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Schriftelijke vragen over lekkage NAM-tankenpark 

Geachte heer Van Kesteren, 

Hierbij beantwoorden wij uw vragen over de lekkage van aardgascondensaat uit het tankenpark van de NAM in 
Farmsum zoals u die ons heeft gesteld in uw bovenvermelde brief. 

Wij verwijzen ook naar onze brief van 21 november 2018 (2018-073376/45/A6), waarin wij de vragen van de 
Partij voor de Dieren over dit onderwerp hebben beantwoord. Daarbij hebben wij het antwoord van de minister 
van EZK op de aan hem gestelde vragen meegezonden. 

1. Is het college van GS bekend met het bericht van 3 giftige Incidenten met het lekken van 
aardgascondensaat? 

Antwoord: Ja, wij hebben kennisgenomen van de uitzending EenVandaag van 27 oktober 2018. 

2. Welke maatregelen neemt het college van GS om risico's voor omwonenden door dergelijke 
Incidenten in de toekomst te voorkomen? 

Antwoord: Het bedrijf is primair aan zet om de benodigde maatregelen te nemen en in stand te houden. Het is 
vervolgens aan het bevoegd gezag om te bezien of het nadere maatregelen wil opleggen en daarop toe te 
toezien. De minister van EZK en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn het bevoegd gezag inzake de Wet 
algemene bepalingen Omgevingsrecht. 
De SodM heeft inmiddels verscherpt toezicht op het tankenpark Delfzijl ingesteld. Wij wachten de verdere 
berichtgeving van NAM en/of SodM af en houden dit nauwlettend in de gaten. 
Wij hebben een toezichthoudende bevoegdheid in het kader van de Wet natuurbescherming. Het incident van 
4 tot 9 oktober 2018 leidde tot een lozing op het afwateringskanaal. De toezichthouder zal meedere keren de 
natuur bij het afwateringkanaal in de gaten houden. 

3. Hoe staat het college tegenover gezondheldscheck van omwonenden? 

Antwoord: Het is primair aan de gemeente Delfzijl en de GGD Groningen of zij dit wenselijk of nodig achten. 
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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? 

Antwoord: Dit is een vraag aan de NAM. De bedrijfsvoering van de NAM tankenpark Delfeijl in combinatie met 
o.a. de voorgevallen incidenten hebben geleid tot een verscherpt toezicht van de SodM. 

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 aiieriei 
lichamelijke klachten, ook een kankerverwekkende eigenschap heeft? 

Antwoord: Het is aan de GGD en aan het bevoegd gezag om de door u gevraagde gevolgen te duiden voor 
zowel de gezondheidsaspecten als het milieu. 

6. Hoe verloopt de communicatie en informatieverstrekking tussen omwonenden en betrokkenen? 

Antwoord: Het is aan het bedrijf en het bevoegd gezag om de communicatie en informatieverstrekking naar de 
omwonenden te verzorgen. In uitzonderlijke gevallen worden daarbij de gemeente en de GGD betrokken. 

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? 

Antwoord: Nee. De DDG beschikt niet over eigen meetrapporten over de kwaliteit van de lucht en 
oppervlaktewater ten tijde van het incident van 4 oktober 2018, omdat zij toen geen metingen heeft uitgevoerd. 
Rondom het naburige bedrijventerrein Oosterhorn staan elektronische neuzen. De ODG heeft de leverancier 
gevraagd of die neuzen een verhoogde concentratie aardgascondensaat in de lucht kunnen detecteren. Dat 
blijkt het geval. De windrichting was in de periode van 4 tot 9 oktober 2018 echter dusdanig dat die e-neuzen 
geen damp van aardgascondensaat hebben gedetecteerd. 

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 met betrekking tot eventueel 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? 

Antwoord: De NAM heeft ons op 5 november jl. geïnformeerd over de bodemverontreiniging buiten de 
inrichtingsgrens. Hiervoor stelt het bedrijf een plan van aanpak op om de opgetreden verontreiniging te saneren 
en in dat kader zal het bedrijf aanvullende onderzoeken uitvoeren. Wij menen dat de NAM het plan van aanpak 
dient in te dienen bij de SodM. Het is aan de SodM om het plan van aanpak en bijbehorende 
bodemonderzoeken te beoordelen en toetsen. Daarover hebben wij contact met de SodM. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
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