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Geachte heer, mevrouw,
Op 14 augustus 2015 ontvingen wij uw vragen inzake de bodemverontreiniging aan de boortorenweg
te Hezingen. In deze brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen.
1. Was het College op de hoogte van de vervuiling die is veroorzaakt door gaswinning in
Hezingen? En zo ja sinds wanneer is het College hiervan op de hoogte?
Ja, sinds 2009 bij de ombouw van de locatie van gaswinning naar waterinjectie is bekend dat
er nog een grondwaterverontreiniging aanwezig is waarop een IBC sanering is afgesproken
tussen NAM en provincie. IBC wil zeggen Isoleren, Beheersen en controleren. De
daadwerkelijke omvang was ons niet bekend, daar is de afgelopen jaren onderzoek naar
verricht.
2. Indien het College hiervan niet op de hoogte is geweest, is de vraag hoe het kan dat het
College van Tubbergen hierin niet is geïnformeerd door de provincie?
Het college is vooraf niet geïnformeerd over de publicatie van het ontwerpbesluit ernst en
spoed grondwatersanering van de boortorenweg. Dit had wat ons betreft wel gemoeten,
gezien de onrust en gevoeligheid die op dit moment samengaan met de waterinjectielocatie.
In de Stuurgroep afvalwaterinjectie maar ook met de NAM is afgesproken dat we elkaar op
de hoogte houden.
3. Hoe kwalificeert het College dat de NAM en de provincie niet eerder kenbaar hebben
gemaakt dat deze vervuiling in het gebied aanwezig is?
zie vraag 2.
4. Hoe kwalificeert het college de betrouwbaarheid van de provincie in deze, dat zij het niet
kenbaar heeft gemaakt en hoe moeten we andere lopende projecten waarbij de provincie is
betrokken waarderen? (Denk hierbij aan de grondwateronderzoeken van de Teerput van
Vasse.)
De betrouwbaarheid is niet in het geding omdat er wettelijke procedures zijn. Afgesproken is
dat er vanaf nu een pro-actievere communicatie zal plaatsvinden voordat er een procedure
gaat lopen of een persbericht uit gaat. Over de teerput Vasse zijn qua communicatie
afspraken gemaakt.

5. De NAM heeft van de Provincie de tijd gekregen tot 2019 om een saneringsplan te komen;
naar onze mening is er haast geboden bij deze problematiek. Is er zicht op of er reeds dit jaar
een begin kan worden gemaakt met de sanering en zo niet, waarom niet? Vindt het College
ook niet dat er z.s.m. gestart moet worden met de sanering van deze ernstige vervuiling?
Wij hebben middels een zienswijze op de ontwerpbeschikking aangedrongen op een
spoedige sanering, in ieder geval eerder dan 2019. Alvorens te saneren zal in een
saneringsplan moeten worden aangegeven hoe en op welke wijze gesaneerd gaat worden.
Ook hierop moet de provincie een besluit nemen.
6. Bestaat de vervuiling uit nog meer dan barium (hetgeen nu bekend is)?
Minerale olie en vluchtige aromaten
7. Is deze grote vervuiling ook de reden geweest voor VITENS om de drinkwaterwinning in
Manderheide te staken en te verplaatsen naar Manderveen?
Vitens heeft aangegeven dat de aanleiding voor het verplaatsen van de waterwinning
Manderheide het verminderen van de effecten van de waterwinning op de natuur en bronnen
van beken was.
8. Is het College ook op de hoogte van mogelijke vervuiling van andere gaswinningslocaties in
Tubbergen? Zo ja:
a. Waar bestaat deze vervuiling uit?
b. Wat heeft het college hierin ondernomen?
c. En sinds wanneer is dit bij het College bekend?
Locatie TUM 1 nabij de Manderveenseweg 34 Tubbergen
In 2009 is een deelsanering uitgevoerd ivm sterk verhoogde gehaltes minerale olie in de
grond. Deze verontreiniging is verwijderd. Er is een licht verhoogd gehalte barium en
xylenen en naftaleen in het grondwater aanwezig. Dit is gemeld bij de provincie.
Locatie TUM2 tegenover Langemaatsweg 14 Manderveen
In 2010 is een deelsanering uitgevoerd ivm sterk verhoogde gehaltes minerale olie en
barium in de grond. Net als op TUB7 aan de boortorenweg in Hezingen is tot 1 m-mv de
verontreinigde grond verwijderd Er is licht verhoogd gehalte barium en xylenen in het
grondwater aanwezig. De locatie is door de provincie beschikt. Er zijn geen onaanvaardbare
risico’s voor mens, ecosysteem en verspreiding. Gevraagd is voor alle locaties een tijdspad
op te stellen voor de sanering van deze locaties.
9. Wat is de invloed van deze verontreiniging voor de toekomstige waterwinningsvoorziening
Manderveen? (Het water stroomt onder en bovengronds (dal van de Mosbeek) daar naartoe.)
Vitens heeft aangegeven dat de betreffende bodemverontreiniging ruim (1300 meter) buiten
het intrekgebied van de waterwinning Manderveen ligt. Het intrekgebied is het
herkomstgebied van het opgepompte grondwater dat bereid wordt tot drinkwater. De
verontreiniging heeft geen invloed op de drinkwatervoorziening vanuit Manderveen.
10. Heeft gebiedsontwikkeling t.b.v. Natura-2000 nog wel zin; wat is nog nut en noodzaak?
Het gebied Springendal & Dal van de Mosbeek is om meer redenen dan alleen de Mosbeek
en daaraan gerelateerde flora en fauna aangewezen als Natura2000 gebied. De
grondwaterkwaliteit ter plaatse heeft zeker geen invloed op het gehele gebied. In hoeverre er
wel invloed is zonder onderzoek niet te zeggen. We hebben in de zienswijze aangegeven dat
er een uitgebreide risicobeoordeling voor dit specifieke gebied moet worden uitgevoerd.
11. Wat is de mogelijke invloed van deze vervuiling op ontwikkeldoelen van Natura-2000 in dit
gebied?
Zie vraag 10.
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Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Tubbergen,
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drs. ing. G.B.J. Mensink
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