
 

 

 

Denekamp, 16 januari 2018 

 

Geacht college, 

 

Op grond van artikel 39 van het Reglement van Orde van de raad hebben wij de volgende vragen. 

 

Op 11 januari 2018 heeft Minister Wiebes (EZK) de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd 
over lekkages van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Bentertsteeg 9 (ROW-3) in 
Rossum.  

Naar aanleiding van deze brief stellen wij de volgende vragen aan uw college: 

1. Bent u tevreden met de beantwoording door de Minister van EZK? Zo ja: waarom? Zo nee, 

waarom niet? 

 

2. Bent u het eens met het besluit van de Provincie Overijssel van 23 augustus 2017, waarin 

wordt geconstateerd dat sprake is van “een ernstige bodemverontreiniging, maar de 

saneringsnoodzaak is niet spoedeisend”.  Dat wil zeggen dat niet voor uiterlijk 2020 de 

verontreinigingen moeten zijn gesaneerd, zoals het geval is bij spoedeisende gevallen? Zo 

ja, waarom? Zo nee, waarom bent u het niet met de Provincie eens? 

 

3. Naast aantoonbare verontreiniging is er ook het gevoel van onveiligheid bij omwonenden. 

Welke maatregelen heeft de Provincie c.q de gemeente genomen om het gevoel van 

onveiligheid bij de omwonenden weg te nemen of bent u voornemens dergelijke 

maatregelen te nemen? Zo nee, waarom niet? 

 

4. Op welke wijze gaat uw college de brief van Minister Wiebes richting omwonenden 

communiceren c.q. toelichten? 

 

5. Bent u het met de Minister eens, dat de bescherming van de bodem tijdens de activiteiten 

op de waterinjectielocaties geborgd is. Zo ja: waarom? Zo nee, waarom niet en bent u in 

dat geval bereid actie in de richting van de Provincie en de Minister te nemen om 

daadwerkelijk ervoor te zorgen dat de bescherming van de bodem geborgd is? En welke 

actie dan? 

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet, 

Met vriendelijke groet, 

 

Edo van Bree 

Fractie CDA 
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