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weglekken afvalwater in grensgebied

Geachte mevrouw Vedder,

ln uw brief van 5 november 2019 stelde u een aantal vragen over het weglekken van afvalwater in het grensgebied. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1
Welke informatie heeft het College van Gedeputeerde Staten over het weglekken van
zrttaar verontreinigd afvalwater bij een Duitse boorinstallatie;
Antwoord 1
Zoals wij op 10 september 2019 aan uw Sfafen hebben bericht bij onze beantwoording van vragen van de GroenLinks-fractie, is er geen aanleiding om te veronderstellen dat er een risico voor Drenthe bestaat. Srndsdren is de situatie niet
veranderd.

Vraag2
Wanneer is het College van GS hierover door welke Duitse overheidsinstantie geinformeerd;

Antwoord 2
Hef ls ons niet bekend dat wfl door het Duitse Ministerie van Volksgezondheid
geinformeerd zijn, ook niet na extra interne navraag naar aanleiding van uw
vragen.
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Wij zijn aanwezig geweest bijeen openbare informatieavond die op
10 september dit jaar werd georganiseerd door de Samtgemeinde Emlichheim

WI hebben daar geconstateerd dat er voor Nederland geen directe nsrco's
bestaan of te verwachten zijn.

Zowel de Duitse overheden als het mijnbouwbedrijf hebben ons daar duidelijk
gemaakt dat zij alles op alles zetten om de schade te beperken, te herstellen
of anderszins problemen weg te nemen. W'| zijn in nauw contact met alle betrokken partijen en volgen de metingen en ontwikkelingen hierin op de voet.

Vraaq 3
Op welke wijze heeft het College van GS dit met de bewoners en/of organisaties van
grondeigenaren en boeren in de gemeenten Coevorden en Emmen gedeeld;

Antwoord 3
Omdat er geen aanwijzingen zijn dat de verontreiniging zich richting de
Nederlands-Duitse grens verspreidt, is er nog geen aanleiding geweest om contacten met bewoners en/of organisaties van grondeigenaren en boeren in de gemeenten Coevorden en Emmen op te nemen.

Yraag 4
ls het College van GS bekend met de onrust in het gebied omtrent deze lekkage en mogelijke gevolgen voor grondwaterverontreiniging in Nederland;
Antwoord 4
Ja

Vraaq 5
Welke actie heeft het College van GS ondernomen na binnenkomst van de Duitse informatie;

Antwoord 5
Zie de antwoorden 1 en 2.

Vraaq 6
Zijn er al metingen verricht en welke meetinstrumenten zijn daarbij ingezet?
Antwoord 6
Ja, de Duitse organisaties en de desbetreffende mijnbouwonderneming hebben
een monitoringprogramma rondom de lekkage opgezet voor zowel grondwater
als oppervlaktewater. Maandelijks worden monsfers genomen. Wij worden gei'nformeerd over de resultaten van de metingen en wij zijn nauw betrokken bij de
ontwikkelingen. Op ons verzoek wordt de monitoring in Duitsland uitgebreid met
meetlocaties in het diepe grondwater tussen de lekkage en de Nederlandse
grens. Ten slotte kunnen wij u nog meedelen dat wordt gewerkt aan een saneringsprogramma dat naar verutlachting begin 2020 in werking treedt.
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VraasT
ls het College van GS het eens met het CDA dat transparante en tijdige communicatie
bijdraagt aan het voorkomen van onrust in het gebied en zo ja op welke wijze gaat u dat
vormgeven;

Antwoord 7
Ja, transparantie en tijdige communicatie zijn van groot belang wanneer de
feiten dat nodig maken. Ze ook antwoord 3.
Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

md/coll

secretaris

Statenfractie Drenthe
De voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 05 november 2019
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 weglekken afvalwater in grensgebied
Volgens berichtgeving van RTVDrenthe is de afgelopen jaren grote hoeveelheden zwaar vervuild
afvalwater bij een boorinstallatie in de bodem terecht gekomen van het grensgebied met Duitsland
in de omgeving van Coevorden. Volgens hetzelfde bericht is de lekkage al in het voorjaar van 2019
ontdekt maar duurt deze lekkage al meerdere jaren en is de mogelijke oorzaak een door corrosie
aangetaste buis. Eerder al liet de gemeente Emlichheim de provincie Drenthe weten dat het
vervuilde water niet de provincie Drenthe zal bereiken maar nu heeft kennelijk het Duitse Ministerie
van Volksgezondheid Drenthe gewaarschuwd voor de gevaren van deze grondwaterverontreiniging.
De inwoners van het gebied, waaronder veel boeren, vragen zich nu af wat welke gevolgen deze
grondwaterverontreiniging voor hen heeft.
De CDA-Fractie heeft daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:
1
2
3
4
5
6
7

Welke informatie heeft het College van Gedeputeerde Staten over het weglekken van zwaar
verontreinigd afvalwater bij een Duitse boorinstallatie;
Wanneer is het College van GS hierover door welke Duitse overheidsinstantie geïnformeerd;
Op welke wijze heeft het College van GS dit met de bewoners en/of organisaties van
grondeigenaren en boeren in de gemeenten Coevorden en Emmen gedeeld;
Is het College van GS bekend met de onrust in het gebied omtrent deze lekkage en mogelijke
gevolgen voor grondwaterverontreiniging in Nederland;
Welke actie heeft het College van GS ondernomen na binnenkomst van de Duitse informatie;
Zijn er al metingen verricht en welke meetinstrumenten zijn daarbij ingezet?
Is het College van GS het eens met het CDA dat transparante en tijdige communicatie
bijdraagt aan het voorkomen van onrust in het gebied en zo ja op welke wijze gaat u dat
vormgeven;

Namens de CDA-Statenfractie,
Eline Vedder

