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V an: hans geerlings
Verzonden: woensdag 16 m ei 201812:32
A a n : Hans Geerlings
i-----------------------------------------------O n d e rw e rp : FW: doorsturen persoonsgegevens/brief correspondentie tb v 2eKamertecfeinNTE DiNKELLAND
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Verzonden va n u it M ail v o o r W indow s 10

V an: hans geerlings <jphan.geerjjngs@ hptm ai
Verzonden: Wednesday, M ay 1 6 ,2 0 1 8 1 2 :2 3:17 PM
A an: Anne Voorpostel
O n d e rw e rp : FW: doorsturen persoonsgegevens/brief correspondentie tb v 2e kamerleden

Verzonden va n u it Mail v o o r W indow s 10

O n d erw erp: FW: doorsturen persoonsgegevens/brief correspondentie tb v 2e kamerleden
In fo rm a tie tb v vo o r de gem eenteraden Tubbergen en Dinkelland

Verzonden vanuit M ail vo o r W indow s 10

V an: hans geerlings
Verzonden: Wednesday, M ay 1 6 ,2 0 1 8 1 2 :1 2:44 PM
Aan: c ie .y j@ ,tw e e d ^
O nderw erp: doorsturen persoonsgegevens/brief correspondentie tb v 2e kamerleden

Via de 2e kamer heb ik het verzoek ontvangen om mijn verhaal voorzien van
persoonsgegevens aan u door te sturen:
J.J. Geerlings,
Knoefstraat 3,
7651 BA Tubbergen
Geb. lM 2 r l9 4 5
Oud-wethouder.
Indien U nog meer gegevens nodig heeft zal ik dat graag per omgaande sturen.

Hieronder mijn brief aan de voorzitter van Stop Afvalwater Twente
Commentaar:

3>>W

De oliewinning In Schoonebeek.
Het lozen van zwaar chemisch en licht radioactief afval (eufemistisch
afvalwater genoemd) in de bodem van Gemeenten Tubbergen en Dinkelland is
een ernstig milieudelict.
In de Milieueffectrapportage 2006, enz.
staan verschillende fouten:
le . de lozingen vinden volgens de Shell medewerker op de
protestbijeenkomst in Tubbergen op een diepte van 1050 meter plaats
i.p.v. de vermelde 1900 meter diepte.
2e. de lozingen bevatten verschillende zwaar giftige stoffen (zie lijst
in de MER 2006) en zijn door de indikking licht radioactief.
3e. er staat in de M er 2006 dat er geen aardbevingen kunnen plaatsvinden. In
de MER2006 staat dat er
nog nooit aardbevingen hebben plaatsgevonden en daarom niet te
verwachten zijn. Toch zijn er verschillende mensen die lichte schokken
hebben gevoeld.
e. het incident bij de boorput TU7 waarbij 30 liter water; aan de
oppervlakte verscheen. Volgens getuigen Is er sprake van veel meer vioeistof
geweest. Maar
veel belangrijker is de vraag: waar vond de lekkage plaats, hoeveel is er
onderweg in hogere bodemlagen weggeebt, wie controleert de hoeveelheden
afvalwater in de vawFffet afval water?-
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Waarom w ordt er door de provincie e n /o f de gemeenten Tubbergen en
Dinkelland geen aangifte gedaan o f een rechtszaak begonnen tegen de NAM
en/ofS hellen EXXON?
Waarom komen Vitens en het Waterschap niet in aktie en laten zij de
giflozingen verbieden?
Hoe staat het m et de resultaten van de commissie die enkele Jaren
geleden door de NAM en o.a. de gemeente Tubbergen in het leven Is
geroepen en waarin een wethouder van de gemeente Tubbergen zitting
heeft?
De gebrulkte methode Vracking (ook wel schaliegasmethode genoemd) is
door de tweede kamer verboden. Deze methode heeft In de VS voor veel
ophef gezorgd, omdat deze w ordt toegepast in indianenreservaten. Het
drinkwater w ordt door deze methode ernstig vervuild en onbruikbaar.
In een brief van mij aan alle leden van de tweede kamer heb ik van de
verschillende kamer fractles ulteenlopende reacties gekregen:
Van de Parti] voor de Dieren en de P W geen; van de andere fractles:

