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Geachte raads- en commissieleden,
Waarover gaat deze brief?
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie GroenLinks, met betrekking tot
afsluiten injectieput ROW2.
Ons besluit
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.
Toelichting
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen.
Op vrijdag 12 maart 2021 heeft Staatstoezicht op de Mijnen goedkeuring verleend aan het insluitingsplan tbv
de injectieput Rossum-2. NAM is voornemens maandag 15 maart 2021 te beginnen met het definitief
afsluiten van de put.
De onderzoeken, die in de betreffende put zijn uitgevoerd, zijn echter nog niet openbaar gemaakt. Wanneer
nu de put definitief wordt ingesloten, is een vervolgonderzoek uiterst lastig.
Vraag 1:
Heeft u reeds kennis genomen van de uitgevoerde onderzoeken in ROW-2? Zo nee, bent u bereid aan te
dringen bij NAM en SodM op transparantie?
Antwoord 1:
Nee, wij hebben nog geen kennis kunnen nemen van de uitgevoerde onderzoeken. Er is nog geen
rapportage beschikbaar. Naar aanleiding van de melding dat de put wordt afgesloten hebben wij contact
gezocht met SodM. SodM heeft ons verzekerd dat NAM op grond van de huidige beschikbare
onderzoekstechnieken alle mogelijke informatie uit de ondergrond heeft opgehaald en gedeeld met SodM.
Toch is het nooit 100% uit te sluiten dat er gedurende het onderzoek nog behoefte aan extra data komt.
Echter, naarmate de tijd voortschrijdt wordt het moeilijker om de put lekdicht af te sluiten. SodM heeft beide
risico’s gewogen en komt de conclusie dat het beter is om het onderste gedeelte van de put nu af te
sluiten. Vervolgens heeft zij toestemming gegeven aan NAM om de injectieput ROW2 af te sluiten.
Vraag 2:
Bent u bereid na te gaan bij het ministerie van Economische Zaken en SodM of er een second opinion is
uitgevoerd naar de gescheurde injectiebuis, door een onafhankelijke instantie?

Antwoord 2:
Wij hebben SodM gevraagd om het onderzoek van NAM ook voor te leggen aan een andere onafhankelijke
deskundige. SodM heeft aangegeven vaker externe deskundige organisaties bij haar beoordelingen te
betrekken in het kader van toezicht, bijvoorbeeld in het Groningen-dossier. Gezien de relevantie van dit
dossier, onder andere voor de inwoners van de gemeente, wordt binnen SodM bekeken in welke omvang en
op welke wijze de informatie die is verkregen van NAM tevens door een externe partij nader beschouwd kan
worden.
Waarom deze raadsbrief?
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief.
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.
Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.
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