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Informatie over historische bodemverontreiniging op
locatie Tubbergen-7 aan de Boortorenweg te Tubbergen
In deze informatiebrief informeren wij u over de bodemverontreiniging op onze mijnbouwlocatie
Tubbergen-7 (TUB-7), mede als gevolg van de recente berichtgeving. Momenteel wordt deze locatie
gebruikt als waterinjectielocatie maar in het verleden werd op de locatie gas gewonnen.
Historie
De bodemverontreiniging waarover momenteel bericht wordt, is ontstaan tijdens de boringen naar gas
die in 1953 en in de 70-jaren op deze lokatie hebben plaatsgevonden. De vervuiling is veroorzaakt
door een bepaald soort boorspoeling die op de boorlocatie heeft gelekt. Al vóór de invoering van de
Wet Bodembescherming in 1994, vanaf 1987 heeft NAM onderzoeken verricht op deze locatie. Als
resultaat van deze onderzoeken is van 1991-2005 de verontreiniging voor een deel gesaneerd.
Tijdens de ombouw van de locatie in 2010 heeft ook een deelsanering plaatsgevonden en is een
restverontreiniging achtergebleven. Deze restverontreiniging zit deels onder de huidige locatie,
verspreidt zich niet en wordt door middel van peilbuizen tot op heden gemonitord.
Actualisatieonderzoek en beschikking
Recentelijk heeft NAM een actualisatieonderzoek laten uitvoeren door Arcadis en heeft dit met de
provincie Overijssel gedeeld. Hierop heeft de provincie formeel een besluit genomen, hoe om te gaan
met de restverontreiniging. Dit besluit ligt als ontwerpbeschikking momenteel tot en met 18 augustus
2015 ter inzage op het gemeentehuis in Tubbergen en het provinciehuis in Zwolle (klik op link voor de
ontwerpbeschikking). Wij willen benadrukken dat in de ontwerpbeschikking expliciet staat vermeld dat
de verontreiniging géén onaanvaardbare risico’s vormt voor mens en ecosysteem. Daarnaast vindt u
op de achterzijde van deze brief een tweetal kaarten van het betreffende gebied die de afgenomen
verspreiding van de verontreiniging over de periode 1988-2015 weergeven.
Vervolgstappen
Omdat de locatie zich bevindt in een natuurgebied wordt voor de spoedeisendheid in de beschikking
volgens de Wet Bodembescherming de termijn van 2019 genoemd. NAM zal binnenkort in overleg
treden met alle relevante partijen voor een spoedige vervolgaanpak van deze historische
verontreiniging. Wij zullen u hierover blijven informeren.
Vragen
Mocht u meer specifieke vragen hebben over de bodemverontreiniging dan kunt u contact hierover
opnemen met de provincie Overijssel als bevoegd gezag in het kader van de Wet
Bodembescherming. Ook kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kan dat met Marten
Lambers via 0592-36 42 31 of per mail marten.lambers@shell.com. U kunt ook 24 uur per dag contact
opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 36 40 00.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.

