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Goedenavond Statengriffie, gedeputeerde Lievers,
In de bijlage schriftelijke vragen ingediend door de CDA Statenfractie inzake het voorbereiden van het intrekkingsverzoek
olieafvalwaterinjectie NAM in Noordoost-Twente.
Met vriendelijke groet,
Bouwien Rutten
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen
schriftelijk te beantwoorden:
Gedeputeerde Staten heeft recentelijk middels de mail een link ontvangen van de CDA
fractie van de site van Rijksoverheid met betrekking tot een planMER over schaliegas, d.d.
1 juni 2015. De CDA fractie wil een dringend verzoek neerleggen bij Gedeputeerde Staten
om deze MER aandachtig te lezen, aangezien er belangrijke conclusies vermeld worden
die betrekking hebben op afvalwaterinjectie, de staat van de putten en de mogelijke risico’s
tot bevingen. De CDA fractie heeft hierover de volgende vragen:
1. Hoe beoordeelt GS de MER en de daarin genoemde risico’s?
2. De CDA Statenfractie vindt de informatie uit deze MER van groot belang voor de
inschatting van de risico’s van de olieafvalwateropslag in Twente. Hoe kan het dat zulke
belangrijke conclusies over afvalwaterinjectie niet gedeeld zijn met de provincie door het
ministerie de afgelopen maanden?
3. De minister geeft aan dat de risico’s onder controle zijn, terwijl in het rapport duidelijk
wordt gesproken over ernstige gevolgen voor de omgeving. Hoe beoordeelt GS de situatie
en de risico’s na het lezen van deze MER?
4. In het rapport wordt ook gesproken over breuklijnen en de risico’s op aardbevingen
nabij deze breuklijnen. Met betrekking tot de genoemde breuklijnen wordt er een duidelijke
conclusie getrokken over de risico's op aardbevingen nabij deze breuklijnen. In Rossum en
Hezingen is de locatie van de afvalwaterinjectie precies bij zo'n breuklijn.
- Hoe beoordeelt GS deze risico’s
- Welke actie is GS van plan hier op te nemen? En hoe?
5. De schade in het gebied neemt aanzienlijk toe, is het college daarvan op de hoogte en
is zij van plan hier actie op te ondernemen? En zo ja, welke?
In de aangenomen motie van 9 september 2015 wordt nadrukkelijk gesteld in overleg te
treden met minister Kamp vóór medio oktober. Dit is tot heden niet gelukt.
De CDA fractie wil dat gedeputeerde staten zo spoedig mogelijk de voorbereidingen gaat
starten voor het verzoek tot intrekking vergunning afvalwaterinjectie door de NAM.
6. Is GS bereid deze voorbereidingen te starten? Zo ja, Hoe lang verwacht u dat het
voorbereiden van deze aanvraag gaat duren?
7. Wanneer verwacht Gedeputeerde Staten dat deze aanvraag verzonden gaat worden
aan het Ministerie van Economische Zaken?
Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl

