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ondersteuning van Nedmag bij het organiseren van allerlei activiteiten, de NOM is 
rechtstreeks belanghebber in zake het financiële reilen en zeilen van Nedmag, Wie is nog 
meer belanghebbende bij voortbestaan in deze vorm van Nedmag? Hoe is het mogelijk in 
een democratisch land als Nederland dat er zulke belangenverstrengelingen zijn 
toegestaan? Bij nieuwe boringen zal er zeker nog meer schade ontstaan aangezien de 
deskundigen nu nog niet weten wat de huidige magnesiumzoutwinning voor gevolgen heeft 
en nog zal hebben in de toekomst, is stoppen en onderzoeken de beste optie. 
Veiligheid is een groot goed voor zowel mens als dier. Mensen horen veilig in hun huizen te 
kunnen wonen zonder kans op scheurvorming en verzakking veroorzaakt door partijen die 
niet de gevolgen overzien van hun handelen. Dieren horen in hun habitat te kunnen leven 
zonder kans op het verstoren van hun leefomgeving doordat waterschappen niet meer in 
staat is de waterhuishouding juist te kunnen regulieren doordat Nedmag de bodem dusdanig 
verstoord (bodemdaling tot 1 1 0  cm)door het winnen van magnesiumzout. 
Dit gebied wordt zo zwaar getroffen door gestapelde mijnbouw: Zoutwinning gaswinning, 
gastransporten, cavernes in de bodem. Wanneer is het genoeg en zeggen we met elkaar 
het is niet meer verantwoorde om nog meer uit deze bodem te halen zolang we de gevolgen 
onvoldoende kunnen beoordelen. Het weglekken van de dieselolie is nog steeds 
onvoldoende belicht in de rapporten, het onduidelijk waar het is, waar het heen kan lekken 
en wat de gevolgen kunnen zijn voor ons drinkwater en ander bodemleven. Zo'n milieudelict 
mag niet een 2e keer plaats vinden. Eerst meer onderzoek voordat men nieuwe putten 
aanboort! 
Er is nog veel onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van het beleid van de Nedmag. 
Inzichten in de hoogte van de bodemdaling zijn in de loop der jaren steeds bijgesteld en 
waren vooraf onvoldoende goed berekend. 
Eerst dacht men de pekel in de bodem te kunnen laten zitten bij het beëindigen van de 
winningsactiviteiten, nu blijkt dat het toch verwijderd zal moeten worden voordat men kan 
overgaan tot afsluiting. 
Het afsluiten van de winningsputten en de verdere onderhoudswerken hieraan geeft nog 
weinig duidelijkheid voor de toekomst. 
De calamiteit in 2018  werd in de jaren daarvoor niet voor mogelijk gehouden toch heeft het 
plaats gevonden met alle gevolgen van dien. En toch schade blijven ontkennen? 
Er is nog zoveel niet duidelijk en er wordt nog zoveel niet begrepen wat ook in de 
presentatie van mevr. Oomkes van het ministerie naar voren kwam. Daarmee kunnen we tot 
de conclusie komen dat ook de gevolgen van het winnen van zout voor de gehele omgeving 
nog een vraagteken zijn. 

De minister wil een Fonds Nedmag instellen zodat schades hieruit kunnen worden betaald 
aan de gedupeerde inwoners. Door het instellen van een Fonds gaat het ministerie er ook 
van uit dat er schade zal ontstaan anders is het instellen van dit fonds een overbodige 
handeling. Laat dan ook de wetgeving veranderen en stel in dat er een omgekeerde 
bewijslast zal worden vastgelegd immers Nedmag zegt dat er geen schade door hun 
toedoen kan komen ,dan kunnen ze ook bewijzen waardoor de schade dan wel kan ontstaan 
mag ik aannemen en bij onvoldoende bewijs moeten ze de schade vergoeden, 

Ik kan niet begrijpen dat er willens en wetens enorme risico's worden genomen met dit deel 
van Nederland voor financieel gewin van een kleine groep. 
Ik kan niet begrijpen dat men een hele bevolkingsgroep risico's laat lopen die niet te 
overzien zijn. 
Ik kan niet begrijpen dat er niet zorgvuldiger met de natuur wordt omgegaan en er eerst 
zekerheid komt wat het effect zal zijn van de huidige magnesiumwinning voordat men 
overweegt nieuwe putten te boren met eventuele onomkeerbare fatale gevolgen. 
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Ik kan niet begrijpen dat steeds de economische belangen van een kleine groep mensen 
zwaarder wegen dan de veiligheid van een grote groep mensen een heel groot deel natuur 
met de daarin wonende dieren. 
Mijn vraag is dan ook waarom niet een veel uitgebreider onderzoek naar gevolg voordat er 
toestemming wordt gegeven om te boren en meer magnesiumzout te winnen. Op welke 
basis van welke onderzoeken wordt veiligheid voor mens en dier en natuur gegarandeerd? 

Ik maak me zorgen over de culturele en monumentale erfgoed objecten. Hoe worden de 
veiligheid van deze objecten gegarandeerd voor de toekomst.? 
Ik vrees dat de beoogde bodemdaling een grotere impact zal hebben dan dat er tot nu toe is 
aangenomen en door onderzoeken naar voren is gekomen. 
Ik voorzie dat gestapelde mijnbouw elkaar zal versterken in het veroorzaken van schade 
zowel op korte termijn als ver in de toekomst , zelfs tot na sluiting van de activiteiten. 
Ik vind dat er nog steeds onvoldoende onderzoek is gedaan naar de nu ontstane schade na 
voorjaar 2018, waar is het met diesel vervuilde pekelwater gebleven en welke risico's lopen 
we daarmee. 
Ik vrees een grote waardedaling van onze woning, en de waardevermeerdering zal 
achterblijven ten op zichtte van de rest van Nederland. 
Ik vind dat er geen industriële bewegingen mogen plaatsvinden binnen een paar honderd 
meter vanaf een woonwijk. 
Dat er sociale ontwrichting ontstaat tussen voor en tegenstanders van boringen is een zeer 
kwalijke ontwikkeling. 
Dat er geen zekerheid is over de financiële situatie wanneer Nedmag na het verlaten van de 
putten en het nog jaren durende na-ijleffect baart velen grote zorgen en is een zeer 
onwenselijke situatie. 
Hoe en wie gaat er monitoren dat druk in de ondergrond op peil blijft en wie gaat dit 
bekostigen. Bij instortingsgevaar kan de Nedmag verantwoordelijk worden gesteld op basis 
van welke protocollen? 
Hoe kan de burger schadeloos worden gesteld als Nedmag failliet gaat en de putten niet 
meer kan afsluiten? 
Groepen inwoners van Veendam en omgeving zullen fysieke schade oplopen door hinder : 
dat kan zijn door laagfrequente geluiden in combinatie met trillingen, langdurige hinder van 
geluid en licht in de nacht (stress, slecht slapen algehele gezondheidsklachten tot gevolg 
hebbende) en ook overlast door aan en afvoer door zwaar vrachtverkeer zal het woonplezier 
aantasten. 

Bij aanvang van de gasboringen in de jaren 70 waren er 2 profesoren die er op hebben 
gewezen dat het boren naar gas niet zonder consequenties zou blijven maar dat er grote 
kans is op aardbevingen. Ze werden niet serieus genomen, maar hoe waar zijn hun woorden 
geweest. Wekelijks zijn er aardbevingen te voelen in de provincie Groningen. 
Ook nu zijn er mensen die er op wijzen dat we onvoldoende weten wat de consequenties 
zullen zijn van het handelen van Nedmag. Het uitspoelen van meters dikke zoutlagen kan en 
zal niet zonder gevolgen blijven. Hieruit kunnen lering trekken bij de besluitvorming. 

Ik ben tegen toestemming geven aan Nedmag voor verdere ondergrondse activiteiten in 
welke vorm dan ook. 

Verder onderschrijf ik de zienswijze van andere indieners door ze toe te voegen aan 
mijn eigen zienswijze. 
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• De aanleg van vier nieuwe putten (VE-5 tot en metVE-8). 

Verder geeft Nedmag aan drie putten af te sluiten, te weten: (VE-1, VE-2 en TR-2) .  

De verwachte einddatum van d e  winningsactiviteiten benoemd i n  dit win-

ningsplan zal zijn in het jaar 2045. 

Met klem wil ik u hierbij op de hoogte stellen van het feit tegen een verdere uitbreiding van 
de zoutwinning door Nedmag te zijn. De gemeente Veendam bevindt zich in een gebied

waarin inmiddels sprake is van gestapelde mijnbouw. De maatschappelijke "impact" als gevolg 

van de vele ontstane vormen van schade zijn dusdanig groot dat een verdere doorgang van de 

zoutwinning zeer ongewenst is. Met name de informatieverstrekking aan de burgers in het win

ningsgebied inzake veiligheid en beheersbaarheid o.a. door Nedmag blijkt achteraf als onbe

trouwbaar. 

Dat vervolgens op 20 april 2018 een calamiteit optrad die zowel Nedmag als SodM tot die 

tijd voor onmogelijk had gehouden en die tot een onafwendbare, niet vergunde bodemda

ling leidt, heeft het vertrouwen in de mijnbouw -dat er al niet meer was -nog verder ge

schaad. 

Meerdere argumenten tegen uitbreiding van deze diepe zoutwinning zijn de ge

bleken onbeheersbaarheid en het ontbreken van een zgn. duurzaamheidska

rakter. 

