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Geachte heer Kuiper,

Op vrijdag 3 november 2017 heeft er een voorlichting plaatsgevonden bij de provincie Groningen, 
georganiseerd door uw Ministerie van EZ, in aanwezigheid van; Gasunie/Energystock, de 
provincie Groningen, gemeente Veendam en het waterschap Hunze en Aa’s.
Conclusie hieruit; de beschikbaarheid van de stukken om advisering van de overheden te vragen 
en het tijdstip van voorlichting, maakten het reageren binnen de termijn niet meer mogelijk. Hierop 
is afgesproken dat de overheden hun advies tot 22 december konden indienen.

Bij deze de adviezen voor het opslagplan Zuidwending (Gasunie) dat het waterschap Hunze en 
Aa’s u doet toekomen en u meegeeft voor de verdere behandeling van de aanvraag tot wijziging 
van het instemmingsbesiuit.

• In 2005 is een waterhuishoudingsplan opgemaakt met betrekking tot de fasen I en II voor 
realisatie van de aardgasbuffer (zoutwinning en gasopslag). Hieruit is gebleken dat tot 
2018 een bodemdaling zal plaatsvinden van 15 cm en tot 2050 van 55 cm.

Wij adviseren, dringen aan, om u in het besluit op te nemen om in 2018 
het waterhuishoudingsplan opnieuw te laten uitvoeren (herijking theorie en 
praktijk) met de huidige stand van de techniek (modellering) en de 
gegevens nu beschikbaar. Ook naar de toekomst is er bij de exploitanten 
meer bekend over de wijze waarop, de gevolgen van en tijdstip van 
exploitatie van de verschillende cavernes voor zoutwinning en de daarop 
volgende gasopslag door Gasunie/Energystock.

In het waterhuishoudingsplan van 2005 wordt ook melding gemaakt van de bodemdaling 
ter plaatse van de bebouwing in de linten van Ommelanderwijk en Zuidwending. De 
uitstralingseffecten naar deze zettingsgevoelige bebouwing als gevolg van activiteiten van 
zoutwinning en gasopslag kunnen eveneens met de huidige stand van techniek en 
gegevens leiden tot nieuwe inzichten of betere onderbouwing.

Wij adviseren u ook dit thema te benoemen en onderdeel te laten zijn van 
het onder punt 1 benoemde advies.
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• Het is de zoutwinning door AKZO die met name de lokale bodemdalingen veroorzaakt. De 

aardgasbuffering door Gasunie/Energystock is daarop de volgende gebruiker van de 
cavernes. Als in 2050 de uiteindelijk verwachte bodemdaling van 55 cm is bereikt, zullen 
er maatregelen nodig zijn om de waterhuishouding te garanderen. Mogelijk zelfs bemaling 
op en naar de boezem.

Wij adviseren u in het besluit mee te nemen om helderheid te geven over 
welke partij, rechtspersoon, aansprakelijk is/zijn voor welke gevolgen en 
onderdelen van de veroorzaakte bodemdaling en daarop aangesproken 
kan worden als veroorzaker van de bodemdaling. Aansprakelijkheid voor 
gevolgen op de waterhuishouding kunnen dan in een overeenkomst 
worden vastgelegd tussen het waterschap en de veroorzaker. In vervolg 
op het geadviseerde waterhuishoudingsplan, kunnen hiervoor eveneens 
onderlinge afspraken vastgelegd worden in een overeenkomst.

Ervaringen uit het verleden bij werken, die in het kader van zoutwinning, dan wel 
gasopslag, tot aanpassingen in het watersysteem moesten leiden, geven aanleiding tot het 
volgende. Afzonderlijk en over de tijd kwamen in voorkomende gevallen, in het kader van 
de Keur, de vergunningaanvragen binnen die aanpassingen in het watersysteem (o.a. 
sloten, dammen en duikers) en/of het leggen van kabels en leidingen betroffen. Het 
overzicht van het waarom van de aanpassingen in het grotere geheel van de zoutwinning 
en bodemdaling Zuidwending ontbraken daardoor vaak. Daarbij werkt dit veel 
administratie in de hand voor zowel de aanvrager als de vergunningverlenende instantie, 
in deze het waterschap Hunze en Aa’s.

Wij adviseren u in het besluit de gevolgen van zoutwinning en gasopslag 
op het functioneren van watersysteem vooraf met het waterschap af te 
laten stemmen en de daarvoor benodigde vergunningen integraal en 
gecombineerd bij het waterschap te laten aanvragen. Hiermee worden de 
gevolgen op het watersysteem beter inzichtelijk, kan de 
vergunningverlening adequaat worden afgehandeld en is er overzicht van 
de gevolgen die de activiteiten hebben op de omgeving.

In de relatie tussen exploitanten en het waterschap zouden de aangehaalde adviezen leiden tot 
hernieuwd inzicht in de gevolgen van de bodemdaling en duidelijke kaders en randvoorwaarden 
scheppen voor de lokale waterhuishouding en de onderlinge verhoudingen en afspraken tussen de 
partijen en inzicht geven naar de omgeving.

Graag vernemen wij hierop uw reactie.

Hoogachtend,

najTifens het dagelijks bestuur.

Hoofd Beleid, Projecten en Laboratorium
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