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Onderwerp Vragen art. 33 R.v.O.  inzake brief NAM inzake uitbreiding waterinjectie 

 
 
Geachte heer Stoker,  
 
 

 

Middels een vragenformulier voor raadsleden hebt u vragen gesteld over de brief van de NAM aan de 

Samtgemeinde Emlichheim inzake de plannen voor uitbreiding van de waterinjectie. 
De vragen worden hieronder herhaald en beantwoord. 
 
Vraag: Kunt u aangeven hoe het antwoord van de NAM zich verhoudt tot hetgeen door burgemeester 
Kösters wordt gesteld?  
Vraag: Bent u ook voornemens hier aan de NAM opheldering over te vragen? En bent u bereid ons daar 
als raad over te informeren? Vraag: Heeft het college in de voorgaande fase (herafweging en daarna) ten 

aanzien van het voornemen van de NAM contact gehad met de Samtgemeinde Emlichheim?  
Zo ja, wat was de uitkomst?  
Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
Er is ambtelijk contact gezocht met de NAM over het niet betrekken van de Samtgemeinde Emlichheim in 
de procedure. Hierop werd het volgende antwoord ontvangen: 

 
“De reden waarom we voor deze MER-procedure in de werkgroep de gemeente Emlichheim niet direct 
betrokken hebben en 10 jaar geleden wel, is het feit dat de waterinjectie in de 2 nieuwe velden Dalen en 
Oosterhesselen niet grensoverschrijdend zijn. De injectie nabij Schoonebeek vindt plaatst in een gasveld 
waar al jarenlang productiewater uit de gaswinning wordt geïnjecteerd en is dus niet nieuw. Daarbij 
verwachten we ook geen andere grensoverschrijdende effecten.   

Echter om die onduidelijkheid weg te nemen hebben wij de gemeente Emlichheim en het LBEG  (Duitse 
SodM) een email gestuurd met nadere info zoals  de NAM website en EZK website waar alle info op staat. 
Verder hebben wij aangeboden dat wij natuurlijk altijd bereid zijn om bij vragen een nadere toelichting te 
komen geven. Wij zijn nog in afwachting van hun reactie”.  
 

Vraag: Ziet u voor zichzelf überhaupt een rol weggelegd als ‘goede buur’ in deze?  
 

Antwoord 
De lijnen tussen zowel organisatie als bestuur van de gemeente Coevorden en de Samtgemeinde 
Emlichheim zijn kort. Wij zien het dan ook als onze taak als ‘goede buur’ om wanneer mogelijk en nodig 
de Samtgemeinde Emlichheim en eventueel andere Duitse instanties te attenderen wanneer zaken 
grensoverschrijdende aspecten hebben. Uiteraard ligt de plicht om onze Duitse buren inhoudelijke te 
informeren bij de initiatiefnemer. In dit geval bij het ministerie van EZK. We hebben helaas moeten 
constateren dat de Samtgemeinde Emlichheim niet is benaderd om aandachtspunten voor de MER-

procedure aan te dragen.  
 



 

 

Zoals hiervoor reeds is aangegeven is de NAM inmiddels in contact met de Samtgemeinde Emlichheim en 

gaan wij ervan uit dat de belangen aan de andere zijde van de grens op een goede wijze worden 
meegenomen in de verdere procedure. Mocht blijken dat procedurele aspecten dit in de weg staan, dan 

zijn wij uiteraard bereid onze positie in grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden zoals de 
stuurgroep GROS NL-Nds te gebruiken om aandacht te vragen voor die tekortkoming. Deze stuurgroep 
grensoverschrijdende samenwerking is een multi-level governance structuur van rijk, provincies en 
gemeenten die zich bezighoudt met de samenwerking tussen Nederland en de deelstaat Nedersaksen.   
 
Vraag: In de brief aan het Ministerie wordt aangegeven dat de termijn voor het aangeven van de 
zienswijzen bij het voorstel van de NAM voor de Samtgemeinde Emlichheim veel te kort is en wordt 

gevraagd om een verlening van de termijn voor het indienen van zienswijzen.  
Bent u bereid de Samtgemeinde Emlichheim in haar verzoek te ondersteunen en daar bij het bevoegd 
gezag op aan te dringen? 
 
Antwoord 
Gelukkig heeft Emlichheim alsnog kans gezien om te reageren. We gaan er vanuit dat het ministerie van 
EZK dan ook vanuit haar verantwoordelijkheid de Samtgemeinde Emlichheim bij het vervolgproces zal 

betrekken. Mocht dit onverhoopt onvoldoende gebeuren, zijn wij natuurlijk bereid om de Sg. Emlichheim 

te ondersteunen om de juiste aanspreekpunten te vinden om hun inbreng te kunnen leveren.  
 
 
 
Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Coevorden, 
 
De secretaris,                                               De burgemeester         
 

B.M. de Vries     B.J. Bouwmeester,  

 


