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Geachte Voorzitter, 

 

In de nacht van 2 op 3 oktober 2018 heeft op het NAM tankenpark Delfzijl 

(tankenpark) in Farmsum een lekkage plaatsgevonden van aardgascondensaat. 

Het incident heeft geleid tot milieuschade en onrust bij de omwonenden.   

 

De wet- en regelgeving is erop gericht dat mijnbouw- en industriële activiteiten 

alleen kunnen plaatsvinden als deze activiteiten veilig en verantwoord zijn. 

Toezicht en handhaving zien erop toe dat incidenten zoveel mogelijk worden 

voorkomen, en als dergelijke situaties zich toch voordoen, er passende 

maatregelen met het oog op de veiligheid en het milieu worden genomen. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het Openbaar Ministerie zijn een onderzoek 

gestart naar de lekkage van aardgascondensaat. Als uit de onderzoeken blijkt dat 

de NAM in strijd met de regelgeving heeft gehandeld, kunnen daar sancties op 

volgen. 

 

Tijdens het Algemeen Overleg Mijnbouw op 11 oktober 2018 kon ik gezien de 

lopende onderzoeken nog niet inhoudelijk reageren. Inmiddels is er meer duidelijk 

geworden en beantwoord ik de volgende schriftelijke vragen; 

• Beckerman (SP) ingezonden op 15 oktober 2018 en 22 oktober 2018 

(kenmerk 2018Z18415 en kenmerk 2018Z18995); 

• Nijboer (PvdA) ingezonden op 19 oktober 2018 (kenmerk 2018Z18901); 

• Van der Lee (GL) ingezonden op 26 oktober 2018 (kenmerk 2018Z19198). 

 

 

 

 

 

Eric Wiebes 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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1 

Wat vindt u van het feit dat er gedurende vele dagen vele omwonenden 

blootgesteld zijn aan het giftige aardgascondensaat?1 Waarom heeft het zo lang 

geduurd voordat duidelijk was dat het om dit giftige product ging? 

 

Antwoord 

De mate waarin omwonenden zijn blootgesteld aan dampen afkomstig van het 

gelekte aardgascondensaat lijkt beperkt te zijn geweest. De brandweer heeft op 

zondag 7 oktober 2018 op enkele locaties benzeen metingen verricht. De 

metingen in de openbare ruimte varieerden van 0,3 ppm tot 20 ppm. Het RIVM 

adviseert actief te communiceren bij een waarde van 30,7 ppm. Dit is de waarde 

waarbij de luchtconcentratie met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde 

bevolking als hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven lichte 

gezondheidseffecten mogelijk zijn.  

 

Het incident zelf en het feit dat de oorzaak van de lekkage pas na enkele dagen is 

ontdekt, zijn ongewenst. SodM heeft het tankenpark onder verscherpt toezicht 

gesteld. NAM heeft maatregelen opgelegd gekregen over haar werkwijze, 

systemen en procedures waarmee lekkages moeten worden voorkomen. SodM 

ziet erop toe dat de maatregelen geïmplementeerd worden. Op die manier wordt 

de kans op een vergelijkbaar incident geminimaliseerd.   

 

In de periode 5 tot 8 oktober 2018 heeft de NAM op het eigen terrein en 

daarbuiten verschillende monsters genomen en analyses uitgevoerd. De door de 

NAM op 5 oktober 2018 genomen watermonsters uit het riool op het tankenpark 

hebben geen aardgascondensaat aangetoond. Op 7 oktober 2018 heeft de NAM 

monsters genomen uit een rioolput nabij het Duurswold kanaal. Op maandag 

8 oktober 2018 heeft de NAM aan SodM gerapporteerd dat in deze monsters 

aardgascondensaat is aangetoond. 

 

2 

Wanneer heeft er voor het laatst inspectie door het Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) op het NAM-tankenpark plaatsgevonden? Wat was op die datum het 

oordeel van het SodM? Hoe waren de veiligheidsmaatregelen van de NAM toen? 

Hoe werden die uitgevoerd? Hoe zijn de veiligheidsmaatregelen nu? Zijn die 

aangepast? 

 

Antwoord 

De laatste inspectie van SodM op het tankenpark heeft plaatsgevonden op 

3 augustus 2018. Het betrof een gezamenlijke inspectie met de Veiligheidsregio 

Groningen (Brandweer). Tijdens de inspectie is onder andere aandacht besteed 

aan het functioneren van veiligheidsapparatuur zoals noodgeneratoren, 

brandblusdiesels, noodstop en het blussysteem. Hierbij is geconstateerd dat deze 

                                                
1 www.nrc.nl/nieuws/2018/10/09/strafrechtelijk-onderzoek-naar-nam-na-lekken-gif-in-farmsum-a2417359 
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afdoende periodiek getest en onderhouden worden. Tijdens deze inspectie zijn 

geen overtredingen geconstateerd. 

