VERZOEK SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE VAN B&W
Van:
Ontvangen:

Fractie GB/VVD
14 augustus 2015

Onderwerp: Bodemvervuiling Hezingen

Inleiding:
Gemeentebelangen/VVD is zeer geschrokken van de berichten die onlangs naar buiten zijn gekomen
over de bodemvervuiling ten gevolge van de gaswinning in Hezingen. Het baart ons grote zorgen dat
de vervuiling bij de NAM en de provincie bekend is, zonder dat dit richting onze gemeente
gecommuniceerd is.
In het verleden zijn reeds vragen gesteld zijn over een mogelijke vervuiling van de bodem. Deze
vragen zijn door de NAM ontkennend beantwoord.
Het betreft een locatie die in Natura 2000 gebied ligt; een deel natuur dat is aangemerkt als zeer
kwetsbaar. Hoe kan dan nu deze vervuiling en het niet hierover communiceren uitgelegd worden aan
onze inwoners?
Voorts maakt Gemeentebelangen/VVD zich in dit verband ook grote zorgen over de
drinkwatervoorziening, zowel nu als in de toekomst.
Wij stellen hierover de volgende 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?
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?
3. Hoe kwalificeert het College dat de NAM en de provincie niet eerder kenbaar hebben gemaakt
dat deze vervuiling in het gebied aanwezig is?
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.)
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?
6. Bestaat de vervuiling uit nog meer dan barium (hetgeen nu bekend is)?
7. Is deze grote vervuiling ook de reden geweest voor VITENS om de drinkwaterwinning in
Manderheide te staken en te verplaatsen naar Manderveen?

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?
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.)
10. Heeft gebiedsontwikkeling t.b.v. Natura-2000 nog wel zin; wat is nog nut en noodzaak?
11. Wat is de mogelijke invloed van deze vervuiling op ontwikkeldoelen van Natura-2000 in dit
gebied?

Toelichting:
Zie bovenstaande.
Ondertekening en naam:
Fractie Gemeentebelangen/VVD

U.M.T. (Ursula) Bekhuis-Groothuis

Wijze van indienen van schriftelijke vragen: de vragen worden bij de voorzitter van de raad ingediend (....) (artikel 37
Reglement van orde).