Banenverlies als gevolg van het stopzetten van de winningsactiviteiten door Nedmag 

weegt niet op tegen nieuwe onzekerheid en aantasting van de leefbaarheid in onze ge

meente. In het winningsgebied van de Nedmag is opvallend veel sprake van schades aan 

opstallen. Een verband van deze schades met de zoutwinning worden door Nedmag con

sequent ontkend. 

De onvoorspelbaarheid en mogelijke hoge maatschappelijke kosten van nieuwe calamitei

ten, onverwachte problemen na abondoneren, aanleg van kunstwerken ten behoeve van 

waterbeheersing en negatieve invloed op natuur en eventueel natuurgebieden pleiten 

voor afbouw van deze vorm van zoutwinning. 

In de ontwerpbeschikking stemt u in met: 

• de noodzakelijke nazorg en het beheer van het Tripscompagnie-cluster; 

• zoutwinning uit TR-9 tot 2027 (in afwijking van hetSodM-adviesl); 

• uitbreiding van de zoutwinning uit te ontwikkelen putten VE-5 en VE-6; 

• onder voorwaarden gefaseerde uitbreiding van de zoutwinning uit te ontwikkelen putten VE-7 en VE-8; 

• een maximaal productievolume van 3, 7 miljoen ton magnesiumzout tot en met 31 december 

2045 

U stemt niet in met de zoutwinning uit VE-3. 

Daarnaast stelt u onder andere eisen aan de grootte van de producerende cavernes, de hoe

veelheid toe te passen dakolie, en dient er een meet- en regelprotocol te zijn en ontvangt de 

regio regelmatig het actuele statusrapport van de bodemdaling. 

Ook moet Nedmag zorgen voor een financiële waarborg in een van de onderneming juri

disch en financieel los gepositioneerde constructie om toekomstige kosten van bodemdaling 

ook na een eventueel faillissement te kunnen financieren. 
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Nedmag wil de cavernes VE-5 en VE-6 gaan ontwikkelen. 

Hoewel het risico wordt verminderd door de omvang van de beide cavernes te beperken tot 

1 .500.000 kubieke meter, blijft het een experimentele winning. 

Vanwege het feit dat het onduideljk Is hoe de zoutwinning veilig kan worden beëindigd en ca

vernes veilig kunnen worden afgesloten, maakt het onverantwoord om nieuwe cavernes aan

te leggen en de zoutwinning verder uit te breiden. 

Er is in mijn gevoel grote onzekerheid inzake de gevolgen van voortgaande bodemdaling, de 

onomkeerbaarheid daarvan en de gevolgen voor het milieu door grootschalig gebruik van die

selolie. Door vereiste aanpassing van grondwaterstanden ontstaan ongelijkmatige zettingen 

met risico voor schade aan woningen, andere gebouwen, schade aan infrastructuur, bevaar

baarheid van het Kieldiep, etc. 

Bij dit alles komt nog de onduidelijkheid over schadeafhandeling voor inwoners en de zorg of 

toekomstige schade vergoed zal blijven worden. 

Het is zeer aannemelijk dat de nadelige effecten van zoutwinning ook na beëindiging 

van de zoutwinning blijven voortduren. 

U schrijft dat u, mede op basis van de adviezen van SodM en de Tcbb, vaststelt dat de kans op 

beven door zoutwinning door Nedmag uiterst klein is en dat er geen maatregelen nodig zijn om 

schade te voorkomen. Ook stelt u dat de bodemdaling, als gevolg van de activiteiten van Ned

mag, zeer geleidelijk is. U acht de kans op schade aan bouwwerken als direct gevolg van de 

bodemdaling door zoutwinning zodoende klein. 

Als de winning van zout in een geïsoleerde omgeving zou plaatsvinden, hebt u hierin wellicht ge
lijk. 
Maar de werkelijkheid is geen laboratorium- of rekenmodel. En het gebied waar de winning van 
zout plaatsvindt heeft overlap met de gasvelden Groningenveld, Annerveenveld en het veld Kiel 
Windeweer. De exacte begrenzing van het invloedgebied van deze velden is, net als dat van de 
zoutwinning, moeilijk te bepalen. Woningeigenaren In het gebied worden geconfronteerd met 
schade en worden tot nu toe van het kastje naar de muur gestuurd als zij zich ergens melden. 

In het ontwerpbesluit schrijft u (in paragraaf 6.4.4. op pagina 33/34 ) dat met het instellen van

de Commissie Mijnbouwschade per 1 juli 2020 de ongelijkheid tussen burger en mijnbouwon

derneming wordt verminderd en dat een gedupeerde in deze schadeprocedure maximaal wordt 

ontzorgd. Dit gebeurt door het instellen van een onafhankelijke partij die zelf onderzoekt wat 

de schadeoorzaak is en ook de hoogte van de mijnbouwschade vaststelt, hetgeen zeer is toe te 

juichen. Maar u schrijft ook dat de bewijslast door de Commissie Mijnbouwschade wordt opge

pakt en daarmee dus weggehaald bij de burger. Een nadere juridische onderbouwing in deze is 

mijns inziens zeer gewenst. 

10 

Er zijn geen valide argumenten te bedenken om in de afhandeling van de schade de omge

keerde bewijslast (bewijsvermoeden) om de inwoners maximaal te ontlasten niet in het besluit 

en de voorschriften op te nemen. Als dat een wetswijzing vereist, dan zij het zo. 

Het aantal gevallen in Nederland waar in deze mate sprake is van een stapeling van effecten 

door Mijnbouw is op één hand te tellen . De door sommigen geuite vrees van precedentwerking 

is daarmee ongeloofwaardig. Ook het rapport van de TU Delft (Onderzoek oorzaken gebouw

schade van 1 1  juli 2018), pleit voor de door ons voorgestelde aanpak. Juist de stapeling van 

effecten waar in deze regio sprake van is, maakt dat het onredelijk is de bewijslast direct of in

direct bij de inwoner te beleggen. 
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Datum: 20 juli 2020 

2 2 JUL Z020 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Nedmag 

Postbus 1 42 
2270AC Voorburg 

Verzenddatum: 20 juli 2020 

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbeschikking winningsplan Nedmag 

Geachte heer Wiebes, 

N.a.v.  de ontwerpbeschikking van 1 1  juni 2020 op het ontwerp i nstemmingsbesluit 

winningsplan 2018 Nedmag met de 

gecoördineerde ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen winningsplan Nedmag 
maak ik graag gebruik van het recht om u hierbij mijn zienswijze te doen 
toekomen. 

Op 1 1  juni 2020 heeft u het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan 2018 Nedmag met de 

gecoördineerde ontwerpbesluiten omgevingsvergunningen bekendgemaakt op het door 

Nedmag ingediende winningsplan van 30 november 2018 met d iverse aanvullingen daarop in 

2019. 

In Veendam zijn in 1972 de winningsactiviteiten van magnesiumzout gestart 

in Borgercompagnie. Het magnesiumzout in Veendam zit in de Zechstein III 

lb, 2b en 3b lagen op een diepte van 1300 tot 1800 meter. Het zout wordt 

door de Nedmag uit meerdere cavernes gewonnen via de putte n :  
• TR- 1 tot en met TR 9;

• VE-1 tot en met VE 4.

Het winningsplan betreft een actualisering van het vigerende winningsplan 

voor deze winningsactiviteiten. Het instemmingsbesluit bij het winningsplan 

uit 2013  bevat het voorschrift dat Nedmag vroegtijdig vóór het bereiken 

van een bodemdaling van 50 cm (vanaf 1977) een geactualiseerd 

winningsplan indient. 

Als gevolg van een "calamiteit" , (in mijn beleving iets anders dan een " incident"), in april 

2018 in het zoutveld Tripscompagnie is een versnelde bodemdaling opgetreden waardoor een 

bodemdaling van 50 cm al eind 2018 bereikt is, en een bodemdaling van 80 cm op termijn 

onafwendbaar is. Daardoor is de voorliggende actualisatie van het winningsplan nodig 

geworden. 
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Het ingediende winningsplan bevat een beschrijving van activiteiten die verband houden 

met de afwikkeling van deze calamiteit. 

Daarnaast vraagt Nedmag toestemming 

o m :

• Continuering van de winning uit twee putten (TR 9 en VE 3);

• De aanleg van vier nieuwe putten (VE 5 tot en met VE 8) .

Verder geeft Nedmag aan drie putten af  te  sluiten, te  weten :  (VE 1 ,  VE 2 en TR 2) .  

De verwachte einddatum van d e  winningsactiviteiten benoemd i n  dit 

winningsplan zal zijn in het jaar 2045. 

Met klem wil ik u hierbij op de hoogte stellen van het feit tegen een verdere uitbreiding van 

de zoutwinning door Nedmag te zijn. De gemeente Veendam bevindt zich in een gebied 

waarin inmiddels sprake is van gestapelde mijnbouw. De maatschappelijke "i mpact" als gevolg 

van de vele ontstane vormen van schade zijn dusdanig groot dat een verdere doorgang van de 

zoutwinning zeer ongewenst is. Met name de informatieverstrekking aan de burgers in het 

winningsgebied inzake veiligheid en beheersbaarheid o.a.  door Nedmag blijkt achteraf als 

onbetrouwbaar. 

Dat vervolgens op 20 april 2018 een calamiteit optrad die zowel Nedmag als SodM tot die 

tijd voor onmogelijk had gehouden en die tot een onafwendbare, niet vergunde 

bodemdaling leidt, heeft het vertrouwen in de mijnbouw dat er al niet meer was nog 

verder geschaad. 