 

3 

Waarom is het tankenpark geen BRZO-bedrijf (bedrijven vallend onder het Besluit 

risico's zware ongevallen) zodat er BRZO-inspecties door de provincie plaats 

kunnen vinden? 

 

Antwoord 

Het Besluit Risico Zware Ongevallen 2015 (BRZO) komt voort uit de Europese 

Richtlijn 2012/18/EU, ook wel bekend als de Seveso III Richtlijn. Binnen de 

Europese Unie is besloten om deze Richtlijn niet van toepassing te laten zijn op 

mijnbouwwerken met uitzondering van mijnbouwwerken waar ondergronds gas 

wordt opgeslagen. Dit is de reden dat onder andere de locaties Norg UGS en 

Grijpskerk UGS wel onder het regime van het BRZO vallen, maar het tankenpark 

niet.  

 

Voor mijnbouwwerken zoals het tankenpark gelden met het BRZO vergelijkbare 

eisen. In het kader van het BRZO dient een veiligheidsrapport opgesteld te 

worden, waarin de risico’s en de beheersmaatregelen beschreven dienen te 

worden. Het veiligheidsrapport moet iedere vijf jaar door de onderneming 

geactualiseerd worden en bij het bevoegd gezag worden ingediend. In plaats van 

een veiligheidsrapport moet voor mijnbouwwerken een Rapport inzake grote 

gevaren (RiGG) opgesteld worden. In dit document zijn eveneens de interne en 

externe risico’s van de installatie en de beheersmaatregelen hiervoor beschreven. 

Het RiGG moet ook iedere 5 jaar geactualiseerd en ingediend worden. Op het 

tankenpark vinden ook gezamenlijke inspecties met de brandweer plaats. Deze 

worden onder andere uitgevoerd door gecertificeerde BRZO-inspecteurs van 

SodM. De locatie is op 22 januari 2016 en op 3 augustus 2018 samen met de 

Veiligheidsregio Groningen (Brandweer) geïnspecteerd. 

 

4 

Gaat u de NAM, die al vele verwoestingen in de provincie op haar naam heeft 

staan, onder verscherpt toezicht plaatsen? Kunt u uw antwoord toelichten? Bent u 

bereid uw verantwoordelijkheid te nemen en de NAM zwaar te beboeten of 

(tijdelijk) te sluiten? 

 

Antwoord 

Het tankenpark staat momenteel onder verscherpt toezicht. SodM heeft de NAM 

een aantal maatregelen opgelegd. De toezichthouder heeft ook geverifieerd dat 

deze maatregelen zijn uitgevoerd. Op dit moment is er daarom geen aanleiding 

om het tankenpark (tijdelijk) te sluiten. Het verscherpte toezicht blijft in ieder 

geval van kracht gedurende het onderzoek van SodM. Het strafrechtelijk 

onderzoek wordt geleid door het Openbaar Ministerie. Daarover kan ik geen 

mededelingen doen. 

 

5 

Waarom heeft een rioolput op een terrein waar met dergelijke giftige stoffen 

wordt gewerkt een open verbinding met het oppervlaktewater? 
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Antwoord 

De calamiteitenbak van het tankenpark had een aansluiting op het 

bovengenoemde riool om tijdens uitzonderlijke scenario’s vloeistoffen af te 

voeren. Het gaat dan met name over het afvoeren van bluswater tijdens een 

brand. De calamiteitenbak moet al het bluswater dat verwacht wordt bij het 

blussen van een brand op kunnen vangen. Indien de hoeveelheid bluswater groter 

is dan verwacht en ook niet snel genoeg met opgeroepen vrachtwagens kan 

worden afgevoerd, was het ontwerp om het teveel aan bluswater in het riool te 

laten lopen. Daarmee zou dan het overlopen van de calamiteitenbak op de locatie 

worden voorkomen. Uit de bovengenoemde onderzoeken zal blijken of en welke 

maatregelen aanvullend genomen moeten worden om een dergelijk incident in de 

toekomst te voorkomen. 

 

6 

Bevat het aardgascondensaatlekkage kwik, benzeen, tolueen, ethyleen en xyleen? 

Zijn deze stoffen achtergebleven in het rioolstelsel van Farmsum? Zo ja, hoeveel 

van deze stoffen zijn achtergebleven? Welke gevolgen heeft dit voor de 

volksgezondheid? 

 

Antwoord 

Aardgascondensaat is een mengsel van verschillende stoffen. Deze stoffen 

condenseren uit het gewonnen aardgas als gevolg van de druk- en 

temperatuurverlaging bij de gasbehandeling. Het aardgascondensaat bevat met 

name koolwaterstoffen, zoals pentaan, hexaan, cyclohexaan, benzeen, heptaan, 

tolueen, octaan, ethylbenzeen, xyleen en ook langere koolwaterstoffen. Het bevat 

ook een klein gehalte kwik. Aardgascondensaat is een waardevol product. Het 

wordt in een raffinaderij verder verwerkt tot grondstof of brandstof.  

