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Datum: 14 februari 2022 

Betreft: handhavingsverzoek waterinjecties 

 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Bij de winning van gas op land komen grote hoeveelheden productiewater vrij.  Dit productiewater wordt 
geïnjecteerd in leeggekomen gasvelden. Plaatselijk Belang Vledderveen maakt zich grote zorgen over deze 
handelwijze omdat daarmee ook giftige en gebiedsvreemde stoffen in de ondergrond worden ingebracht. Dit 
brengt gevaren mee voor de kwaliteit van de ondergrond en voor de kwaliteit van water en waterstromen in 
de ondergrond. Uiteindelijk kunnen deze giftige en gebiedsvreemde stoffen ook in het drinkwater komen. 

Onlangs was er landelijke ophef over de vervuiling door waterinjecties in Twente. De waterinjectie aldaar werd 
gestopt en er werd besloten om het productiewater voortaan in Drenthe te injecteren. Het productiewater uit 
de putten van Brakel, Waalwijk en Slootdorp blijken vervuild te zijn met zeer giftige stoffen. We slepen dit 
water door het hele land om elders in een leeggekomen gasvelden te injecteren. Daarmee wordt het probleem 
verplaatst.  

In onze directe omgeving worden ook steeds meer boorputten voor gaswinning gecreëerd of heropend. We 
noemen bijvoorbeeld de VDW-velden, de LDS-velden en Vinkega. Voor de eerste twee genoemde velden – 
samen vijf of zes nieuwe boorputten – zal veel productiewater ontstaan. Ook dit productiewater zal een plek 
moeten gaan krijgen.  

De ervaringen met de injectieput Nijensleek stemmen ons zeer somber over de zorgvuldigheid die de overheid 
hierbij betracht. De reparatie/vervanging die in 2019 noodzakelijk was voor de binnenbebuizing, bleek twee 
jaar later opnieuw nodig. Wat leert ons dit? 

Wij denken dat de overheid geen zicht heeft op de vervuiling die in het productiewater zit en op de gevolgen 
daarvan voor het materiaal van de buizen; de controle hierop laat te wensen over. De consequentie is dat er 
lekkages van vervuild/giftig productiewater plaatsvinden. Deze keer is volgens uw zeggen, er nog geen 
productiewater in de ondergrond gelekt. Maar dat er opnieuw problemen zijn 
ontstaan bij de recent gerepareerde put van Nijensleek, geeft aan dat het u ook 
niet duidelijk is wat er gebeurt in de put. Wellicht geldt dit ook voor 
andere putten. 

Wanneer bij de bestaande en nieuwe putten in de toekomst een mogelijke 
toepassing van fracking kan plaatsvinden en daarmee extra chemicaliën 
gebruikt worden, wordt deze problematiek steeds nijpender.   
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Wij denken dat vanaf nu het voorzorgsprincipe gehanteerd moet worden. Dat wil zeggen dat voordat het 
productiewater geïnjecteerd wordt, dit eerst gereinigd dient te worden: alle vervuiling met giftige en 
gebiedsvreemde stoffen, dienen uit het productiewater gezuiverd te worden. We kunnen niet doorgaan met 
het vervuilen van de (diepe) bodem, met het vervuilen van het grondwater, en te zijner tijd daarmee van het 
drinkwater. Dat mag niet in Twente, het mag ook niet in Drenthe of nog specifieker niet in onze nabijheid van 
Nijensleek. 

Onze zorgen hierover heeft Plaatselijk Belang Vledderveen ook al geuit in haar reactie en zienswijze op het 
plan voor de velden VDW; wij verwijzen hier graag naar. In de gemeenteraad van Westerveld en bij de 
provincie klinken eveneens zorgen over de omgang met productiewater. 

Wij realiseren ons dat deze zuivering van het productiewater extra kosten met zich meebrengt. Het lijkt ons 
echter niet meer dan terecht dat deze kosten geadresseerd worden bij degene die het productiewater wil 
lozen in de bodem. Op dit moment wordt de vervuiling van de bodem op het bordje gelegd van de 
maatschappij en de (toekomstige) bewoners; een situatie die niet langer houdbaar is. 

Wij verzoeken u daarom: 

1.  Al het productiewater van de gaswinning eerst te zuiveren van giftige en gebiedsvreemde stoffen 
alvorens deze in een nabijgelegen leeg gasveld te injecteren. Daarmee kan ook voorkomen worden dat dit 
productiewater door het hele land wordt vervoerd. 

2.  In alle toekomstige winningsplannen of aanpassingen van de winningsplannen als voorwaarde op te 
nemen dat het productiewater gezuiverd dient te zijn van giftige stoffen alvorens het in een leeg veld 
geïnjecteerd kan worden. 

Graag vernemen we uw standpunt op bovengenoemde problemen en verzoek tot handhaving. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Plaatselijk Belang Vledderveen, 

w.g. Drs. H.P.C. Koene 

Voorzitter Plaatselijk Belang Vledderveen 

 

 

 

Afschrift van deze brief is verstuurd naar: 

* gemeenteraad Westerveld 

* Drents Parlement 