Meerdere argumenten tegen uitbreiding van deze diepe zoutwinning zijn de 

gebleken onbeheersbaarheid en het ontbreken van een zgn. 

duurzaamheidskarakter. 

Banenverlies als gevolg van het stopzetten van de winningsactiviteiten door Nedmag 

weegt niet op tegen nieuwe onzekerheid en aantasting van de leefbaarheid in onze 

gemeente. In het winningsgebied van de Nedmag is opvallend veel sprake van schades 

aan opstal len. Een verband van deze schades met de zoutwinning worden door Nedmag 

consequent ontkend. 

De onvoorspelbaarheid en mogelijke hoge maatschappelijke kosten van nieuwe 

calamiteiten, onverwachte problemen na abondoneren, aanleg van kunstwerken ten 

behoeve van waterbeheersing en negatieve invloed op natuur en eventueel 

natuurgebieden pleiten voor afbouw van deze vorm van zoutwinni ng.  

In de ontwerpbeschikking stemt u in met: 

• de noodzakelijke nazorg en het beheer van het Tripscompagnie cluster;

• zoutwinning uit TR 9 tot 2027 ( in  afwijking van het SodM advies ! ) ;

• uitbreiding van de zoutwinning uit te ontwikkelen putten VE-5 en VE-6;

• onder voorwaarden gefaseerde uitbreiding van de zoutwinning uit te ontwikkelen

putten VE-7 en VE-8;

• een maximaal productievolume van 3, 7 mi ljoen ton magnesiumzout tot en

met 3 1  december 2045

U stemt niet in met de zoutwinning uit VE 3. 
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Mocht u desondanks beslissen toch in te stemmen met winning uit put TR-9, dan ben ik de 
mening toegedaan dat het risico op aangroei jaarlijks gemonitord moet worden en dat de 
uitkomsten controleerbaar voor de toezichthouder gemaakt moeten worden. De te winnen 
hoeveelheid zout uit deze put zal moeten worden gemaximal iseerd om te voorkomen dat de 
cavernegroei harder gaat dan verwacht. De maximale termijn van winning uit deze put zou 
moeten worden verkort, waarna eerst een evaluatieve analyse wordt verplicht alvorens er 
verder kan worden gewonnen. Maximale monitoring is in deze gewenst. 

Nedmag wil de cavernes VE 5 en VE 6 gaan ontwikkelen. 

Hoewel het risico wordt verminderd door de omvang van de beide cavernes te beperken tot 

1 . 500.000 kubieke meter, bl ijft het een experimentele winning. 

Vanwege het feit dat het onduideljk is hoe de zoutwinning vei l ig kan worden beëindigd en 

cavernes vei l ig kunnen worden afgesloten, maakt het onverantwoord om nieuwe cavernes 

aan te leggen en de zoutwinning verder uit te breiden. 

Er is in mijn gevoel g rote onzekerheid inzake de gevolgen van voortgaande bodemdaling, de 

onomkeerbaarheid daarvan en de gevolgen voor het milieu door grootschalig gebruik van 

dieselolie. Door vereiste aanpassing van grondwaterstanden ontstaan ongel ijkmatige 

zettingen met risico voor schade aan woningen, andere gebouwen, schade aan infrastructuur, 

bevaarbaarheid van het Kieldiep, etc. 

Bij dit alles komt nog de onduidelijkheid over schadeafhandeling voor inwoners en de zorg of 

toekomstige schade vergoed zal blijven worden. 

Het is zeer aannemelijk dat de nadelige effecten van zoutwinning ook na beëindiging 

van de zoutwinning bl ijven voortd uren. 

U schrijft dat u,  mede op basis van de adviezen van SodM en de Tcbb, vaststelt dat de kans op 

beven door zoutwinning door Nedmag uiterst klein is  en dat er geen maatregelen nodig zijn om 

schade te voorkomen. Ook stelt u dat de bodemdaling, als gevolg van de activiteiten van 

Nedmag, zeer geleidelijk is. U acht de kans op schade aan bouwwerken als direct gevolg van 

de bodemdaling door zoutwinning zodoende klei n .  

Als de winning van zout i n  een geïsoleerde omgeving zou plaatsvinden, hebt u hierin wellicht 
gelijk. 
Maar de werkelijkheid is geen laboratorium of rekenmodel. En het gebied waar de winning van 
zout plaatsvindt heeft overlap met de gasvelden Groningenveld, Annerveenveld en het veld Kiel 
Windeweer. De exacte begrenzing van het invloedgebied van deze velden is, net als dat van de 
zoutwinning, moeilijk te bepalen. Woningeigenaren in het gebied worden geconfronteerd met 
schade en worden tot nu toe van het kastje naar de muur gestuurd als zij zich ergens melden. 

In het ontwerpbesluit schrijft u (in paragraaf 6.4.4.  op pagina 33/34 ) dat met het instellen van

de Commissie Mijnbouwschade per 1 ju l i  2020 de ongelijkheid tussen burger en 

mijnbouwonderneming wordt verminderd en dat een gedupeerde in  deze schadeproced ure 

maximaal wordt ontzorgd. Dit gebeurt door het instellen van een onafhankelijke partij die zelf 

onderzoekt wat de schadeoorzaak is en ook de hoogte van de mijnbouwschade vaststelt, 

hetgeen zeer is toe te juichen. Maar u schrijft ook dat de bewijslast door de Commissie 

Mijnbouwschade wordt opgepakt en daarmee dus weggehaald bij de burger. Een nadere 

juridische onderbouwing in deze is mijns inziens zeer gewenst. 

Er zijn geen valide argumenten te bedenken om in de afha ndeling van de schade de 

omgekeerde bewijslast (bewijsvermoeden) om de inwoners maximaal te ontlasten niet in het 

besluit en de voorschriften op te nemen. Als dat een wetswijzing vereist, dan zij het zo. 

Het aantal gevallen in Nederland waar in deze mate sprake is van een stapeling van effecten 

door Mijnbouw is op één hand te tellen. De door sommigen geuite vrees van precedentwerking 
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6. Indirecte schade door bodemdaling 
Sinds 1972 wordt zout gewonnen op de locatie Borger- en Tripscompagnie. In
publicaties van Nedmag en onderzoeksbureaus wordt, wegens de toen ingezette
nieuwe winningsmethodiek, vaak het jaar 1 993 aangehaald. maar in werkelijkheid
is de zoutwinning en daarmee gepaard gaande bodemdaling al ruim 20 jaar eerder
in het Bil liton-tijdperk gestart. Pas in 2002 zijn de eerste opnames van
gebouwschade gedaan. hetgeen als ·nulmeting' werd beschouwd. Dat is feitelijk
onjuist daar een echte nulmeting in 1 972 plaatsgevonden zou moeten hebben.

In het geval geen directe schade door bodemdaling op zou treden kan ook sprake 
zijn van indirecte schade door bijvoorbeeld schommelingen van het 
grondwaterpeil. In de eerste 20 jaar zoutwinning zijn door Nedmag of diens 
rechtsvoorganger Billiton geen grondwaterpeilbeheersmaatregelen genomen. Dit 
heeft naar alle waarschijnlijkheid al tot onomkeerbare gevolgen voor de ondiepe 
ondergrond geleid, waardoor schade aan bebouwing en infrastructuur is ontstaan. 
Door nalatigheid van de zoutwinner in het beginstadium van de zoutwinning is 
schade in het winningsgebied van Nedmag ontstaan. 

Mijn nadrukkelijke verzoek is om deze factor ook in het gehele schadeveroorzakende 
feitencomplex op te nemen. 

7. Analogie gas- en zoutwinning
Kennelijk is er \J\.einig lering getrokken uit de gaswinningsproblematiek met
betrekking tot het Groninger gasveld. Altijd is de Groningers door de mijnbouwer
en gelieerde bedrijven, de 'deskundigen' (w.o. het SodM en adviesbureau's) en de
beleidsmakers voorgehouden dat door de gaswinning géén gebouwschade zou
ontstaan. Totdat het goed mis ging na de aardbeving bij Huizinge in 20 1 2  en men
er niet meer voor weg kon. Wat dat betreft is de zoutwinningsproblematiek exact
gelijk aan dat van de gaswinning, zowel in de aanpak als de procedures
daaromheen.

De NAM heeft ook decennia lang volgehouden dat schade door de aardbevingen 
niet door gaswinningsactiviteiten werd veroorzaakt. Talloze 'deskundigen· hebben 
ook decennia lang beweerd dat het allemaal wel meevalt en dat van schade door 
bodemdaling/trilling/beving op basis van o.a. modelberekeningen geen sprake 
kan/zal zijn. Inmiddels weten we beter. 

Feit is dat niemand weet wat zich precies in de diepe ondergrond af speelt en 
welke gevolgen dat op de langere termijn heeft, ook de zogenaamde 'deskundigen' 
niet. Dat is pijnlijk duidelijk geworden bij de lekkagecalamiteit in een caverne in 
Tripscompagnie ( WHC-2) i n  april 20 1 8. Altijd is in alle toonaarden ontkent dat 
dergelijke incidenten plaats zouden kunnen vinden. Feit is ook dat de 
noodzakelijke kennis omtrent zoutmijnbouw in een gaswinnings- en opslaggebied 
ook bij een instituten als het SodM en de Tcbb volledig ontbreekt en altijd achter 
de meet aan geadviseerd wordt. Stevig ingrijpen is niet aan de orde. 
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Daar ligt niet alleen gebrek aan kennis van mijnbouw, zeker van gestapelde 
m ij nbouw, aan ten grondslag maar ook beleids- en politieke overwegingen. 
Kortom:  ook hier geldt dat u betaalt en bepaalt. Hooguit wordt hier en daar op 
details nog iets bijgeschaafd. Dit beeld werd ook door mevrouw Oomes geschetst. 
Een zienswijzeprocedure als deze is kortom een farce voor de omwonenden. 