 

Van de 30 m3 gelekte vloeistof is 1 m3 in het rioolstelsel achtergebleven en 29 m3 

in het oppervlaktewater terechtgekomen. Het deel dat in het riool is 

achtergebleven is weggepompt en verwerkt. Het riool is daarna gereinigd en na 

toestemming van het Waterschap en de gemeente Delfzijl op 31 oktober 2018 

weer in gebruik genomen. Op plaatsen waar het rioolstelsel in slechte staat is, 

wordt onderzocht of de bodem daar plaatselijk verontreinigd is met 

aardgascondensaat. 

 

Het deel van het aardgascondensaat dat in het oppervlaktewater terecht is 

gekomen is zoveel mogelijk opgeruimd. In de beantwoording van vraag 1 ben ik 

ingegaan op de gevolgen voor de volksgezondheid. 

 

7 

Zijn de aanwezige hulpdiensten die het gif hebben verwijderd en de betrokken 

inspecteurs blootgesteld aan kwik, benzeen, tolueen, ethyleen en/of xyleen of zijn 

zij onderzocht op blootstelling aan deze stoffen? 

 

Antwoord 

De brandweer heeft op verzoek van het waterschap de verontreiniging ingedamd 

met een drijvende barrière (zogeheten oilbooms). Ook zijn er op verzoek van de 
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gemeente Delfzijl door de brandweer metingen verricht. Het is niet uit te sluiten 

dat enkele brandweerlieden zijn blootgesteld aan giftige stoffen maar uitgaande 

van de metingen is het een blootstelling geweest met beperkte doses en beperkte 

duur. Er hebben zich geen brandweermensen bij de bedrijfsarts gemeld met 

klachten. Volgens de brandweer is er geen aanleiding geweest om haar eigen 

mensen te onderzoeken naar aanleiding van deze blootstelling. Werknemers van 

het Waterschap, gemeente Delfzijl en de Omgevingsdienst Groningen hebben 

melding gemaakt van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, duizeligheid en last 

van de ogen. De gemeente Delfzijl heeft besloten om haar medewerkers een 

preventief bloedonderzoek aan te bieden. 

 

8 

Hoeveel incidenten zijn er de afgelopen vier jaar gemeld op het NAM-tankenpark 

of bij het transport van stoffen afkomstig van dit park? Op welke data vonden 

deze incidenten plaats? 
 

Antwoord 

Er zijn in de afgelopen vier jaar negen ongewone voorvallen (inclusief de lekkage 

van 2 oktober 2018) gemeld aan SodM, zie de onderstaande tabel. 

  

 Melding Datum melding SodM Datum voorval 

1 Vallend object 4 juni 2014 3 juni 2015 

2 Stroomstoring 24 juli 2015 24 juli 2015 

3 (oude) dieselverontreiniging 

waargenomen 

24 oktober 2016  

 

31 maart 2016 

4 Lekkage bluswatersysteem 16 augustus 2016 16 augustus 2016 

5 Aantreffen asbest pakkingen 30 september 20161 22 september 2016 

6 Onverwacht afgaan 

brandalarm (geen brand) 

20 november 2016 20 november 2016 

7 Lekkage op verladingsboot van 

derden 

9 augustus 2017 9 augustus 2017 

8 Gasemissie naar atmosfeer 9 augustus 20181 2 augustus 2018 

9 Lekkage via riool naar 

oppervlaktewater 

6 oktober 2018 2 oktober 2018 

 
1) Melding aan SodM d.m.v. weekmelding 

 

9 

Hoe ziet de bemensing op het tankenpark er 24 uur per week uit? Zijn er 

momenten dat er niemand aanwezig is bij bijvoorbeeld de lekbakken met 

condensaat? 

 

Antwoord 

Het proces op het tankenpark wordt 24 uur per dag bestuurd en bewaakt vanuit 

de controlekamer van de NAM in Hoogezand. Voor het incident van 2 oktober 

2018 werd het tankenpark van maandag tot vrijdag van 07:45 tot 16:15 uur 

bemenst. 

De lekkage van 2 oktober 2018 is voor SodM de aanleiding geweest om extra 

veiligheidsvoorzieningen te eisen. Een van deze voorzieningen is de continue (24 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 6 van 16 
 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

 

 
Ons kenmerk 

DGETM / 18271929 

uur per dag en zeven dagen per week) bemensing van het tankenpark. Na 

afronding van het bestuursrechtelijk onderzoek zal besloten worden of deze 

maatregel permanent van toepassing wordt. 

 

10 

Heeft de NAM een noodscenario wanneer blijkt dat het tankenpark langdurig 

stilgelegd moet worden en de gaswinning dus moet stoppen? Kunt u uw antwoord 

toelichten? 

 

Antwoord 

De NAM heeft een noodplan indien door onvoorziene omstandigheden het 

tankenpark niet beschikbaar is. De scenario’s in dit plan betreffen onder andere 

het niet beschikbaar zijn van de controlekamer, de jetty en de losstraten. In de 

beschreven scenario’s hoeft de gaswinning niet gestopt te worden. 

 

11 

Houdt de lekkage verband met het recent aanleggen van een nieuwe 

aardgascondensaatleiding of de aanwezigheid van oude niet meer in gebruik 

zijnde leidingen onder het terrein? 

 

Antwoord 

Nee, de lekkage is niet afkomstig uit oude leidingen. De nieuwe 

aardgascondensaatleiding speelt ook geen rol in dit incident. Deze nieuwe leiding 

is nog niet op het systeem aangesloten. 

 

12 

Hoe groot was de condensaatstroom de afgelopen jaren? Hoeveel condensaat 

verwacht de NAM nog in het tankenpark te verwerken tot de gaswinning is 

beëindigd? 

 

Antwoord 

Het aardgascondensaat dat wordt verwerkt en opgeslagen in het tankenpark is 

afkomstig van het Groningen gasveld, de zogenoemde kleine gasvelden en de 

ondergrondse gasopslagen. In de periode begin 2011 tot oktober 2018 betrof de 

aardgascondensaatstroom circa 838.823 m3. De NAM heeft aangegeven dat men 

tot aan het einde van de door de NAM bedreven gaswinning op land (Groningen 

gasveld en de overige gasvelden) verwacht nog circa 703.509 m3 

aardgascondensaat te verwerken. 

 

13 

Hoe gaat u de gezondheid van omwonenden in de gaten houden? Wat gaat u voor 

deze mensen betekenen?  

 

Antwoord 

De toezichthouder ziet namens mij toe op de veiligheid van mens en milieu. 

Aardgascondensaat is een gevaarlijke stof en lekkages daarvan zijn niet 

toegestaan. Bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, moeten de veiligheid 

waarborgen, zowel voor hun werknemers als voor de omgeving. 

SodM heeft het tankenpark onder verscherpt toezicht gesteld. De NAM heeft 
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maatregelen opgelegd gekregen over haar werkwijze, systemen en procedures 

waarmee lekkages moeten worden voorkomen. SodM ziet erop toe dat de 

maatregelen geïmplementeerd worden. Op die manier wordt de kans op een 

vergelijkbaar incident geminimaliseerd. 

 

De toezichthouder spreekt de NAM ook aan op de samenwerking met de 

veiligheidsregio, waterschap en het lokale gezag. In het geval van een incident is 

adequaat handelen, het tijdig informeren en samenwerken met de 

veiligheidsregio, het waterschap en het lokale gezag van belang om de 

gezondheid van omwonenden en medewerkers te beschermen. 

 

  



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 8 van 16 
 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

 

 
Ons kenmerk 

DGETM / 18271929 

2018Z18901 

 

1 

Kent u het bericht ‘Olievlek Farmsum is giftig aardgascondensaat van de NAM’2? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Klopt het dat er giftige gassen vrij zijn gekomen in Farmsum en dat de NAM de 

dader is? 

 

Antwoord 

In de nacht van 2 op 3 oktober 2018 is circa 30 m3 aardgascondensaat van het 

NAM tankenpark Delfzijl (tankenpark) in het riool gelekt. Hierdoor is op 3 oktober 

2018 circa 29 m3 aardgascondensaat in het oppervlaktewater terechtgekomen. 

Het aardgascondensaat is giftig en bevat met name koolwaterstoffen, zoals 

pentaan, hexaan, cyclohexaan, benzeen, heptaan, tolueen, octaan, ethylbenzeen, 

xyleen en ook langere koolwaterstoffen. Veel van deze koolwaterstoffen zijn 

vluchtig en zijn als gas uit het gelekte condensaat verdampt. 

 

3 

Wat is er precies gebeurd? 

 

Antwoord 

In mijn brief3 aan uw Kamer en tijdens het Algemeen Overleg over mijnbouw op 

11 oktober 2018 heb ik aangegeven dat het incident wordt onderzocht door het 

Openbaar Ministerie, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de NAM. Op dit 

moment is wel al duidelijk wat er precies is gebeurd, maar nog niet hoe dit heeft 

kunnen gebeuren. 

 

In de nacht van 2 op 3 oktober 2018 is circa 30 m3 aardgascondensaat van het 

NAM tankenpark Delfzijl (tankenpark) in het schoonwaterriool van Farmsum in de 

gemeente Delfzijl terechtgekomen. De lozing is ontstaan door een combinatie van 

factoren waardoor verschillende beveiligingen in het drainsystem van de NAM 

faalden en het aardgascondensaat in het riool en daarna in het oppervlaktewater 

is gekomen: 

• Door het falen van een pomp en een terugslagklep in een opvangbak is 

het niveau in deze bak gestegen; 

• Doordat ook de reserve pomp niet startte, bleef het niveau stijgen en is 

een hoog niveau alarm aangesproken; 

• Omdat dit alarm niet in een actie resulteerde is de opvangbak overgelopen 

in een tweede opvangbak, de calamiteitenbak; 

• Ook het hoog niveau alarm in deze calamiteitenbak is aangesproken maar 

resulteerde niet direct in een actie; 

• Hierdoor is ook deze tweede bak overgelopen; 

                                                
2 www.rtvnoord.nl/nieuws/199845/Olievlek-Farmsum-is-giftig-aardgascondensaat-van-de-NAM 
3 Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 32 849, nr. 139 
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• Omdat de overloop van de calamiteitenbak verbonden is met het 

schoonwaterriool is aardgascondensaat in het riool gestroomd; 

• Ruim twee uur nadat het aardgascondensaat in het riool is gaan stromen, 

is de eerdergenoemde reserve pomp vanuit de controlekamer gestart en 

daardoor werd het niveau van de tank teruggebracht naar een normaal 

niveau. Hierdoor is de lozing naar het schoonwaterriool gestopt. 

  

Op aandringen van SodM heeft de NAM de alarmering aangepast. Er moet direct 

actie worden ondernomen op het moment dat een hoog niveau alarm wordt 

aangesproken. Daarnaast heeft de NAM een afsluiting geplaatst tussen de 

opvangbak en het riool. Ook is er nu na kantoortijd een operator op het terrein 

aanwezig. Deze kan bij een eventueel incident direct ingrijpen.  

 

Ik verwacht dat de lopende onderzoeken duidelijkheid zullen geven over de 

nadere toedracht, de verantwoordelijkheden en de maatregelen die men zal 

nemen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.  

 

4 

Is er een incident gemeld bij het Staatstoezicht op de Mijnen? 

 

Antwoord 

Op 6 oktober 2018 om 20.50 uur heeft de regionale uitvoeringsdienst Groningen 

bij SodM gemeld dat er sprake was van een aardgascondensaat lekkage in het 

Duurswold kanaal. Vervolgens heeft SodM op 6 oktober 2018 de NAM gebeld. De 

NAM heeft SodM op 6 oktober 2018 om 21.48 uur geïnformeerd dat men gestart 

is met een onderzoek. 

 

5 

Wat betekent dit voor de veiligheid van de inwoners van Farmsum en Delfzijl? 

 

Antwoord 

De mate waarin omwonenden zijn blootgesteld aan dampen afkomstig van het 

gelekte aardgascondensaat is moeilijk nauwkeurig vast te stellen. De brandweer 

heeft zondag 7 oktober 2018 op enkele locaties benzeen metingen verricht. De 

gemeten concentratie in de openbare ruimte varieerden van 0,3 ppm tot 20 ppm. 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert actief te 

communiceren bij een waarde van 30,7 ppm. Dit is de waarde waarbij de 

luchtconcentratie met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde bevolking als 

hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven lichte gezondheidseffecten mogelijk 

zijn. 

 

Werknemers van het waterschap, gemeente Delfzijl en de Omgevingsdienst 

Groningen hebben melding gemaakt van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, 

duizeligheid en last van de ogen. De gemeente Delfzijl heeft besloten om haar 

medewerkers een preventief bloedonderzoek aan te bieden. 

 

6 

Dreigen dit soort incidenten vaker voor te komen? 
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Antwoord 

Om te voorkomen dat dit soort incidenten zich nogmaals voordoen, heeft SodM 

het tankenpark onder verscherpt toezicht gesteld. SodM heeft drie extra 

veiligheidsmaatregelen geëist. Deze zijn direct door de NAM uitgevoerd. Een 

daarvan betreft het 24 uur per dag bemensen van het tankenpark. Na afronding 

van het bestuursrechtelijk onderzoek zal besloten worden of deze maatregel 

permanent van toepassing zal worden. 

 

Op dit moment worden, onafhankelijke van elkaar, twee onderzoeken uitgevoerd 

namelijk een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie en een 

bestuursrechtelijk onderzoek door SodM. Het doel van het bestuursrechtelijke 

onderzoek is om de oorzaken van het voorval te achterhalen en daarmee 

herhaling te voorkomen. Ondertussen heeft het bestuursrechtelijke onderzoek 

geleid tot aanpassing van het systeem en de operationele procedure van het 

tankenpark. 

 

7 

Wordt alle schade op de NAM verhaald? 

 

Antwoord 

Ja.  
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1 

Bent u bekend met het bericht waarin aangekondigd wordt dat gemeente Delfzijl 

een noodleiding aan gaat leggen om regenwater af te voeren?4 Wat is daarop uw 

reactie? 

 

Antwoord 

Ja, ik ben met dat bericht bekend. Het riool is afgesloten om het daarin aanwezige 

aardgascondensaat op te ruimen. Het niet functioneren van het riool zou bij 

regenval tot problemen met de waterafvoer in het betreffende industriegebied 

kunnen leiden. De noodleiding is aangelegd om in het geval van regenval te 

zorgen voor een gecontroleerde afvoer gedurende de tijd dat het afgesloten riool 

niet daarvoor beschikbaar is.  

 

2 

Wie gaat er opdraaien voor de kosten van die aanleg? 

 

Antwoord 

De NAM heeft aangegeven de kosten voor het tijdelijke riool, het reinigen van het 

bestaande riool en het verwijderen van het gelekte aardgascondensaat te betalen.  

 

3 

Wat gaat er gebeuren met de 800 meter vervuilde rioolbuizen die momenteel 

gesloten zijn? Waar blijft het materiaal dat normaal gesproken door deze buizen 

loopt, nu? 

 

Antwoord 

Het vervuilde riool is afgesloten om reiniging mogelijk te maken. Het hemelwater 

en het water dat gebruikt is voor het reinigen van het riool inclusief het bij de 

reiniging vrijgekomen slib, is naar het tankenpark getransporteerd via een tijdelijk 

riool. Het hemelwater en het spoelwater is opgeslagen in een tank op het 

tankenpark. Het slib uit het riool is opgeslagen in tanks op een aangrenzend 

terrein. 

 

Het afgesloten riool is in week 42 met een camera geïnspecteerd. In de periode 

15  tot 29 oktober 2018 is het riool door een gespecialiseerd bedrijf gereinigd. Het 

riool is op 31 oktober 2018 weer in gebruik genomen. 

 

4 

Hoe vaak worden rioolbuizen normaal gesproken geïnspecteerd op scheurtjes en 

andere oneffenheden wanneer deze in de buurt liggen van chemische industrie? 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 

 

Antwoord 

Het riool is eigendom van de gemeente Delfzijl. De gemeente is verantwoordelijk 

voor de inspectiefrequentie en -strategie. Het is mij niet bekend hoe vaak 

                                                
4 www.rtvnoord.nl/nieuws/200197/Gemeente-legt-tijdelijk-riool-aan-bij-tankenpark-NAM 
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rioolbuizen normaal gesproken in opdracht van een gemeente worden 

geïnspecteerd. 

 

5 

Wat gebeurt er met de aparte tanks waarin de NAM nu het spoelwater in op slaat? 

 

Antwoord 

Het spoelwater wordt vooralsnog apart opgeslagen in een tank op het tankenpark. 

Na bemonstering zal in overleg met SodM de verdere bestemming worden 

bepaald.  

 

6 

Wanneer is bekend hoeveel materiaal er is weggelekt? Wanneer is bekend welke 

gevolgen dit heeft voor de natuur, dieren en mensen in de omgeving? 

 

Antwoord 

Op basis van procesgegevens heeft de NAM een inschatting gemaakt dat er circa 

30 m3 aardgascondensaat is gelekt. Hiervan is 1 m3 in het riool achtergebleven en 

opgeruimd. Circa 29 m3 is via het riool in het kanaal terechtgekomen. Het 

grootste risico voor het milieu is de verontreiniging door een olieproduct. Het 

Waterschap heeft aangegeven dat er twee watervogels zijn overleden. 

 

De mate waarin omwonenden zijn blootgesteld aan dampen afkomstig van het 

gelekte aardgascondensaat lijkt beperkt te zijn geweest. De brandweer heeft 

zondag 7 oktober 2018 op enkele locaties benzeen metingen verricht. De 

metingen in de openbare ruimte varieerden van 0,3 ppm tot 20 ppm. Het RIVM 

adviseert actief te communiceren bij een waarde van 30,7 ppm. Dit is de waarde 

waarbij de luchtconcentratie met grote waarschijnlijkheid door de blootgestelde 

bevolking als hinderlijk wordt waargenomen, of waarboven lichte 

gezondheidseffecten mogelijk zijn. 

 

Werknemers van het waterschap, gemeente Delfzijl en de Omgevingsdienst 

Groningen hebben melding gemaakt van lichamelijke klachten zoals hoofdpijn, 

duizeligheid en last van de ogen. De gemeente Delfzijl heeft besloten om haar 

medewerkers een preventief bloedonderzoek aan te bieden. 

 

7 

Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijk afval nogmaals in het kanaal 

terecht komt? 

