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Geacht College,
Op 8 juli 2015 ontvingen wij een afschrift van de ontwerpbeschikking: vaststelling van de ernst en
spoedeisende saneringsnoodzaak van een bodemverontreiniging op de locatie TubbergenBoortorenweg 4 te Hezingen. Naar aanleiding hiervan dienen wij hierbij een zienswijze in over uw
ontwerpbesluit.
Situatie
De locatie is in het verleden door de NAM gebruikt voor gaswinning. Vanaf 1991 is een sanering
+1
uitgevoerd volgens een IBC -variant in drie fasen, waarvan fase 2, het controleren en beheersen van
de restverontreiniging, nog steeds loopt. In 2010 is de locatie omgebouwd voor afvalwaterinjectie.
Daarbij is een ernstige verontreiniging van de bodem met minerale vluchtige aromaten en barium
geconstateerd. In uw besluit van 25 februari 2010 hebt de ernst en spoedeisendheid van de
grondverontreiniging vastgesteld en ingestemd met een deelsaneringsplan. Hierin hebt u ook
aangegeven dat het grondwater ter plaatse van de NAM locatie sterk verontreinigd is met minerale
olie en vluchtige aromaten. Destijds heb u geen besluit genomen over de ernst en spoedeisendheid
van de aanwezige grondwaterverontreiniging. Op basis van in 2014 en 2015 door Arcadis uitgevoerde
grondwateronderzoeken neemt u nu een besluit over de ernst en spoedeisendheid van de
grondwaterverontreiniging.
Zienswijze
In de thans voorliggende ontwerpbeschikking heeft u vastgesteld dat sprake is van een ernstige en
spoedeisende bodemverontreiniging (grondwater) waarbij met de sanering moet worden
aangevangen voor 1 juli 2019. Ten aanzien van dit besluit hebben wij de volgende zienswijzen:
 Gezien de ligging van de locatie, te weten in het Natura2000 gebied ‘Springendal & Dal van de
Mosbeek’ zijn wij van mening dat de sanering zo snel mogelijk moet wordt uitgevoerd en niet moet
worden uitgesteld tot 2019.
 Gezien de ligging van de locatie zijn wij van mening dat er een uitgebreide risicobeoordeling voor
dit specifieke gebied moet worden uitgevoerd.
 Bij de ombouw van de locatie in 2010 heeft een deelsanering plaatsgevonden. Daarbij bleek de
grondverontreiniging groter dan verwacht. Onduidelijk is of er naast de grondwaterverontreiniging
ook nog steeds sprake is van grondverontreiniging en wat hier de omvang van is.
 Wij willen weten wat de verontreinigingssituatie is ter plaatse van de andere NAM locaties in onze
gemeente gelegen aan de Manderveenseweg te Tubbergen en Langemaatsweg te Manderveen .



Gezien de onrust die de afvalwaterinjectie op de NAM locaties onder onze inwoners heeft
veroorzaakt, willen wij voorafgaand aan de bekendmaking van een besluit, informatie etc,. welke
betrekking heeft op de NAM locaties in onze gemeente, hierbij betrokken worden en op de hoogte
gesteld.

Wij concluderen dat er bij de inwoners van het gebied grote zorgen zijn met betrekking tot de gronden grondwaterverontreiniging. Hierbij speelt datgene wat rond de Teerput Vasse gebeurd en is
gebeurd een belangrijke rol. Wij zijn daarom niet tevreden met de wijze waarop de communicatie tot
nu toe heeft plaatsgevonden en willen met u in gesprek om hier afspraken over te maken.
Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Voorpostel van de afdeling Wabo, tel: 0546 628000. Zij is
op maandag en dinsdag aanwezig. Ook kunt u een email sturen naar gemeente@tubbergen.nl
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