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1. Wat is uw oordeel over de oproep van de Staten van Overijssel om de 
vergunning van de NAM voor het lozen van vervuild afvalwater, in te 
trekken? 

2. Wat heeft de provincie Drenthe tot nu toe ondernomen of gaat de 
provincie Drenthe ondernemen om deze zorgelijke ontwikkeling, het lozen 
van vervuild afvalwater, afkomstig van oliewinning in Drenthe, dat door 
lekkage in de bodem terechtkomt, een halt toe te roepen? 

3. Bent u bereid er bij het Ministerie op aan te dringen dat de productie en de 
injectie van het afvalwater definitief wordt gestaakt? 

4. Welke consequenties zijn er voor Drenthe mocht de vergunning voor de 
NAM door minister Kamp wordt ingetrokken? 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De fracties van GroenLinks en D66, 
 
Hans Kuipers  Marianne van der Tol 