Mijn verzoek, na de desastreuze ervaringen met de gaswinning i n  Groningen. is 
proactief op te treden met betrekking tot de vraagstukken/problemen die zich 
voordoen op het gebied van zoutwinningsmijnbouw. Daarnaast verzoek ik u geen 
besluiten te nemen in  zaken die u niet volledig doorgrond. 

8. Belangenverstrengeling 
Van 1 972 tot 1 994 waren Shell en de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij
(NOM) als eigenaren verantwoordelijk voor de gang van zaken bij Billiton. Vanaf
1 994 zijn de NOM en Lhoist als eigenaren verantwoordelijk voor de gang van
zaken bij Nedmag.

Shell heeft inn1iddels ruimschoots bewezen een zeer onbetrouwbare en 
onverantwoordelijke partij te zijn met betrekking tot de afhandeling va 
mijnbouwschade voor particulieren. De NOM is eigendom van het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 
De aanwezige economische en financiële belangen tussen Shell en de NOM 
enerzijds en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat anderzijds duidt op 
de aanwezigheid van onaanvaardbare belangenverstrengelingen in de huidige 
situatie. Het ministerie van Economische zaken en Klimaat is zoweJ de (indirecte) 
eigenaar/bedenker van het plan als de partij die hetzelfde plan moet goedkeuren. 
De belangen van gedupeerde particulieren met mijnbouwschade worden op deze 
manier niet op een rechtvaardige onafhankelijke manier gewaarborgd. 
Kennelijk prefereren zwaarwegender belangen dan die van de particulieren. Op 
zich is dat prima, maar respecteert u wel de schademeldingen en met de 
bodemdaling gepaard gaande problemen. 

Mijn verzoek is elke vorm van (schij nbare) belangenverstrengeling tegen te gaan 
en indien al aanwezig te niet te doen. Neem schademeldingen als overheid over, 
handel het sneL goed en ruimhartig af. Laat het gebied er niet mee zitten. 

9. Invoering omgekeerde hew!jslast 
Door de manier waarop onderzoeken zijn uitgevoerd. de manier waarop de
opnemers/onderzoekers hebben gecommuniceerd en verslaglegging hebben
gedaan. door de manier waarop feitelijk.beden zij n  genegeerd en door de manier
waarop uiteindelijk alle schademeldingen categorisch zijn afgewezen is het
vertrouwen in een objectieve schadebeoordeling weg. De bodemdaling is een feit,
dat in de eerste decennia geen maatregelen werden genomen om nadelige effecten
tegen te gaan is ook een feit. Dat daarom sprake is van een relatie tussen huidige
schade dan wel indirecte schade en de bodemdaling ten gevolge van zoutwinning
is overduidelijk.
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Procedurele Opmerkingen 

Abandonnering- of afsluitingsplan 

Voor het abandonneren van de putten zegt Nedmag in het Winningsplan 2018: "Hiervoor wordt een 

afsluitingsplan opgesteld". Het afsluitingsplan dient volgens ons een integraal onderdeel te zijn van 

het Winningsplan 2018. Abandonnering gaat niet alleen over het afsluiten van de putten maar ook 

over het verlaten van de cavernes. De huidige beschrijving in het winningsplan geeft Nedmag de 

vrijheid om experimenteel en uitsluitend gestuurd door financiële overwegingen de zoutwinning 

voort te zetten. 

Caverne ontwikkelplan 

Net als het abandonneringsplan wordt ook het caverne ontwikkelplan pas in de toekomst opgesteld. 

Ook dit kan en mag de minister niet toestaan. 

Informatievoorziening en inspraak 

Wij vinden de tijdsduur van de ter inzagelegging voor de drie Ontwerp instemmingsbesluiten te kort. 

Dat geldt voor ons als burger, maar ook voor alle betrokken instanties. Waar wij normaliter 3 x 6 

weken tijd gehad zouden hebben voor inzage en bestudering van de stukken, is dat nu  1 x 6 weken. 

Wij achtten ons als burger te beperkt in de tijd en de belangen van ons, als indiener van een 

zienswijze, worden ernstig geschaad. 

De gemeenten mogen echter hun Zienswijze nog aanvullen tot de eerste week van september. De 

schoolvakantie in de Regio Noord is op 4 jul i  begonnen en de inwoners van de regio Veendam mogen 

nu toch met vakantie, wat door de Covid 19 een tijd niet mogelijk leek. Wij zijn van mening dat er 

sprake is van een ongelijkwaardige behandeling, van rechtsongelijkheid en vinden dat onjuist. 

Er is onvoldoende informatie beschikbaar om vast te kunnen stellen of uitbreiding van de 

zoutwinning door Nedmag veilig en verantwoord is voor mens en milieu, dat voor nu en voor in de 

toekomst. Voor ons als burger is niet alle relevante informatie beschikbaar. 

Omwonenden van de Nedmag locatie en inwoners van het zoutwinningsgebied zijn onvoldoende 

geconsulteerd en geïnformeerd over de plannen van Nedmag. In inspraak moet worden voorzien 

wanneer alle opties nog open zijn. Daarvan is in deze situatie geen sprake geweest. 

De informatie bijeenkomst van EZK op dinsdag 7 juli 2020 in van Beresteyn in Veendam is niet onder 

brede aandacht gebracht van de inwoners van de regio. Online via een internetsite was er 

een moeilijk te vinden link, waarmee men zich kon aanmelden. Deze mogelijkheid is door EZK niet of 

nauwelijks onder de aandacht van de inwoners gebracht, terwijl dat simpel gekund had via de info 

kaart die door EZK gestuurd is naar ruim 14800 adressen die te maken hebben met de gevolgen de 

zoutwinning door Nedmag. 

Reikwijdte Winningsplan 2018 

Het Winningsplan 2018 spreekt van productie uit de huidige en nieuwe putten tot 2045. Hiermee zou 

het Winningsplan 2018 geldig zijn tot 2045 of later. Gezien de vele onzekerheden over de risico's, het 

toenemende belang van ons grondwater, de kwetsbaarheid van ons drinkwater, de toekomstige 

klimaatveranderingen en de maatschappelijke onrust die Nedmag veroorzaakt door de zoutwinning 
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staat te lezen: "Als onderdeel van de beoordeling van het planmatig beheer van de ondergrond, 

beoordeelt de Minister ook het efficiënt gebruik van hulpstoffen in de ondergrond". Hieruit is te 

concluderen dat de Minister het achterlaten van miljoenen liter diesel in de ondergrond kennelijk als 

"efficiënt gebruik" van de hulpstof beoordeeld. 

Ook de nieuwe, door Nedmag nog niet in de praktijk geteste, minerale dakolie Surdyne 8140 is bij 

een lekkage even slecht en giftig voor de boven- en de ondergrond als 'gewone' diesel en is daarom 

geen goed alternatief. De Minister vindt dat er sprake is van planmatig beheer van de ondergrond in 

relatie tot de bovengrond. Uit welke specifieke onderdelen dient volgens de Minister dat planmatig 

beheer te bestaan? De Minister moet uitleggen welke rol hij Nedmag heeft gegeven in het planmatig 

beheer. 

Waarom verlegt de Minister de aandacht voor de gevolgen van de enorme bodemdaling naar de 

decentrale overheden door voor te stellen om te starten met een gebiedsproces terwijl Nedmag 

ondertussen zijn gang kan gaan met actieve winning? 

Voorwaarden voor instemming zou moeten zijn om eerst het gebiedsproces nauwkeurig te 

beschrijven en vorm te geven, zodat alle aspecten van de gevolgen van de zoutwinning goed 

onderzocht kunnen worden, om daarna te bezien of de niet te stuiten bodemdaling bij het aflaten 

van de cavernes verder actieve winning al of niet mogelijk maakt. 

Diesel 

Bij de zoutwinning wordt diesel als hulpstof gebruikt. Diesel is een aardolieproduct dat slecht 

afbreekbaar is, niet of nauwelijks terug te winnen is uit water en een groot gevaar vormt voor mens 

en milieu. Van de in het verleden door Nedmag gebruikte diesel is 45.000.000 liter in de bestaande 

cavernes achtergebleven. Door de uitgestrektheid van de aaneengegroeide cavernes is niet bekend 

waar deze diesel zich bevindt. 

Nedmag is bij de wet verplicht alle gebruikte diesel terug te winnen. De Minister treedt hiertegen 

niet op en daardoor wordt een enorm risico genomen. 

In het Winningsplan 2018 worden de gevaren van diesel in de ondergrond onderschat. Ook de 

Minister bagatelliseert in het Ontwerp-instemmingsbesluit de gevaren van de achtergebleven diesel. 

Tijdens het ontstaan van een scheur in het dak van het TR cluster is een grote hoeveelheid 

pekelwater en diesel gelekt naar de bovenliggende grondlagen. Het kan niet uitgesloten worden dat 

deze scheur verder naar boven is doorgedrongen dan door Nedmag wordt beweerd en dat 

pekelwater en diesel op termijn het diepe grondwater zal kunnen bereiken. 

Nedmag heeft aangegeven een ander aardolieproduct, Surdyne 8140 te willen gebruiken. Dit is qua 

samenstelling vergelijkbaar met diesel en dus ook gevaarlijk voor het milieu. De Surdyne 8140 is 

daarnaast zeer gemakkelijk ontvlambaar. Er komt dus een nieuw risico bij. 

Nedmag introduceert een nieuwe manier om de cavernes VE-5 en VE-6 te ontwikkelen waarmee het 

gebruik van dakolie naar verwachting met 90% kan worden verminderd. Hier is duidelijk sprake van 

een "trial and error" methode. Waarom stemt de Minister hiermee in? Daarbij komt ook nog dat de 

ontwikkeling van de nieuwe cavernes plaatsvindt op de flanken van het zoutkussen. Het is 

onduidelijk of het zoutdak daar de dikte heeft die wordt verondersteld. Vroeg of laat zal via een 

lekkende put of via een scheur in het dak, tijdens de winning of na het abandonneren, ook Surdyne 

8140 migreren naar de bovenliggende grondlagen en uiteindelijk het grondwater bereiken. 
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•• ,
NEDMAG 

instemmingsbesluit voorwaarden te verbinden die zien op schadevergoeding voor het 

Waterschap of het stellen van financiële zekerheid daarvoor. Dat vond niet alleen u zelf, maar 

ook de Raad van State in de zaak over het Winningsplan 2013 van Nedmag (ABRS 22 ju l i  

2015,  ECLI : N L : RVS : 2 0 1 5 : 2320, herhaald in  r .o .  44 en 46 van ABRS 18 november 2015,  

ECLI : N L : RVS: 2 0 1 5 : 3578). 

16. (Artikel 36 van) de Mijnbouwwet is per 1 januari 2 0 1 7  gewijzigd. Ook onder de gewijzigde

Mijnbouwwet oordeelt de Raad van State dat aan de instemming met een winningsplan geen

voorschriften verbonden kunnen worden die betrekking hebben op een financiële vergoeding

van ontstane schade (r.o. 1 0 . 1  van ABRS 6 november 2019,  ECLI : N L: RVS : 2 0 1 9 : 3738 en r.o.

9 . 1  van ABRS 19 februari 2020, ECLI : N L : RVS : 2020 : 507).

17.  Voor de goede orde: dit  formeel juridische verweer laat onverlet dat Nedmag ten volle bereid 

is om, zoals zij dat al sinds 1995 doet, met het Waterschap afspraken te maken over de 

vergoeding van kosten en het stellen van financiële zekerheid daarvoor. Nedmag zal daarover 

graag in overleg treden met het Waterschap en uw Min isterie. Nedmag is bovendien bereid 

om, reeds voorafgaand aan dat overleg en voor de aanvang van de winning uit nieuwe 

cavernes, de bestaande bankgarantie ad € 1 . 1 34.450 te verhogen tot een bedrag van € 2,5 

miljoen. 

Aard en omvang van de zekerheid 

18.  Onverminderd het bovenstaande wenst Nedmag over het thans geformuleerde artikel 1 1  

inhoudelijk het volgende op te merken. 

19.  Artikel 1 1  is in verschillende opzichten vaag en onduidelijk. Onduidelijk is bijvoorbeeld of de 

'constructie' (uit de eerste volzin) een afzonderlijke rechtspersoon moet zijn (dat zou kunnen 

volgen uit de laatste volzin) of dat ook op andere wijze financiële zekerheid kan worden 

gesteld. Een afzonderlijke rechtspersoon brengt per definitie beheerkosten en governance 

vraagstukken mee, waarbij de vraag is of het beoogde doel (namelijk: financiële zekerheid) 

daarmee optimaal kan worden gewaarborgd. 

20. Verder dient de constructie te zien op 'toekomstige verplichtingen op grond van de

mijnbouwregelgevi ng'. Het is vrijwel onmogelijk om een constructie af te stemmen op

verplichtingen die nu nog niet bekend zijn. In het artikel is voorts niet geregeld voor hoe lang

de voorgeschreven constructie zou moeten gelden. Evenmin is geregeld hoe of door wie wordt

bepaald welke extra civieltechnische installaties benodigd zijn. Ook is niet helder wat precies

de betrokkenheid van het waterschap en het ministerie bij deze financiële waarborg moet zijn.

Bovendien willen wellicht ook andere overheden daarbij betrokken worden (net als bij de

bestaande overeenkomst uit 2002). De 'constructie' moet blijkens artikel 1 1  zijn opgericht

voor de aanvang van de winning uit nieuwe cavernes. Betekent dat dat die constructie op dat

moment ook al financieel moet zijn gevuld? En zo ja, tot welk bedrag of strekkende tot de

bekostiging van exact welke verplichtingen?

2 1 .  Het i s  nagenoeg onmogelijk o m  deze onderwerpen te regelen i n  slechts één artikel in  e.en

instemmingsbesluit. De financiële zekerheid voor abandonneringskosten zal in de nabije

toekomst bijvoorbeeld worden geregeld in diverse wettelijke bepalingen en daarnaast een

stelsel van overeenkomsten. De overeenkomst van 16 december 2002 met het Waterschap
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Niet alleen wordt Nedmag hierdoor feitelijk beloond omdat de winning vooralsnog kan doorgaan, 

maar wordt ook een veel forsere bodemdaling veroorzaak dan aanvankelijk gelegaliseerd. Tevens is 

de positie van SodM als onafhankelijk toezichthouder komen te vervallen. Om die reden dient het 

monitoringsplan door een onafhankelijk partij als KCAF (Kenniscentrum Aanpak 

Funderingsproblematiek) te worden beoordeeld en waar nodig aangepast. Overigens is een 

waterpassing een 'te trage' methode van monitoring en dient er tenminste maandelijks een lnSAR 

meting plaats te vinden. 

Door de gestapelde mijnbouw ligt het integrale risico bij de Staat der Nederlanden en deze kan niet 

via de Mijnbouwwet worden afgewend op de (gezamenlijke) concessiehouders. 

Duidelijk is dat Nedmag zich in het geheel niet verantwoordelijk acht voor de veroorzaakte schade en 

overlast. Nedmag verwijst zelfs uitdrukkelijk naar het Waterschap als veroorzaker van de ontstane 

schade. Vast staat echter dat het Waterschap maatregelen moet nemen om verdere problemen als 

gevolg van de door Nedmag veroorzaakte bodemdaling te voorkomen. 

Voor een schadelijdende inwoner is het door de Waterwet ('eenieder is verantwoordelijk voor het 

grondwater onder de eigen woning') aangetoond onmogelijk om een waterschap aansprakelijk te 

houden. 

Tcbb en de Mijnraad achten het veroorzaken van schade niet waarschijnlijk maar kijken daarbij enkel 

naar de 'eindplaatjes'. Soortgelijk als bij de steenkoolwinning in Zuid-Limburg is het verplaatsen van 

het winningsfront (in dit geval de toestroom naar het winpunt en het 'dichtlopen' van het labyrint 

van de caverne) wel degelijk een proces wat in meerdere kleine stapjes de belastbaarheid onder de 

woningen fasegewijs en gezoneerd beinvloed. Hierdoor verplaatst het zwaartepunt van de ondiepe 

en niet uniforme funderingen van veenkoloniale gebouwen bij iedere aanpassing in de 

grondwaterstanden. Genoemde verplaatsing leidt tot versnelde veroudering van bouwconstructies. 

Onder het vigerende, goedgekeurde, winningsplan wordt een bodemdaling van SOcm in het hart 

voorzien. In het kader van de gestapelde mijnbouw en om onzekerheidsredenen is het Waterschap 

uitgegaan van 65cm. Door de gewijzigde winningsmethode is de huidige voorspelling meer dan het 

dubbele van de genoemde SOcm en slaat het Waterschap alarm omdat de voor hen kritische waarde 

van 80cm overschreden d reigt te worden. 

Duidelijk is dat er een forse kom is ontstaan, momenteel nog net boven NAP. Als mitigerende 

maatregel, anticiperend op de klimaatplannen, stelt u een gebiedsontwikkelingsproces voor. Dit is 

ambtelijke taal voor een afgedankt gebied wat een nieuwe bestemming dient te krijgen. Dit ziet u 

dan louter als taak voor de lagere overheden die dan ook een MER dienen uit te voeren. 

Door de door SodM voorgeschreven maatregelen daalt het gebied fors meer dan de eerder vergunde 

de SOcm. In het verleden heeft de Gemeente Veendam al maatregelen genomen door de woonwijk 

Golflaan om te wisselen met de golfbaan, waarbij er in de koopaktes een maximale zetting van SOcm 

is opgenomen / gegarandeerd. Mag ik aannemen dat het Rijk de planschadeclaims, waar de 

Gemeente Veendam ongetwijfeld mee geconfronteerd gaat worden, voor zijn rekening neemt ? 

In het onverhoopte geval dat Nedmag vandaag failliet zou worden verklaard staat het Rijk dan garant 

voor de door Nedmag aangegane verplichtingen en aansprakelijkheden richting lagere overheden en 
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Het Ontwerp-instemmingsbesluit is kennelijk in concept al enige tijd geleden opgesteld vanwege de 

nogal magere paragraaf over Natuur en milieu. Bij het uitbrengen lijkt geen rekening te zijn 

gehouden met de ondertussen fors opgelaaide discussies over klimaatveranderingen en de daaruit 

volgende noodzaak van vermindering van de uitstoot van broeikasgassen terwijl dat nota bene 

binnen hetzelfde Ministerie is ondergebracht. Als het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

hierin geen actie onderneemt, waarom is dan de Coordinerend Minister niet in beeld ? 

