Schriftelijke Vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel
Datum

: 23 februari 2016

Naam & fractie

: CDA, Bouwien Rutten

Onderwerp : Afvalwaterinjectie in waterwingebieden en zoutlagen

Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artik el 59vragen schriftelijk te
beantwoorden:
10 februari berichtte de Twentse Courant Tubantia over de mogelijke risico’s van het injecteren van
olieafvalwater onder drinkwatergebieden. Vitens en de NAM zijn volgens dit bericht met elkaar in gesprek
om duidelijkheid te verkrijgen over de ‘ overlap’ van injectie en waterwin gebieden. Volgens de NAM wordt
het afvalwater opgesloten tussen 2 zoutlagen onder het drinkwatergebied. Vitens onderschrijft dit niet
zomaar.
Vervolgens bericht op 23 februari dezelfde regionale krant dat volgens de Duitse geoloog Lutz
Katzschmann opgelost zout medeveroorzaker is geweest van het recentelijke zinkgat in Nordhausen. De
NAM communiceert dat ditzelfde zout, anhydriet, onoplosbaar is.
DIT LIJKEN twee tegenstrijdige meningen van deskundigen.
Vragen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bent u bekend met het artikel van 10 februari?
Hebt u ondertussen met zowel de Vitens als de NAM contact gehad over dit vraagstuk?
Zo nee, waarom niet?
Zo ja, kunt u ons meer vertellen over de voortgang?
Vind u dat het Gedeputeerde Staten verantwoordelijkheid draagt voor het bieden van veilig en
schoon drinkwater aan de inwoners van Overijssel?
Bevreemdt het u dat de NAM Vitens niet eerder heeft geïnformeerd over de transportleidingen
welke langs waterwingebieden lopen, dan PAS nadat er een lekkage plaats vond?
Bent u bekend met de verschillende opvattingen over de oplosbaarheid van deze zoutlagen?
Bent u bereid deze Duitse geoloog Lutz Katschmann uit te nodigen voor een presentatie over zijn
zienswijze over OPLOSBAARHEID VAN ANHYDRIETLAGEN aan GS EN statenleden van
Overijssel?
Vind u de berichtgeving over de mogelijke risico’s van waterwinning en de wel of niet
oplosbaarheid van zouten, behorend tot nieuwe inzichten die kunnen leiden tot hervatting van het
proces tot een intrekkingsverzoek aan het Ministerie met betrekking tot vergunning
afvalwaterinjectie?

10. Hoe verhoudt zich dit tot de recentelijk aangenomen kaders voor de ondergrond?

