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College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 
Postbus 610 
9700 AP  GRONINGEN 
 

Aduard, 31 maart 2016 

Betreft: Schriftelijke vragen voornemen tot lozen afvalwater door de NAM op de Eems 

Geacht College,  

Via de (social) media zijn we geïnformeerd over het onderzoek naar het lozen van afvalwater afkomstig 

van de oliewinning in Schoonebeek door de NAM op “onze” Eems. Het door de NAM geïnitieerde 

onderzoek naar de optie tot lozen van afvalwater op “onze” Eems heeft ons hogelijk verbaasd.  

Middels de site van RTV Oost komt de volgende informatie tot ons: “Het met chemicaliën vervuilde en 

vooral erg zoute water werd tot vorig jaar in lege gasvelden in Twente geïnjecteerd. Maar nadat bij Hardenberg een 

lek in de afvalwaterleiding was geconstateerd, staakte de NAM de oliewinning in Drenthe. Sindsdien wordt onder 

toeziend oog van bestuurders uit Drenthe en Overijssel gezocht naar alternatieven. 

Lekkage 

Anders dan bij de injectie in Twente zal het water dat via pijplijnen in de Eems moet stromen, eerst worden gezuiverd. 

Het is een risicovol alternatief, blijkt uit een begeleidend rapport. Als er een lekkage ontstaat, kan verontreiniging via 

de Eemshaven in werelderfgoedgebied de Waddenzee terechtkomen. 

Bestuurders uit Drenthe en Overijssel bespraken in november al het onderzoeken van dumpen in de Waddenzee, 

blijkt uit een verslag van de Begeleidingscommissie Afvalwaterinjecties. Daarbij werd al verwezen naar mogelijke 

negatieve gevolgen voor het Unesco-gebied.” 

 

We hebben hierover de volgende vragen:  

1. Is het College op de hoogte gebracht van dit onderzoek door de NAM? 

2. Zo ja, op welke wijze heeft dit plaats gevonden? 

3. Zo nee, wat is de mening van het College over het voornemen van het lozen van het afval van de 

NAM in een zeer kwetsbaar natuurgebied? 

4. Op welke wijze heeft het College een bevoegdheid hiertegen op te treden, vanuit de volgende 

perspectieven: ruimtelijk, kwaliteit het oppervlaktewater van de Eems, aanleg van leidingen, het 

herstel van het Eems Dollard Estuarium in breedste zin van het woord? 
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5. In Drenthe en Twente worden informatieavonden georganiseerd voor betrokkenen en 

belanghebbenden, worden deze avonden ook georganiseerd in Groningen? En op welke wijze 

speelt de provincie hierin een rol? 

6. Is het College bereid om in samenspraak met de Staten elke vorm van lozing van afvalwater ten 

gevolge van de oliewinning te voorkomen? En daar alles voor te doen wat wenselijk is? 

 

 

In afwachting van de beantwoording,  

Met vriendelijke groet,  

Jacob Klaas Star, CDA 

 

 

Mede namens,  

Henri Schijf, D66 
Sandra Beckerman, SP 
Stieneke van der Graaf, CU 