Het Waterschap luidt de noodklok over het niet kunnen waarmaken van de vereisten vanuit de Kader 

Richtlijn Water. Waarom ligt er dan geen rol voor het Min isterie van Infrastructuur en Mi l ieu ? 

Door de forse bodemdaling is een gebieds-MER en een gebiedsontwikkeling nodig en ook hier vind u 

het kennelijk niet nodig om het Ministerie van Binnenlandse Zaken in te schakelen. 

Door de Crisis- en Herstelwet heeft u het Windmolenpark N33 afgedwongen door het aan de kant 

schuiven van de lagere overheden en in de onderhavige kwestie Nedmag zadelt u juist deze 

overheden op met de gevolgen van de bodemdaling. Dit riekt naar het meten met twee maten. 

Samen met Zuid-West Groningen profiteert Zuid-Oost Groningen overigens in het geheel niet van de 

middelen vanuit het Nationaal Programma Groningen; Nationaal Programma Noord Groningen was 

dan ook een betere benaming geweest. Leges dienen min of meer kostendekkend te zijn. Aldus is het 

regionale voordeel van het doorzetten van de activiteiten van Nedmag enkel behoud van 

werkgelegenheid en enkele duizenden Euro's aan jaarlijkse sponsoring van met name lokale clubs. 

Het komt mij voor dat dit bij lange na niet opweegt tegen de nadelen en de wijze waarop daar 

volgens de huidige voornemens mee wordt omgegaan. 

Ik ben zeer benieuw naar uw reactie op deze en de overige zienswijzes. 

Hoogachtend, 

Mede namens diverse buurtbewoners 
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bezwaar aan te tekenen gebruik kunnen maken. Dit geldt ook voor de andere 

goedkeuringsbesluiten dit reeds in de bestreden ontwerpbesluiten zijn opgenomen. 

Tot slot een algemene opmerking over het feit dat uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in 

deze regio tot verdere waardedaling van woningen leidt. 

In de volgende paragrafen zullen wij per ontwerpbesluit onze punten toelichten. 

Enkele opmerkingen over het verzoek tot instemming met het Winningsplan 201 8: 

Gelijk op de eerste pagina staat onvolledige informatie. Er wordt de indruk gewekt dat er 

uitsluitend pekelwater is weggelopen. Er is tevens een zeer substantiële hoeveelheid 

dieselolie zoek. Dit wordt ten onrechte niet in het winningsplan genoemd. Dit was een forse 

calamiteit met negatieve effecten op de bodem. Of het voor andere milieucompartimenten

gevolgen heeft is tot op heden nog niet bekend. Dat de activiteiten op grote diepte 

plaatsvinden, betekent alleen dat het langer duurt voordat de schade aan de oppervlakte 

zichtbaar wordt. Oorzaak en gevolg van de calamiteit hangen nauw samen met de 

betrouwbaarheid van de winning in de toekomst. Nu er geen "learning point" van de 

incidenten zijn meegenomen in het winningsplan, maar het initiële event wordt 

gebagatelliseerd, is het winningsplan onvolledig. 

Ook wordt niet vermeld dat de bodem verder gedaald is dan de genoemde 50 cm. Of en hoe 

groot de schade voor de direct omwonenden is, is ons niet bekend. Het is niet uit te sluiten 
dat meerdere huizen in de omgeving als gevolg van deze versnelde daling van de bodem 

schade hebben ondervonden. 

Verder schrijft Nedmag dat: "Nedmag voldoet hiermee aan de wettelijke vereisten dat mens 

en milieu geen schade mogen ondervinden als gevolg van de zoutwinning en dat de 

veiligheid van omwonenden gewaarborgd dient te zijn." 

Mens en milieu ondervinden wel schade door de zoutwinning en de veiligheid van de 

omwonenden is wel in gevaar. Door het gebruik van dieselolie ontstaat er schade. Het in de 

bodem pompen van dergelijke hoeveelheden. is ook bij terugwinning schadelijk. Nu uit de 

praktijk blijkt dat er geen sprake is van terugwinning, is de schade nog veel groter. 

Daarnaast is de onzekerheid door het continueren en zelfs uitbreiden van de mijnbouw 

activiteiten schadelijk voor de mens. Naast de potentiële fysieke schade door bezwijken van 

bouwwerken,  infrastructurele werken, gasleidingen enz. is er sprake van emotionele schade. 
Zie ook de zienswijze van Stichting Stop zoutwinning op dit punt. 

In het winningsplan wordt aangegeven dat met de aangescherpte 

criteria van de TU-Delft en een conservatieve benadering van de bodemdaling er geen 

schade wordt veroorzaakt door de mijnbouw. Ten eerste is er ernstige twijfel bij deze 

conservatieve benadering van de bodemdaling, deze doet nog steeds onvoldoende recht 

aan de reeds bewezen grotere bodemdalingen door eerdere activiteiten van de Nedmag. 

Daarnaast heeft de geschiedenis bewezen dat deze stellingname onjuist is. 

Delfstoffenwinning leidt overal tot schade aan de omgeving. 

In de omgeving van alle mijnbouwbedrijven wordt schade ondervonden. In Harlingen is sinds 

201 9 eindelijk een "akkoord" tussen omwonenden en zoutwinner. Maar in de omgeving van 

alle zoutwinners wordt door omwonenden schade gemeld. Helaas lopen deze 

schademeldingen vaak stuk op de dubbele causaliteit. Hoe moet een leek aantonen dat zijn 
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schade het gevolg is van bodemdaling en dat de bodemdaling het gevolg is van zoutwinning 

in de omgeving? 

Waarom mijnbouw activiteiten uitbreiden in een al door mijnbouwschade getergd gebied. Dit 

versterkt het gevoel van onveiligheid van bewoners, leidt tot nog verder afnemend 
vertrouwen in de rijksoverheid en heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van mensen 

in het gebied. Alleen al de gevolgen van de door de mijnbouw activiteiten veroorzaakte 

stress. Want de ervaring heeft tot nu toe steeds geleerd dat, alle mooie woorden en goede 

bedoelingen ten spijt, het afhandelen van schades door mijnbouw een zeer langdurig proces 
kent waarbij menigmaal de claim wordt afgewezen waardoor mensen met lege handen en 

portemonnee achterblijven. 

Tevens wordt in het winningsplan aandacht besteed aan duurzaamheid. De inzet van biogas 
is mooi, maar betreft de fabriek aan de Billitonweg in Veendam, niet de WHC's. Daarnaast, 

als duurzaamheid zo'n speerpunt is, waarom pompt Nedmag dan nog wel 1 00.000den liters 

fossiele brandstof in de bodem? Schadelijk voor bodem en verspilling van brandstof. 

De ondergrondse posities van de nieuw aan te leggen bronnen zijn nog onzeker. De 

werkelijke posities van de nieuwe bronnen kunnen nog tot circa 200 m afwijken van de in het 

winningsplan getoonde weergave. Dit toont aan dat er sprake is van de nodige 

onnauwkeurigheid van de op dit moment bekende gegevens. 

In het winningsplan geeft Nedmag aan alle gegevens over de winning, samenstelling van de 

zouten enzovoorts vanaf het begin bij te houden en daarom een goede prognose te kunnen 

geven van onder andere de bodemdaling. Gelet op de recentere ontwikkelingen blijkt dat 

deze bewering mank gaat. De prognose was eerder een daling tot 50 cm. Dit is inmiddels 

overschreden. 

In 2019 heeft de Nedmag omwonenden nog geïnformeerd over de verwachte bodemdaling. 

Toen zijn de cijfers van het winningsplan 201 3 nog getoond, waarin de voorspelde 

bodemdaling in 2028 een grens kent net voor de lintbebouwing van Kielwindeweer. Uit de 

cijfers die in het winningsplan 201 8  staan, blijkt dat op basis van metingen in 201 8  al bekend 

was dat deze kom veel groter is. 

Daarnaast heeft Nedmag voor de voorspelling van de bodemdaling een model gebruikt 
gebaseerd op de eigen gegevens van bodemdaling. Dit model is gebleken onbetrouwbaar. 

Immers de bodemdaling is nu al groter dan voorheen ingeschat. 

Waarom wordt dit model dan toch toegestaan? 

Als de figuren 22 en 24 worden bekeken valt te zien dat het effect gebied vele malen groter 

wordt. Zijn alle bewoners binnen het weergegeven effect gebied middels een schrijven op de 

hoogte gesteld van deze ontwerpbesluiten? 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitvoeren diepboringen VE-5 en VE-6 op de 
locatie WHC-1 

Ten aanzien van het onderwerp geluid willen wij aanvullend op de zienswijze van 

stopzoutwinning opmerken dat er onzekerheid is over de te gebruiken boorinstallatie. Toch 
wordt aangenomen dat wordt voldaan aan de geluidsvoorschriften, een gedegen 
onderbouwing ontbreekt. 
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Daarnaast blijkt uit de tekst dat er een ontsluiting op de Kalkwijk komt. Dit gaat tot extra 

verkeersoverlast en geluidshinder van vrachtauto's aan de Kalkwijk leiden. De Kalkwijk is te 

typeren als landelijk gebied met verspreide woningen en Borgercompagnie is te typeren als 

rustige l intbebouwing in het buitengebied. De wegen zijn niet ingericht op gemiddeld 60 

vrachtauto's per week. 

