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Schriftelijke vragen over mogelijk lek in de afvoerleiding van
Nedmag

Geachte heer Zwiers,
Hierbij beantwoorden wij uw schriftelijke vragen over een mogelijk lek in de afvoerleiding van Nedmag zoals u
ons die heeft gesteld in uw brief van 20 november jl.
1) Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte gebracht van een mogelijk lek van de smeerpijp
tussen Veendam en Scheemda? En wanneer is het College op de hoogte gebracht van dit lek? Graag
een toelichting van het Coliege.
en
2) Op weike locatie bevindt zich het lek van de smeerpijp en welke gevolgen heeft dat voor de
betreffende omgeving? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
Antwoord op de vragen 1 en 2:
Op 14 november 2018 is een lek geconstateerd in de Nedmag VKA toevoerleiding (Veenkoloniale
Afvalwaterleiding) bij de Noorderweg, ongeveer ter hoogte van de rode stip op de onderstaande kaart. Het
waterschap Hunze en Aa's meldde deze lekkage rond 08.30 uur bij Nedmag. Op 15 november jl. heeft Nedmag
dit ongewoon voorval gerapporteerd aan de Omgevingsdienst Groningen die voor ons het toezicht op de
inrichting uitvoert. De provincie is het bevoegd gezag voor het toezicht op de inrichting en de VKA
toevoerleiding.
Nedmag heeft na de melding van het waterschap de fabriek stilgelegd, zodat er om 10.30 uur geen afvalwater
meer door de leiding stroomde. Nedmag heeft de leiding gerepareerd en de reparatie 's avonds om 21.30 uur
afgerond. De leiding was over een lengte van 8 meter gescheurd en Nedmag heeft daarom 10 meter leiding
vervangen. Er was sprake van een scheur in de lengte van de leiding, volgens Nedmag waarschijnlijk
veroorzaakt door een combinatie van de langdurige droogte en het (landbouw)transport over de dam/door de
berm. De VKA toevoerleiding heeft Nedmag aan een extra inspectie onderworpen en daarbij zijn geen zwakke
plekken aangetroffen.
Als gevolg van de lekkage is zout afvalwater terechtgekomen in het hoofdafvoerkanaal langs de Noorderweg en
de zijsloten hiervan, de schatting hiervan is maximaal 3000 m^. Het hoofdafvoerkanaal waar het zoute water
naartoe is gestroomd, is ingeblokt en leeggezogen.
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3) Hoeveel vrachtwagens met pekelwater hebben pekelwater geloosd bij het pompstation in Scheemda?
Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
Antwoord:
Er is geen pekelwater geloosd. De vrijgekomen hioeveelheid zout afvalwater is met vrachtwagens
getransporteerd naar het gemaal Scheemda om daar in het VKA te brengen. Het gemaal in Scheemda is het
reguliere lozingspunt van de Nedmag VKA toevoerleiding. In totaal is sprake geweest van circa
400 transportbewegingen naar het gemaal.
4) Heeft het vermeende lek nog gevaar opgeleverd voor de betreffende Inwoners nabij het lek? Graag
een toelichting van het College van Gedeputeerde Staten.
Antwoord:
Wij hebben geen aanwijzingen dat de lekkage en de gevolgen daarvan een gevaar voor de volksgezondheid
hebben opgeleverd. De omwonenden en de landeigenaren zijn door Nedmag geïnformeerd.
Het gedeelte van het hoofdafvoerkanaal met de zijsloten is ingedamd en leeggezogen. Flora en fauna in het
kanaal en de sloten zijn in aanraking gekomen met het zoute water. Wij zullen vanuit onze toezichthoudende
bevoegdheid in het kader van de wet Natuurbescherming de gevolgen voor de natuur in de gaten houden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Sedeputaêrde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.

