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Schriftelijke vragen voornemen tot lozen afvalwater door de 
NAM op de Eems 

Geachte heer Star, heer Schijf, mevrouw Beckerman, mevrouw Van der Graaf en heer Meendering, 

Op 1 april 2016 hebben wij van u schriftelijke vragen ontvangen over het lozen van afvalwater door de NAM 
op de Eems. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. Wij herhalen eerst uw vraag, waarna wij 
deze beantwoorden. 

1. Is het College op de hoogte gebracht van dit onderzoek door de NAM? 

Ja. 

2. Zo ja, op welke wijze heeft dit plaatsgevonden? 

Op 24 maart jl. heeft de NAM in een gesprek met gedeputeerde Homan een toelichting op het onderzoek 
gegeven. 

3. Zo nee, wat is de mening van het college over het voornemen van het lozen van het afval van de NAM 
in een zeer kwetsbaar natuurgebied? 

Niet van toepassing. 

4. Op welke wijze heeft het college een bevoegdheid hiertegen op te treden, vanuit de volgende 
perspectieven: ruimtelijk, kwaliteit van het oppervlaktewater van de Eems, aanleg van leidingen, het 
herstel van het Eems Dollard Estuarium in de breedste zin van het woord? 

Ons college heeft geen bevoegdheid hiertegen op te treden. Indien sprake is van effecten op natuurwaarden 
(habitat en soorten) als gevolg van de lozing en/of aanleg van leidingen, dan is in het kader van de 
Natuurbeschermingswet een vergunning nodig. In het geval van kwaliteit van de Eems dient deze 
aangevraagd, getoetst en vergund te worden bij/door het Ministerie van Economische Zaken. 

In de Eems is sprake van betwist gebied met Duitsland als gevolg van de niet definitief vastgestelde grens 
tussen Duitsland en Nederland. Dit betwist gebied ligt ongeveer 100 m van en parallel aan onze dijk tot het 
midden van de vaargeul. 
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In het geval sprake zou zijn van aanleg nieuwe leidingen in onbetwist gebied dan is Provincie Groningen 
bevoegd. In dit geval wordt echter gebruik gemaakt van een bestaande leiding die bovendien uitkomt in 
betwist gebied, waar het Ministerie van Economische Zaken bevoegd is. Er is geen sprake van een 
ruimtelijke ingreep. 

Voor het lozen moet een vergunning in het kader van de Waterwet aangevraagd en vergund worden bij/door 
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig Rijkswaterstaat). Deze zal moeten worden getoetst aan 
de eisen kwaliteit oppervlaktewater. 

5. In Drenthe en Twente worden informatieavonden georganiseerd voor betrokkenen en 
belanghebbenden, worden deze avonden ook georganiseerd in Groningen? En op welke wijze speelt de 
provincie hierin een rol? 

Informatieavonden worden vooralsnog niet in Groningen georganiseerd. 
Inhoudelijk betreft het onderzoek een her-afweging of de waterinjectie in Twente nog steeds de optimale 
verwerking is van het productiewater van Schoonebeek. Er is een "long list" van meer dan twintig 
alternatieven in kaart gebracht en deze is inmiddels teruggebracht naar een "short list" van vier 
alternatieven, die naast de bestaande injectiemethodiek in Twente momenteel worden bestudeerd. Eén van 
deze alternatieven is zuivering van het productiewater, transport, gevolgd door lozing in de Eems. Rond de 
zomer worden één of enkele van deze alternatieven gekozen die dan in de tweede helft van 2016 in meer 
detail zullen worden bestudeerd. Mocht de optie transport en lozing in de Eems na de zomer inderdaad een 
serieuze mogelijkheid blijken die in detail bestudeerd dient te worden, dan zal NAM informatieavonden met 
betrokkenen en omwonenden in Groningen gaan organiseren. Wij zien in het organiseren van deze 
bijeenkomsten geen rol voor de provincie. 

6. Is het College bereid om in samenspraak met de Staten elke vorm van lozing van afvalwate r ten 
gevolge van de oliewinning te voorkomen? En daar alles voor te doen wat wenselijk is? 

Wij hebben in het gesprek met de NAM reeds aangegeven dit als een ongewenste optie te zien. Vooralsnog 
is deze optie in onderzoek. De NAM heeft toegezegd ons op de hoogte te houden van de voortgang van het 
onderzoek. Mocht de optie een concrete morgelijkheid worden, dan zullen wij hierover nader in gesprek 
gaan met de NAM en de bevoegde ministeries. In deze gesprekken zullen wij duidelijk aangeven dat wij niet 
achter deze optie kunnen staan. Mocht het erop lijken dat voor deze optie gekozen gaat worden, dan zullen 
wij, in samenspraak met de Staten, al het mogelijke doen om deze optie te voorkomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

•»Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 