Uit het besluit blijkt dat er trillingshinder en schade zal ontstaan. Bovendien heeft de aanvrager in de 

aanvulling 'Geluid en trillingen, notitie 2 1 8 1 00 1 9, datum 25 mei 201 8', voldoende onderbouwd dat naar verwachting de 

voorgenomen werkzaamheden trillinghinder en of tril lingschade zullen veroori.aken. Toch zijn hier geen 

voorschriften aan verbonden ter voorkoming dan wel beperking. 

Uit de rapportage van TNO-AGE blijkt dat er nog veel onzekerheden zijn ten aanzien van de 

bodemdaling. Uit geen van de besluiten blijkt dat er iets met de gegeven adviezen is gedaan. 

Aansluitend daarop missen wij de rechtvaardiging voor het verlenen van een besluit met een 

dergelijk grote bodemdaling tot gevolg. Dit staat op gespannen voet met het Rijksprogramma 

overstromingen. Waar de Rijksoverheid aan de ene kant veel belastinggeld spendeert aan 

het voorkomen van danwel beperken van de gevolgen van een overstroming, laat diezelfde 

Rijksoverheid door vergunning te verlenen een gebied "verzuipen". Dus is er opnieuw 

belastinggeld nodig om de gevolgen te beperken. 

De in de besluiten verwoorde en toegestane werkwijze van de Nedmag kent nog vele 

onzekerheden en experimenten. Hierdoor zijn de werkelijke effecten en gevolgen nog niet in 

te schatten. 

Ook bieden de ontwerpbesluiten weinig duidelijkheid over wat er dient te gebeuren bij een 

versneld optredende bodemdaling of een grotere bodemdaling dan verwacht. 

In andere gebieden is al gebleken dat ook na abandonneren er nog gevolgen zijn, 

bijvoorbeeld in de omgeving van Boekelo. Daar is in deze ontwerpbesluiten geen rekening 
mee gehouden. Sterker nog, het optreden van schade wordt ontkend. Terwijl SodM zelf heeft 

aangegeven dat er wel degelijk risico op schade is. Ondanks alle aanwijzingen dat de 

zoutwinning, niet alleen in Veendam en omgeving, tot schade leidt wordt een positief 

ontwerpbesluit genomen. 

Aanvullende opmerkingen op de omgevingsvergunning uitbreiding WHC-1 

Er wordt nu vergunning verleend voor het toepassen van een alternatieve stof als vervanging 

voor de diesel als dakolie. Deze stof heeft zich nog niet bewezen in de mijnbouw en het is 

nog onbekend wat de effecten zijn in de diepe ondergrond op integriteit van de installaties, 

cavernes en of het gebruik negatieve bijwerkingen heeft. Toch wordt deze stof als geschikt 

beoordeeld. Dit is geen zorgvuldige besluitvorming, er zijn onvoldoende waarborgen om dit 

experiment veilig te kunnen uitvoeren. Daarbij wordt er dus geëxperimenteerd met nieuwe 

stoffen in de mijnbouw in een gebied met gestapelde mijnbouw. 

In geen van de gepubliceerde ontwerpbesluiten is aandacht besteed aan het toepassen en/ 
of emitteren van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) naar water, bodem of lucht. Nu dieselolie 

in veel gevallen Naftaleen boven de gestelde waarden bevat, had hier aandacht aan moeten 

worden besteed. Derhalve is het besluit op dit onderdeel onzorgvuldig en onvolledig. 
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Tot slot missen wij onderzoeken naar de gevolgen van de enorme bodemdaling op de 

ondergrondse infrastructuren zoals rioleringen, gastransportleidingen, kabels enzovoorts. 

Hoogachtend, 

Namens de bewoners van de Kalkwijk 

Bewonersvereniging 't Kalkwijksterlint 
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Wij zijn misleid. 

1 .  geen beplanting 

2 .  e r  heeft GEEN bovengrondse ontruiming plaats gevonden nadat de locatie 1 5  
- 2 0  jaar i n  gebruik i s  geweest. 

Tijdens de presentatie van het Ontginningsplan 200 1 ,  waarbij ook EZ, SodM 
aanwezig waren, wordt uitgelegd dat reeds vanaf eind 1 992 een nieuwe winmethode 
wordt gebruikt en dat deze methode zorgt voor meer bodemdaling in het gebied met 
een straal van 3 km rond de locatie WHC-2. Met name in delen van 
Borgercompagnie, Tripscompagnie, Veendam (Langeleegte, Borgerswold, 
Scheepskwartier, Borgerspark, Gildebuurt en Golfbaan) en Muntendam 
(zuidwesthoek) 

In diezelfde bijeenkomst wordt gemeld dat Nedmag reserveringen maakt voor de 
maatregelen die voortvloeien uit de bodemdaling. Nedmag zal een ieder bij wie het 
aannemelijk is dat de opgelopen schade door de bodemdaling veroorzaakt wordt 
schadeloos stellen. Nedmag verwacht echter dat het merendeel van de kosten in 
verband met de bodemdaling door het Waterschap en de gemeentes gemaakt moeten 
worden. 
Met de bestuurders van de dorpsverenigingen van Borgercompagnie en 
Tripscompagnie gaat Nedmag in overleg omdat deze besturen vrezen problemen te 
krijgen aan de huizen in beide dorpen, die veelal honderd en meer jaar oud zijn en niet 
voldoen aan de bouw-norm uit 2000. 
De besturen hebben gevraagd om lintvoegmetingen te doen om veranderingen te 
kunnen monitoren. De gemeenten Veendam en Menterwolde ondersteunen dat 
verzoek aan Nedmag. 
In een voorstel van het gemeentebestuur van Veendam aan de Raad van 8 januari 
2002: onderwerp: Ontginningsplan periode 2 van Nedmag Industries staat geschreven 
onder Argumenten: 1 .3 :  "In het "second opinion" rapport van professor Verruijt 
springen enkele aanbevelingen in het oog. Met name het fotografisch vastleggen van 
de gebouwen in het winningsgebied en het continu meten door middel van te 
installeren seismische registratieapparatuur zullen door ons expliciet onder de 
aandacht worden gebracht bij Nedmag". 

In de Staatscourant van 28 maart 2002 nr 62/pag 1 0  wordt de Goedkeuring 
ontginningsplan Nedmag gepubliceerd. Goedkeuring onder voorwaarden. Onder 
voorwaarde 2 staat: uiterlijk 1 januari 2003 is het protocol in overleg met de 
commissie van omwonenden aangepast. 

Op 25 maart 2002 ontvang ik een brief van Hanselman Taxaties waarin mij de 
mogelijkheid wordt aangeboden mijn huis bouwkundig te laten monitoren. Deze 
monitoring wordt mij aangeboden door Nedmag Industries Mining & Manufacturing
B.V. 
Ik citeer het volgende uit de brief: "Deze monitoring houdt in dat de bouwkundige 
staat van een groot deel van de panden binnen een straal van 3 km gerekend vanuit 
het hart van de mijnlocatie zal worden vastgelegd. In eerste instantie zullen ongeveer 
254 panden worden meegenomen". 
Ik citeer een volgend deel uit de brief:" De eigenaar ontvangt een kopie van het 
schriftelijke deel van het rapport dat betrekking heeft op het opgenomen pand. HET 
ORIGINELE RAPPORT ZAL WORDEN GEDEPONEERD BIJ EEN NOTARIS TE 
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VEENDAM. De bij de rapportages behorende videobanden zullen ter beschikking 
worden gesteld aan Nedmag Industries". 
Ik citeer verder "Indien en voor zover onze experts het noodzakelijk vinden om aan 
uw woonhuis scheurwijdtemeters te plaatsen dan zullen deze, uiteraard in overleg met 
u, worden aangebracht. De nulstand van deze scheurwijdtemeters wordt fotografisch 
vastgelegd en toegevoegd aan de rapportage. De scheurwijdtemeters kunnen over 
langere tijd aangeven of de scheurvorming stabiel is, wijder wordt of misschien 
seizoensafhankelijk in wijdte varieert". 

Wij zijn misleid. 

3.  lintvoegmetingen zijn niet uitgevoerd. 
4. Scheurwijdtemeters zijn nooit uitgelezen
5 .  D e  door Hanselman opgestelde rapporten hebben nooit bij een notaris i n  de 

kluis gelegen. 
6. Vraag door mij aan Nedmag gesteld in 2008 of er een vervolg komt op de

opname uit 2002 van Hanselman wordt beantwoord met dat dat niet de
bedoeling is.

Op 1 3  augustus 2004 meld ik, per mail, aan de heer Fokker van Nedmag dat er 
scheuren in de tegels van de badkamer zijn ontstaan en dat die scheuren niet gemeld 
zijn in het rapport van Hanselman. 
De heer Fokker komt samen met aannemer Van Delden kijken naar de scheuren. 
Enige tijd later wordt ik gebeld met de mededeling dat deze scheuren niet door de 
zoutwinning komen. Ik heb daar geen schriftelijk verslag van ontvangen. 

