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Drinkwater productie en injectie van afvalwater uit  
de olie-industrie gaan niet samen

Snel verbod nodig voor afval-
waterinjectie bij waterwinningen

Op verschillende locaties in Nederland worden oude olie- en 

gasvelden gebruikt voor de lozing van verontreinigd afvalwater  

dat vrijkomt bij olie- en gaswinning. Op sommige plekken vindt 

deze injectie plaats in de buurt van waterwinlocaties.  

De drinkwatersector maakt zich grote zorgen over de risico’s  

van deze activiteit voor het grondwater. 
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Drinkwater wordt voor circa 60% uit grondwater bereid. De 

kwaliteit van deze grondstof staat nog steeds sterk onder druk. 

Activiteiten in de ondergrond (geothermie, WKO, schaliegas, af-

valwaterinjectie) en economisering van het gebruik van de bodem 

leiden in toenemende mate tot risico’s, nog afgezien van de res-

ten van bestrijdingsmiddelen, mest en kunstmest, medicijnen en  

andere nieuwe stoffen. 

De drinkwatervoorziening is een nationaal belang. Aan drink-

water worden hoge kwaliteitseisen gesteld en incidenten kunnen 

grondwater langdurig onbruikbaar maken. Het voorzorgprincipe 

moet daarom leidend zijn bij de beoordeling van activiteiten in de 

ondergrond, zeker nabij waterwinningen.

 

Risico op lekkages
Sinds 2011 wordt dagelijks vier miljoen liter verontreinigd afval-

water – dat zijn zo’n 150 tankauto’s vol – in het poreuze gesteente 

van de voormalige Twentse gasvelden geïnjecteerd, op 1,5 tot 3 km 

diepte. Dit vervuilde water bevat olieresten, chemicaliën, zouten 

en anti-corrosiemiddelen. Deze activiteit vergroot volgens deskun-

digen de kans op aardbevingen en lekkages. 

Het afvalwater is afkomstig van de oliewinning in het Drentse 

Schoonebeek, waar de komende 25 jaar stroperige olie met stoom 

uit de bodem wordt gehaald. Via een ondergrondse pijpleiding, in 

1971 aangelegd voor de gaswinning, wordt het afvalwater dwars 

door enkele natuurgebieden naar Oldenzaal, Rossum, Tubbergen, 

Weerselo en Mander gepompt, om daar in de diepe ondergrond 

te worden teruggebracht. Overigens gebeurt dit niet alleen in 

Twente, maar op verschillende plekken in Nederland.

 

Provinciale Staten alert
In de laatste maanden van 2014 waren er al verscheidene berich-

ten over lekkages van afvalwater bij de injectieputten in Twente. 

Daarop hebben de Provinciale Staten van Overijssel op initiatief 

van D66 een onafhankelijk onderzoek gelast naar de economische, 

maatschappelijke en milieutechnische risico’s en gevolgen voor 

milieu, bodem en grondwater van het transporteren en injecteren 

van afvalwater in de Twentse gasvelden.

Te risicovol voor drinkwaterwinning
De drinkwatersector vindt afvalwaterinjectie zó risicovol dat dit 

in ieder geval moet worden uitgesloten in alle gebieden die voor de 

huidige of toekomstige drinkwatervoorziening bestemd zijn. De 

al opgetreden lekkages onderstrepen dit risico. Ook elders zullen 

altijd afdoende randvoorwaarden aan activiteiten in de diepe on-

dergrond verbonden moeten worden om risico’s zo veel mogelijk 

uit te sluiten. 

Hiervoor is het nodig dat:

-  er altijd een adequaat en langdurig monitoringsysteem wordt 

ingericht voor het diepe grondwater;

-  er een adequaat systeem is om lekkages in transportleidingen te 

detecteren;

-  er volledige transparantie en openbaarheid is over de aard, hoe-

veelheid en concentraties van de in de bodem gebrachte stoffen;

-  geborgd is dat ook verlaten injectieputten geen enkel risico meer 

opleveren;

-  calamiteitenplannen en financiële middelen beschikbaar zijn om 

eventuele schade aan grondwater te kunnen herstellen;

-  toezicht en handhaving op orde zijn, waarbij ook de provincie als 

hoeder van het grondwater een prominente rol vervult.

Bovendien vragen de drinkwaterbedrijven zich af of dergelijke  

injecties überhaupt wel toelaatbaar zijn volgens artikel 6 van de 

EU-Grondwaterrichtlijn. Dat bevat een oproep aan de lidstaten om 

álle maatregelen te nemen om te voorkomen dat gevaarlijke stof-

fen in het grond water komen.

Adviesrol
Drinkwaterbedrijven hebben bij uitstek kennis over het grond-

watersysteem en eventuele risico’s daarin. Deze kennis wordt 

nu niet vanzelfsprekend benut in vergunningenprocedures voor 

mijnbouw of daaraan gerelateerde activiteiten, zoals afvalwater-

injectie. Zo is Vitens niet geconsulteerd bij de opslag van het af-

valwater in Twente, wat toch in haar verzorgingsgebied ligt. De 

drinkwatersector wil haar betrokkenheid nadrukkelijk invulling 

geven. Hiervoor is het nodig dat niet alleen provincies, maar ook 

drinkwaterbedrijven een adviesrol krijgen bij de vergunning-

aanvragen, die in de Mijnbouwwet moet worden vastgelegd.

Rondetafelgesprek Afvalwaterinjectie
Op 23 april jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek 

plaats over risico’s van injectie in de bodem van afvalwater dat 

vrijkomt bij olie- en gaswinning. Hierbij bracht Lieve Declercq  

(directeur Vitens) namens Vewin de zorgen van de gehele sector 

over. 

Afvalwaterinjectie overlapt op een aantal plekken met gebieden 

die voor de drinkwatervoorziening worden gebruikt. Declercq 

noemde de mogelijke impact daarvan ontoelaatbaar en pleitte er-

voor afvalwaterinjectie in ieder geval te verbieden in alle gebieden 

voor de drinkwatervoorziening: ‘Er vinden steeds meer activiteiten 

plaats in de ondergrond die een potentieel risico kunnen vormen 

voor de drinkwatergebieden. Afvalwaterinjectie is daar één van. 

Dat de afvalwaterinjectie van de NAM ook nog eens plaatsvindt in 

Twente, maakt het extra beladen. Nota bene, hier zijn als gevolg 

van een milieuramp uit het verleden grote problemen ontstaan 

voor de drinkwaterwinning. Grondwater is uiterst kwetsbaar en 

de impact in Nederland als het misgaat, is dan ook erg groot.’

‘150 tankauto’s met olieafval per dag de bodem in’


