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Aan:  

de Nederlandse Aardolie Maatschappij 

T.a.v. de heer M. Haarsma 

Adviseur Land-locaties Vergunningen en Omgevingsmanagement 

Postbus 28000 

9400 HH Assen 

 

 

 In afschrift aan:  het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Steenwijkerland 

     Nationaal Park Weerribben-De Wieden 

     Bewoners De Klosse 

 

  

    

Datum : Giethoorn, 20 mei 2019  

 

   

   

Geachte heer Haarsma, 

Bij brief van 3 april 2018 heeft Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn ’t Gieters Belang bezwaar ingediend 

tegen het besluit inhoudende de wijziging van het Winningsplan De Wijk- Wanneperveen.  Hierbij werd 

specifieke aandacht gevraagd voor de oude gasput aan de Gasthuisdijk te Wanneperveen, gelegen pal naast 

het Nationaal Park Weerribben-De Wieden. Reden voor het indienen van het bezwaar was gelegen in het 

feit dat: 

 Een gedegen onderzoek naar de ecologische effecten in relatie tot het naast gelegen Nationaal Park 

Weerribben-De Wieden ontbrak. Dit terwijl het Nationaal Park een in Europa uniek veenlandschap 

herbergt met onder andere kwetsbaar veenmosrietland en blauwgraslanden. Habitats welke zeer 

gevoelig zijn voor bodemverontreiniging en veranderingen in de waterkwaliteit en het waterpeil. 

 Het genomen besluit haaks op de Wet Natuurbescherming stond waardoor een passende beoordeling 

van mogelijke negatieve effecten (zoals stikstofdepositie) op het betreffende Natura-2000 gebied 

ontbrak. 

 Vele woningen in het dorp Giethoorn (met ook de status van beschermd stads- en dorpsgezicht) 

gefundeerd zijn op turf en houten palen en de effecten van activiteiten binnen het winningsgebied op 

de kern van ons dorp, eveneens niet onderzocht waren. 

 

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het bezwaar van ’t Gieters Belang in juli 2018 helaas 

ongegrond verklaard. Wij waren als dorpsvereniging dan ook uitermate blij met het bericht van 11 oktober 

2018 dat Minister Wiebes tijdens het Algemeen overleg Mijnbouw naar buiten bracht. Namelijk het besluit 

om de verontreinigde bodem aan de Gasthuisdijk schoon te maken en de locatie definitief te ontmantelen. 
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Ondertussen zijn we meer dan een half jaar verder. Tot nu toe hebben we niets over een ontmanteling van 

de betreffende gasput danwel een sanering van de bodem vernomen. Graag zouden we dan ook van u 

willen vernemen: 

1. Wat de status van verontreiniging van het betreffende gebied is? Is hier opnieuw door de NAM 

onderzoek naar gedaan? 

2. Wat dit betekent voor de ontmanteling en de sanering?  

3. Op welke wijze de ontmanteling en sanering zal worden aangepakt/uitgevoerd? 

4. Of in kaart wordt gebracht of het omliggende natuurgebied en de aanpalende woningen daadwerkelijk 

vrij zijn van vervuiling? 

5. Op welke termijn de ontmanteling en sanering zullen plaatsvinden? 

 

Graag vernemen wij van u informatie omtrent bovenstaande vragen. 

 

 

Namens het bestuur van ’t Gieters Belang, 
 

  

    

Evert van Dijk (voorzitter ´t Gieters Belang)   

Voor en door ‘t dorp 

p/a: Beulakerweg 74, 8355 AJ Giethoorn 