 

Antwoord 

Na het ontdekken van de oorzaak van de lekkage van het aardgascondensaat 

heeft SodM de NAM gesommeerd om de schade te herstellen. Ook moest de NAM 

direct een onderzoek starten naar het ontstaan van de lekkage en ook aangeven 

hoe zo’n incident in de toekomst kan worden voorkomen. Op 26 oktober 2018 

heeft SodM drie aanvullende veiligheidsmaatregelen opgelegd. Deze zijn door de 

NAM direct uitgevoerd. De NAM heeft de prioritering van de alarmeringen aan 

moeten passen, zodat signalen van mogelijke lekkage direct en met de hoogste 

prioriteit worden opgepakt, een afsluiter tussen de installatie en het riool moeten 
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plaatsen en de NAM moet ervoor zorgen dat ook buiten kantooruren personeel op 

het tankenpark aanwezig is zodat direct ingegrepen kan worden bij een 

calamiteit.  

De afsluiter tussen de installatie en het riool en de permanente bemensing zijn 

tijdelijke maatregelen, die na afronding van het bestuursrechtelijke onderzoek al 

dan niet omgezet worden in permanente maatregelen. Ook heeft SodM het 

tankenpark onder verscherpt toezicht gesteld. Dit betekent dat SodM frequent 

inspecties uitvoert en dat het bedrijf wekelijks schriftelijk rapporteert. 
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1 

Klopt het dat de dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa’s, mede namens de 

wethouder van gemeente Delfzijl, u een brief heeft gestuurd over de afhandeling 

van de lekkage van aardgascondensaat in Farmsum? 

 

Antwoord 

Ja. 

 

2 

Klopt het dat de dijkgraaf in deze brief zijn ontevredenheid uit over de 

medewerking van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en dat volgens 

hem de NAM de eerste dagen elke betrokkenheid heeft ontkend? 

 

Antwoord 

De dijkgraaf heeft in zijn brief aangegeven dat de NAM zich in de dagen direct na 

het ontdekken van de lekkage niet constructief heeft opgesteld en dat de NAM in 

die periode ook enige betrokkenheid met de lekkage heeft ontkend. 

 

3 

Klopt het dat de dijkgraaf zich niet herkent in het door uw geschetste beeld aan 

de Kamer over de NAM? Wat is uw reactie op deze brief? 

 

Antwoord 

De dijkgraaf geeft in zijn brief aan dat in mijn brief5 van 11 oktober 2018 aan de 

Tweede Kamer de indruk wordt gewekt dat er door de partijen schouder aan 

schouder werd gewerkt. Ik heb begrip voor de mening van de dijkgraaf en ik kan 

mij goed voorstellen dat hij, geconfronteerd met een onbekende verontreiniging in 

het kanaal, zich enorm heeft gestoord aan de door hem in zijn brief verwoorde 

niet constructieve opstelling van NAM.  

 

In mijn brief van 11 oktober 2018 aan de Tweede Kamer heb ik beoogd op een 

objectieve wijze aan te geven dat verschillende partijen onderzoek hebben 

gedaan. Ik ben niet nader ingegaan op de wijze waarop en in welk verband de 

onderzoeken zijn uitgevoerd. Ik wil mij niet mengen in de onderzoeken van SodM 

en het Openbaar Ministerie. Het beeld dat de dijkgraaf heeft gegeven over de 

houding van de NAM kan door SodM en het Openbaar Ministerie worden 

meegenomen in het lopende onderzoek. 

 

4 

Deelt u de mening dat de NAM zich pro-actiever had moeten opstellen in de eerste 

dagen na de vondst van de lekkage en beter had moeten meewerken met het 

onderzoek? Zo ja, heeft u de NAM hierop aangesproken? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord 

Ja, uitgaande van de informatie waarover ik nu beschik, vind ik dat de NAM zich 

pro-actiever had kunnen opstellen. SodM is gemandateerd om toezicht te houden 

                                                
5 Kamerstuk 32 849, nr. 139 
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en ook handhavend op te treden. Het tankenpark is naar aanleiding van deze 

lekkage door SodM onder verscherpt toezicht gesteld. 

 

5 

Klopt het dat de NAM tot dinsdagmiddag 9 oktober 2018 om 13.30 uur elke 

verantwoordelijkheid voor de lekkage heeft ontkend, totdat er een e-mail aan de 

wethouder is gestuurd waarin de NAM schrijft dat de lekkage hoogstwaarschijnlijk 

aardgascondensaat was? Zo nee, hoe en wanneer heeft de NAM dit eerder 

gecommuniceerd? 

 

Antwoord 5 

Nee, dat klopt niet. Op 5 oktober 2018 heeft de NAM monsters genomen uit 

afvoerputten op het eigen terrein. Deze monsters waren schoon ten aanzien van 

geur en kleur. De NAM heeft toen aangegeven dat zij niet verantwoordelijk was 

voor de verontreiniging in het kanaal. NAM heeft SodM op 6 oktober 2018 om 

21.48 uur geïnformeerd dat zij gestart zijn met een onderzoek naar een lekkage 

van aardgascondensaat. Op 7 oktober 2018 zijn ten behoeve van analyses door 

NAM en Waterschap monsters genomen uit de laatste rioolput nabij het kanaal. 

