
    

 

Schriftelijke vragen 

 
 
Groningen, 22 december 2018 

 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van Gedeputeerde 

Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

 
Geacht College, 
 
De Partij voor het Noorden heeft opnieuw geconstateerd dat er sprake is van een lek in de 
smeerpijp van Nedmag tussen Veendam en Scheemda. De Partij voor het Noorden mist de rol van 
de Omgevingsdienst Groningen. Daarnaast moet de hele leiding worden gecontroleerd en worden 
onderzocht welke invloed het pekelwater heeft op het milieu in de Dollard door een onafhankelijk 
bedrijf. De Partij voor het Noorden wil een onderzoek naar de mogelijkheden van een verbod van 
de lozingen van pekelwater in de Dollard, als blijkt dat er sprake is van vervuiling van het 
oppervlaktewater van de Dollard; 
 

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 College van Gedeputeerde Staten. 

 
 

2) Welke rol speelt de Omgevingsdienst Groningen zowel in de communicatie van de 
geconstateerde lekken als in het preventief controleren van de afvalwaterleiding van 
zoutwinningsbedrijf Nedmag. Graag een reactie van het College van Gedeputeerde Staten. 
 

3) Er worden miljoenen euro’s geïnvesteerd in het leefbaarder maken van de Dollard. Kunt u 
aangeven welke bestanddelen het afvalwater van Nedmag bevat? En in hoeverre deze 
bestanddelen negatieve effecten hebben op het milieu van de Dollard? Graag een 
toelichting van het College van Gedeputeerde Staten. 
 

4) Is het College voornemens de directe omgeving van Nedmag te onderzoeken en metingen 
te verrichten naar mogelijke vervuiling van afvalwater? Graag een toelichting van het 
College van Gedeputeerde Staten. 
 

5) Is het College voornemens om metingen te laten verrichten daar waar het afvalwater van 
Nedmag in de Dollard Stroomt? Graag een toelichting van het College van Gedeputeerde 
Staten. 
 

6) Is het College voornemens om door een onafhankelijk bureau de gehele afvalwater 
pijpleiding te laten controleren van Nedmag? Graag een toelichting van het College van 
Gedeputeerde Staten. 
 

7) In hoeverre heeft Nedmag een alternatief om het water op eigen terrein (beter) te 
zuiveren, waardoor lozing op de Dollard niet nodig is. Graag een toelichting van het College 
naar deze mogelijkheid. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 

 