zullen we bij de besluitvorming betrekken en van de W D : voor
kennisgeving aangenomen.
De olie gaat naar Duitsland. Dit is de ironie ten top. In Duitsland mag
na de overwinning In Gorleben door persoonlijk ingrijpen van Kanzier
Merckel geen afval meer in de grond worden gestopt. Als scheikundige
begreep zij als geen ander dat de opslag in de bodem o.a. door warmtewerking
en in steenzoutlagen instablel is. Dat w at bij ons gebeurd is In Duitsland
ondenkbaar!
Ethiek.
Het belang van de aandeelhouders van Shell en Exxon heeft de NAM doen
besluiten om het gif uit het water niet te recyclen maar onder onze
bodem te storten. Kunnen deze aandeelhouders (waaronder het koninklijk
huis) niet persoonlijk worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid
als publiek persoon? Een normaal menszou hiervan toch slapeloze nachten
krijgen en niet willen dat hij/zij op deze wijze zijn geld verdient?!
Dat geldt overigens ook voor de medewerkers van de NAM en SHELL
Controle.
De controle op milieuverontreiniging door de NAM aan de oppervlakte en
onder de grond is steeds in handen van bedrijven als Antea. Uit
bestudering van de gegevens bij de Kamer van Koophandel zijn deze
bedrijven van Gerard Sanderink uit Weerselo. Zijn zijn bedrijven niet
w at te afhankelljk van de opdrachten van de NAM.
In de MER2006 worden grote hoeveelheden giflozingingen genoemd. Wie
controleert de werkelljke omvang van de naar Lingen getransporteerde
olie, de omvang van het &quot;afvalwater&quot;, de gaswinning in Groningen?
NAM
de uitvoerder van de oliewinning In Schoonebeek {maar ook van de
gaswinning in Groningen) is de NAM.
De NAM is het product van een samenwerkingsovereenkomst in 1946 van de
SHELL en
EXXON. Medewerkers van de SHELL nemen zitting in commissies, wonen
bijeenkomsten bij en adviseren over Olie - en gaswinning. SHELL heeft
ervaring met milieuproblemen o.a. in Nigeria. Momenteel loopt er een
proces In Italie tegen de SHELL over het omvangrijke olieschandaal in
Nigeria, waar problemen zijn afgekocht bij de regering aldaar. Kosten
in eerste instantie $ 250 miljoen.

De andere partner, EXXON, heeft inmiddels ook zijn sporen in het
aantasten van het milieu verdient. De olietanker EXXON VALDEZ liep door
te kortschietend personeelsmanagement, de kaptein had bekende
drankproblemen en stond onder invioed aan het roer! Personeel werd
onvoldoende gescreend en gecontroleerd.
Kwalijker is dat twee jaar geleden de ex CEO van EXXON en ,inmiddels ex
m inister van buitenlandse zaken van de regering Trump, Tillesen voor een
senaatscommissie in de VS heeft toegegeven dat EXXON sinds 1973
stelselmatig leugens aan de pers heeft verstrekt!
Het ontstaan van de MER2006.
Door een groot aantal onderzoekbureaus, bedrijven en instellingen is
meegewerkt aan het to t stand komen van de MER.
Zo is er in de MER onder meer te lezen dat door een grappige onderzoeker
aan de keukentafel bestaand onderzoek uit 1976! over de
bodemgesteldheid is bekeken.
Welke relatie hebben deze onderzoeker en de andere bedrijven, etc to t
SHELL? Old boys network?
Een door de Drentse staten ingesteide commissie MER2006 heeft het
concept beoordeelt. Drenthe heeft van ouds her sterke banden m et de NAM.
Problemen met ongelukken bij de oliewinning werden immer soepel
gladgestreken. Bovendien levert de oliewinning in Drenthe
werkgelegenheid op. Zijn de Drenthse staten wel in staat geweest to t een
objectief en onafhankelijk oordeel?
Het resultaat is te r instemming aan de provincie Overijssel voorgelegd.
Kan de provincie Overijssel onafhankelijk optreden tegen de MER2006? De
slager keurt toch zijn eigen viees?
Dit zjjn enkele opmerkingen, vragen en bedenkingen die ik heb na het
lezen van de Milieu Effect Rapportage 2006 inzake de oliewinning in
Schoonebeek.
M et vriendelijke groet,
Hans Geerlings,
oud wethouder gemeente Tubbergen.
Nb. de teerkuil Vasse heeft mij als inwoner en bestuurder van de
gemeente Tubbergen beziggehouden. De benaming doet vermoeden dat het
om
teerafval handelt. Echter, het bij nacht en ontij inhet midden jaren

v ijftig van de vorige eeuw gestorte chemisch afval van een chemisch
bedrijf uit Amsterdam heeft de bevolking sterk verontrust en het
vermoeden doen ontstaan dat er een relatie bestaat met ziektes in de
omgeving. Tot op heden is dat nog onbewezen.
Er zijn overeenkomsten met de giflozingen door de
Geachte heer Geerlings,

Hartelijk dank voor het toezenden van uw (onderstaande) inform atie m.b.t. de
NAM/SHELL naar onze Stichting Stop Afvalwater Twente.
Excuses voor de ietw at late reactie onzerzijds.
Uw bevindingen zijn ons uit het hart gegrepen en sluiten aan bij de ons
bekende "gang van zaken", die de NAM hanteert bij zowel de oliewinning als de
gaswinning EN de afvalwaterinjecties in N.O. Twente NAM met de giflozingen
in de jaren vijftig. In Hengelo speelt hetzelfde.
Beste voorzitter
Zo w erkt de sleepwet in de praktijk;
Een brief aan de aktiecommissie stop afvalwater m et daarin de term
SHELL/EXXON leidt to t hacking van mijn computer (anno 06-0402018).
De inhoud van de brief is om de milieudelicten van beiang van alle 2e
kamerleden.
W ilt U de hack zo spoedig mogelijk doorgeven aan mijn 2e kamerfractie ivm
met het huidige debat?
De rest doorgeven aan alle 2e kamerleden.
M et vriendelijke groet,
Hans Geerlings,
Oud wethouder PVDA Gemeente Tubbergen.
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