Op 8 oktober 2018 heeft de NAM aan SodM gerapporteerd dat de analyse van de 

monsters van 7 oktober 2018 aardgascondensaat hebben aangetoond. 

 

6 

Klopt het dat de NAM geen contact heeft gezocht met het SodM om toestemming 

te vragen voor meer opslagcapaciteit van regenwater en dat de SodM pro-actief 

die toestemming heeft verleend nadat zij hoorden dat dit een probleem was? Zo 

ja, wat is uw appreciatie van dit gebrek aan handelen door de NAM en heeft u 

hierover de NAM al aangesproken? 

  

Antwoord 

Dit klopt niet met de informatie die bij mij bekend is. De NAM heeft op 12 oktober 

2018 SodM verzocht om meer regenwater te mogen opslaan in verband met de 

verwachte regenval en het niet beschikbaar zijn van het riool. Op dat moment 

waren de volgende afspraken al gemaakt: 

• NAM had toestemming voor het tijdelijk plaatsen van drie opslagtanks op 

de locatie Farmsum (240 m3), naast het tankenpark, voor tijdelijke opslag 

van hemelwater. 

• NAM had toestemming, om het met aardgascondensaat verontreinigd 

water dat vrijkomt bij de reiniging van het riool te behandelen en te 

verwerken via de normale routing op het tankenpark voor het verwerken 

van belucht en verontreinigd water. 

Vervolgens heeft de NAM ook tijdelijk toestemming gekregen om hemelwater te 

behandelen en verwerken via de routing voor het verwerken van belucht en 

verontreinigd water indien de opslagcapaciteit op de locatie Farmsum niet 

voldoende zou zijn.  

 

Deze maatregelen en de tijdelijke toestemming hadden tot doel om ervoor te 

zorgen dat er voldoende opvangcapaciteit voor het hemelwater op het tankenpark 

aanwezig was omdat er geen lozing kon en mocht plaatsvinden vanuit het 
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verontreinigde riool op het oppervlaktewater. Door SodM is op dit punt geen 

gebrek aan handelen aan de zijde van de NAM waargenomen. De afstemming 

heeft in goed overleg plaatsgevonden. 

 

7 

Is bekend hoeveel aardgascondensaat er is gelekt en hoe lang het 

aardgascondensaat al aan het lekken was? Wordt de mogelijkheid onderzocht dat 

dit al sinds augustus het geval zou kunnen zijn? 

 

Antwoord 

De voorlopige resultaten van het onderzoek laten zien dat de lekkage ongeveer 

2 uur heeft geduurd en dat circa 29 m3 aardgascondensaat via het riool in het 

kanaal is weggelekt. 

 

In de bijgevoegde beantwoording op de Kamervragen van het lid Beckerman 

(ingezonden 15 oktober 2018 met kenmerk 2018Z18415) heb ik aangegeven dat 

in een periode van drie jaar negen ongewone voorvallen zijn gemeld aan SodM. 

Het incident van 2 augustus 2018 heeft geen relatie met de lekkage die 

plaatsvond in de nacht van 2 op 3 oktober 2018. 

 

8 

Heeft de NAM proactief en zorgvuldig alle omwonenden geïnformeerd over de 

oorzaak van de lekkage, de gevolgen van de lekkage en de oplossing die de NAM 

gaat bieden voor de lekkage? Zo nee, gaat u de NAM hiertoe aanzetten? 

 

Antwoord 

De oorzaak van het incident is onderwerp van onderzoek. SodM heeft de NAM 

direct na het incident gesommeerd om de betrokkenen te informeren. De NAM 

heeft op 11 oktober 2018 een brief gestuurd aan bewoners en bedrijven en heeft 

met de directe omwonenden van het afwateringskanaal die daar interesse in 

hadden een gesprek gevoerd. De NAM heeft in haar brief aangegeven 

verantwoordelijk te zijn voor de verontreiniging van het oppervlaktewater, voor 

een oplossing voor de oorzaken van dit incident en het herstel van eventuele 

schade.  

 

9 

Bent u bereid te eisen van de NAM om meer transparantie rondom dit incident te 

geven en te eisen dat in het vervolg, mochten dergelijke incidenten weer 

voorkomen, pro-actiever en transparanter te handelen, waarbij zo goed mogelijk 

wordt samengewerkt met alle instanties en zoveel en zo snel mogelijk alle 

informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen? 

 

Antwoord 

De NAM heeft aangegeven dat ze de resultaten van haar onderzoek met 

omwonenden, gemeente en waterschap zal delen. Het verscherpt toezicht ziet ook 

toe op de houding en de pro-activiteit van het tankenpark in de communicatie en 

samenwerking met de omgeving. Indien ik signalen ontvang dat dit in 

onvoldoende mate gebeurt zal ik de NAM hierop aanspreken. 


