Postbus 20401
2500 EK  DEN HAAG
 

Hooggeachte heer Vijlbrief,

Als regionaal watersysteembeheerder werkt waterschap Vechtstromen dagelijks aan schoon, 
voldoende en veilig water in Twente, noordoost Overijssel en zuidoost Drenthe. 
Binnen ons beheergebied vinden diverse mijnbouwactiviteiten plaats door verschillende operators. 
Onder andere de oliewinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in Schoonebeek, 
waarbij productiewater vrijkomt dat wordt getransporteerd en in de Twentse bodem wordt 
geïnjecteerd.
Sinds 2021 wordt door deze operator gewerkt aan (vervroegde) evaluatie van de waterinjecties. In 
deze brief delen wij met u onze zorgen over de waterinjecties. Bovendien willen we vanuit onze 
verantwoordelijkheid als waterbeheerder voor de herevaluatie van de waterinjecties een signaal 
afgeven en u onze expertise aanbieden.

De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat het transport van het productiewater over grote 
afstanden via voormalige ondergrondse gasleidingen een bedreiging vormt voor de kwaliteit van 
grond- en oppervlaktewater. Over het transport en de injectie van het productiewater zijn wij, 
alsmede medeoverheden en onze inwoners bezorgd. 

U heeft aangegeven dat het herevaluatieonderzoek uiterlijk 1 juli 2022 door de NAM moet worden 
opgeleverd. Ook heeft u onlangs in een gesprek met de Drentse gedeputeerde Stelpstra aangegeven 
dat u een lokale en ook schone oplossing voor het productiewater wilt (bron: ANP). 
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Als waterbeheerder vragen wij u om, als onderdeel van het herevaluatieonderzoek, zeer nadrukkelijk 
te kijken naar de mogelijkheid om de verwerking van het productiewater te laten plaatsvinden op de 
plek waar dit vrijkomt. Wij pleiten daarbij opnieuw voor vergaande zuivering van het productiewater 
tot een niveau dat het veilig hergebruikt dan wel geloosd kan worden. Oftewel: een circulaire 
benadering van het vraagstuk met aanzienlijk kortere transportafstanden en toepassing van de best 
beschikbare zuiveringstechnieken.

Wij vertrouwen erop dat u ons signaal betrekt in uw beoordeling van het herevaluatieonderzoek. Het 
rapport zien wij met belangstelling tegemoet. Wij maken graag gebruik van de ons geboden 
gelegenheid om u hierover van advies te voorzien. Dat advies zal ingegeven zijn door onze 
verantwoordelijkheid als waterbeheerder en mede gebaseerd zijn op onze expertise op het gebied 
van afvalwaterzuivering. Overigens stellen wij deze expertise graag ter beschikking aan onze 
medeoverheden, waaronder uw ministerie.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar de provincies Drenthe en Overijssel en naar de 
gemeenten Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen, Twenterand, Hardenberg, Coevorden en 
Emmen.

Hoogachtend
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
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form.
dr. S.M.M. Kuks, watergraaf drs. R.I. Andringa, secretaries-directeur
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