VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:
Ontvangen:

CDA
31 mei 2015

Onderwerp: Openbaarheid rapportages en inspectierapporten oliewaterinjectie.

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 1 juni 2015
Vragen gericht aan: het college van B&W

Op 23 april jl. was er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, over de gevolgen van
afvalwaterinjectie bij olie- en gaswinning.
Hoogleraar en milieudeskundige dhr. Reijnders van de Universiteit van Amsterdam werd ook in dit
gesprek gehoord. Hij gaf aan dat de metingen en rapportages van de oliewaterinjectie niet openbaar
en inzichtelijk zijn! Dit tot onze verbazing en verontrustheid, namelijk:
In onze motie van 26 januari jl. hebben we het college opgedragen om de complete
inspectierapporten vanaf 2011 t/m 2014 van de 3 locaties binnen onze gemeente Tubbergen, waar
oliewaterinjectie plaats vindt, op te vragen en erop aan te dringen om deze rapporten te betrekken bij
het genoemde onafhankelijke onderzoek, zodat daarover ook een oordeel en advies kan worden
uitgebracht. Afgelopen week hebben wij enkele rapportages uit 2012 en 2013 ontvangen met tevens
een verwijzing naar de websites van de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen.
Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:
1. Heeft u inmiddels alle rapportages en inspectierapporten opgevraagd en ontvangen, zodat
deze betrokken kunnen worden bij het proces richting de aanvraag voor een onafhankelijk
onderzoek?
2. Heeft u de indruk dat al deze rapportages en inspectietapporten gemakkelijk op te vragen en
in te zien zijn voor eenieder, waardoor kan worden geconcludeerd dat de opmerking van
Hoogleraar Reijnders niet juist is?

Toelichting:
Zie vorenstaande.
Ondertekening en naam:
Namens de fractie CDA
R.J.G. (Ronny) Booijink
Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het
vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van
de vergadering bij de voorzitter.

