
 
  
  

Vragenformulier voor raadsleden  

  

Toelichting  

U kunt bij u opkomende vragen op verschillende manieren kenbaar maken en beantwoord krijgen:  

- door tussenkomst van de griffie (griffie@coevorden.nl) aan de ambtelijke organisatie  

-rechtstreeks mondeling/mail bij de portefeuillehouder  

-door tussenkomst van de griffie: in dit geval graag door middel van dit vragenformulier, dit versnelt de 

beantwoording. Adressering griffie@coevorden.nl  

  

Aan de griffie,   

  

Naam raadslid        :       Jerry Stoker 

Fractie                      :       PAC 

Datum                      :       4.10.2020 

Onderwerp              :       Brief Gemeente 

Emlichheim aan het Ministerie inzake 

waterinjectie NAM 

Portefeuillehouder  :    J. Huizing 

  

  

Ik wil op de volgende wijze een vraag stellen:  

  

 vragenuurtje  d.d.                 

vragen t.b.v. behandeling onderwerp  d.d.   

informatieve vraag aan portefeuillehouder niet bestemd voor een vergadering  

informatieve vraag aan de ambtelijke organisatie niet bestemd voor een vergadering  

Op 29 september 2020 heeft het gemeentebestuur van de Samtgemeinde Emlichheim, bij 
monde van mw. Burgemeester Daniëlle Kösters,  een brief gestuurd aan het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat inzake het voorgenomen besluit van de NAM om tot 
afvalwaterinjectie over te gaan in onze gemeente. 
 
In de brief wordt de verbazing geuit dat de Samtgemeinde Emlichheim als directe 
buurgemeente van het werkgebied waar de NAM actief is niet formeel in het proces 
voorafgaand een rol heeft gekregen. 
In de brief kunt u verder lezen dat de Samtgemeinde Emlichheim per toeval over het 
voornemen van de NAM is geïnformeerd door Statenlid Elke Slagt-Tichelman (GroenLinks) 
 
Opmerking: tijdens de voorlichtingsbijeenkomst van de NAM in Emmen werd de volgende 
vraag gesteld: 

  

  

  

  

mailto:griffie@coevorden.nl


“Moet de aangrenzende gemeente in Duitsland niet betrokken worden?  
Ja, hier wordt in het proces goed naar gekeken in verband met de belangen van de 
mijnbouw-bedrijven in Nederland en in Duitsland.” 

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? 
Vraag: Ziet u voor zichzelf überhaupt een rol weggelegd als ‘goede buur’ in deze? 
 
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. 
Vraag: Bent u bereid de Samtgmeinde Emlichheim in haar verzoek te ondersteunen en daar bij 
het bevoegd gezag op aan te dringen? 
 
 
 


