
 

 

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,  

De heer F.J. Paas 

Postbus 610 

9700 AP Groningen 

 

Datum: zondag 28 oktober 2018 

Onderwerp: Schriftelijke vragen naar aanleiding van lekkage NAM-tankenpark 

 

Geacht college, 

PVV Groningen is geschrokken van de gevaarlijke situatie in het afwateringskanaal in 

Farmsum, die is ontstaan door lekkage van het zeer giftige en explosieve aardgascondensaat 

in het NAM-tankenpark. De NAM benadrukte in oktober nog dat het slechts om een 

eenmalig incident ging. EenVandaag berichtte gisteren echter nog dat er de afgelopen 5 jaar 

meerdere meldingen van vergelijkbare incidenten zijn gedaan bij het Staatstoezicht op de 

Mijnen (sodM). Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft daarop het tankenpark van de NAM in 

Delfzijl onder verscherpt toezicht geplaats. Het Functioneel Parket is een strafrechtelijk 

onderzoek gestart, omdat men er vanuit gaat dat de NAM milieuwetten heeft overtreden.  

De periode van verscherpt toezicht zal duren ‘zolang als het nodig is’, aldus een 

woordvoerder van het SodM aan Eenvandaag. Alleen al uit deze genomen maatregelen en 

sancties van het SodM tegen de werkzaamheden van de NAM in het gebied rondom Delfzijl 

blijkt dat er door deze lekkages mogelijk risico’ s zijn voor de volksgezondheid, de veiligheid 

van de voedselketen en voor het leefmilieu.  

Naar aanleiding hiervan heeft de PVV enkele vragen: 

1. Is het college van GS bekend met het bericht van 3 giftige incidenten met het lekken 

van aardgascondensaat?  

 

2. Welke maatregelen neemt het college van GS om risico’s voor omwonenden door 

dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?  

 

3. Hoe staat het college tegenover gezondheidscheck van omwonenden.  

 



4. Waarom heeft de NAM niet eerder erkend dat er de afgelopen 5 jaar meerdere 

incidenten hebben plaats gevonden met het zeer giftige aardgascondensaat in het 

gebied van het Tankenpark Delfzijl? 

 

5. Wat zijn de gevolgen van deze lekkage, en eerdere lekkages, voor de 

volksgezondheid en milieu in dit gebied op korte, maar ook op langere termijn, 

omdat aardgascondensaat naast allerlei lichamelijke klachten, ook een 

kankerverwekkende eigenschap heeft. 

 

6. Hoe verloopt de communicatie en informatieverstrekking tussen omwonenden en 

betrokkenden?  

 

7. De SodM heeft de NAM onder curatele gesteld tijdens, en in afwachting van een 

opgestart onderzoek naar het overtreden van milieuwetgeving. Zijn er 

onderzoeksrapporten beschikbaar over metingen van de luchtkwaliteit en 

oppervlaktewater genomen door de Omgevingsdienst Groningen ten tijde van het 

incident in het afwateringskanaal in Farmsum op 4 oktober van dit jaar?  

 

8. Vindt het college van GS ook dat slechts het uitvoeren van wateronderzoek in het 

afwateringskanaal te mager is en dat onafhankelijk en objectief 

bodemonderzoek/het nemen van grondmonsters ter hoogte van het riool mbt evt 

kleine lekken in het riool en het afwateringskanaal noodzakelijk is, en meer 

duidelijkheid zal geven over de mate van verontreiniging? En zo nee waarom niet? 

 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet, namens fractie van PVV Groningen  

 

Ton van Kesteren 

 

 