In december 2007 probeer ik toch in het bezit te komen van een kopie van het rapport 
over mijn gemelde schade uit 2004. 
Ik neem hierover contact op met Nedmag en op 2 januari 2008 laat de heer Bart 
Hendriks van Nedmag mij het volgende weten: "Naar aanleiding van uw vraag heb ik 
mijn mensen in het archief naar het betreffende rapport laten zoeken. Helaas is deze 
zoektocht vruchteloos gebleken. Vervolgens hebben wij het aanemersbedrijf 
gecontacteerd met dezelfde vraag. Helaas kon ook hij het door u gezochte rapport niet 
vinden". 
Per kerende mail van 3 januari 2008 laat ik de heer Hendriks weten dat het mij 
bevreemd dat het schadeonderzoek en de uitkomst daarvan niet in het archief van 
Nedmag terug te vinden is. Ik verwacht toch dat van alle schademelders over alle 
jaren dat de zoutwinning plaats vindt een goed en compleet archief bijgehouden 
wordt. Helaas bleek dat niet het geval. 
In dezelfde mail vraag ik ook naar de specif eke daling cijfers rond mijn woning 

 vanaf 1 990. 
Het antwoord van de heer Hendriks in zijn mail van 8 januari 2008 luidt:" Ten 
aanzien van de daadwerkelijke bodemdaling bij uw woning zou ik graag het volgende 
willen voorstellen. In het midden van dit jaar zullen de gegevens van de waterpassing 
zoals die op dit moment wordt uitgevoerd, bekend zijn. Nedmag is voornemens om de 
uitkomsten van deze meting in een openbare bijeenkomst te presenteren en te 
bespreken. Wellicht is dit het aangewezen moment om uw specifieke situatie te 
bekijken. Ik zal er voor zorgen dat u op tijd een uitnodiging voor deze avond krijgt". 

Omdat een uitnodiging het hele jaar uitblijft heb ik op 1 6  december 2008 daarover 
contact opgenomen met de heer Hendriks. 
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Als dat wel het geval is wat heeft de minister gedaan met het onderzoek? En waar en 
op welke wijze zijn de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd? 

Kan de minister verklaren waarom hij het in 2002 belangrijk vond dat Nedmag met 
plannen zou komen om de bodemdaling te verminderen en de minister nu in het 
instemmingsbesluit instemt met een grenzeloze daling van de bodem? Dat met het 
instemmen van het opnieuw in gebruik nemen van de TR-9 en het ontwikkelen van 
vier nieuwe putten de bodemdaling alleen maar groter wordt in plaats van minder? 
Op grond van welk artikel uit de Mijnbouwwet of het Mijnbouwbesluit baseert de 
minister zijn instemming met deze onbegrensde daling van de bodem en de daaruit 
voortkomende schade? 
De minister weet als vergunningverlener als geen ander dat Nedmag niet in staat is de 
daling van de bodem te stoppen. 
Op geen enkele wijze voldoet Nedmag dan ook aan art. 24 1 ,  q,r,s van het Mbb. Voor 
de minister is er dus geen enkele valide reden in te stemmen met het winningsplan 
20 1 8  van Nedmag. 

I k  vervolg mijn zienswijze, chronologisch, om aan te tonen welke schade Nedmag op 
basis van art.33 l .a, Mbw aanricht met haar werkzaamheden en de gevolgen daarvan 
voor mens en milieu. 

In 2009 worden er bij de besturen van de dorpsverenigingen van Borgercompagnie en 
Tripscompagnie steeds meer geluiden gehoord dat dorpsbewoners, op basis van het 
schadeprotocol, hun schade melden bij Nedmag en dat uit de rapportages blijkt dat na 
opname van de schade, alle schades worden afgewezen. 
Beide dorpsverenigingen besluiten een enquete op te stellen om vast te kunnen stellen 
om hoeveel gevallen het mogelijk gaat. 
Op basis van de uitkomst van de enquete wordt contact gezocht met Nedmag en komt 
het tot een avond waarop beide partijen, voor de leden van beide dorpsverenigingen, 
zullen ingaan op de vele gemelde schades die door Nedmag zijn afgewezen. Besloten 
wordt dat een vertegenwoordiging van beide besturen, vanaf 20 1 0, in regelmatig 
overleg zal treden met de ambtelijke werkgroep bodemdaling van Nedmag. 
Hoofdkwestie is het niet meten door Nedmag van de veranderingen aan de 
bebouwing. In de brief van Hanselman aan de omwonenden in 2002 werd geschreven 
over monitoring en het plaatsen van scheurwijdtemeters. Zeven jaar later bleek dat 
monitoren helemaal niet de bedoeling was. 
In overleg en op aandrang van de delegatie uit de dorpsverenigingen wordt door 
Nedmag gewerkt aan het opzetten van een monitoring programa en worden 
referentiewoningen gezocht om in de toekomst mogelijke veranderingen te kunnen 
verklaren. 
In diezelfde periode wordt vanuit de ambtelijke werkgroep bodemdaling, in opdracht 
van de bestuurlijke commissie bodemdaling Nedmag, aan de delegatie uit de 
dorpsverenigingen voorgesteld om nu maar voor eens en altijd onze problemen met 
onze huizen te laten onderzoeken. De onderste steen moest boven komen. Nedmag, 
de gemeenten Veendam en Menterwolde, het waterschap, de Provincie willen met 
elkaar een onderzoek fnancieren om helder te krijgen waar onze problemen aan 
toegeschreven kunnen worden. Dat onderzoek wordt gegund aan Arcadis. Arcadis 
mag echter geen eigen zelfstandig onderzoek doen. 
Het resultaat dat door de bestuurlijke commissie bodemdaling Nedmag in januari 
20 1 3  wordt gepresenteerd sloeg in als een bom. De aanwezigen in de zaal waren 
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woedend. De conclusie uit het rapport, "Samenvattend onderzoek hoofdoorzaken 
gebouwschade in het bodemdalingsgebied Nedmag", was dat de omwonenden van de 
zoutwinning allemaal in oude huizen woonden die gebouwd waren op "staal", het 
vaste, dat wij die huizen hadden verbouwd of niet goed onderhouden hadden en dat 
wij daardoor problemen met onze huizen hadden. 
Deze uitkomst, waarin de minachting voor de door bewoners aangedragen problemen, 
nog nooit eerder zo duidelijk was getoond, deed de vertegenwoordigers van de 
dorpsverenigingen besluiten om na drie jaar geen verder overleg te voeren met 
Nedmag en de ambtelijke vertegenwoordigers. 
Dit Arcadis rapport kwam tot stand onder aanvoering van de Provincie Groningen, de 
gemeenten Veendam en de voormalige gemeente Menterwolde, Nedmag en het 
Waterschap. Slechts één politieke partij , de toenmalige Partij v/d/Arbeid in de Raad 
van Veendam heeft zich ingezet om samen met de omwonenden hun probleem 
bespreekbaar te krijgen bij de andere politieke partijen in de Raad en het College van 
Veendam echter zonder resultaat. In begin 2 0 1 3  daalde dan ook het vertrouwen in de 
plaatselijke politiek tot een waar nul-punt. 

Wij zijn misleid. 

9. Onder het mom dat de onderste steen boven moest komen, kreeg Arcadis de 
opdracht reeds bestaande rapporten, waarin Nedmag had laten verwoorden dat 
bodemdaling geen schade kon veroorzaken, aan elkaar te schrijven met de 
uitkomst dat de schuld van de schades lag aan onze oude huizen.

1 0. Aan Arcadis zijn alle schadeopname rapporten ter hand gesteld zonder dat aan 
de eigenaren daar toestemming voor gevraagd was. Een grove schending van 
onze privacy. Bovendien kon op de toegevoegde kaart in het rapport elke 
woning zonder meer getraceerd worden. 

1 1 . Bij het plaatsen van de referenties op haar website heeft Nedmag met ref. 24, 
het Arcadis rapport, de privacy van een grote groep omwonenden geschonden 
door dit vertrouwelijke rapport, met te herleiden woningen en de staat van 
deze woningen, openbaar te maken. 

1 2. Onderzoek van de bodemdaling/beweging op de bebouwing op basis 
verifieerbare meetgegevens ontbreken en de intentie om dat te meten 
ontbreekt eveneens. 

1 3 .  De bestuurders van onze provincie en die van de gemeenten hebben niet naar 
de burgers willen luisteren. De kiem voor verzet tegen de zoutmijnbouw was 
hiermee gelegd. 

In het kader van de Mbw artikel 33 1 .a,b. Kan Nedmag, op basis van uitgebreide 
metingen of onafhankelijk onderzoek NIET aantonen dat haar activiteiten geen 
nadelige gevolgen heeft voor mens en milieu en dat het bedrijf geen schade 
veroorzaakt door bodembeweging. 

In diezelfde periode tussen 20 1 0  en 20 1 3  worden 23 schademeldingen uit de periode 
2000 t/m 2009 opnieuw aangemeld bij Nedmag omdat in de periode daaraan 
voorafgaand niemand, na afwij zing van de schade door Nedmag, de stap naar de Tcbb 
had gezet. 
Uit het regelmatige overleg met de vertegenwoordigers van beide dorpsverenigingen 
was Nedmag bereid een hernieuwde schadeopname voor haar rekening te nemen met 
voor de deelnemers de mogelijkheid om naar afwijzing door Nedmag naar de Tcbb te 
gaan. 
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Het viel te verwachten dat Nedmag opnieuw de schade zou afwijzen en dat gebeurde 
ook. 
Drieentwintig eigenaren besloten naar de Tcbb te gaan en ook de Tcbb was van 
mening dat de bodemdaling van Nedmag de schade niet kon hebben veroorzaakt. 
Het vertrouwen dat we, volgens de minister, moeten hebben in de onafhankelijke 
opstelling van de Commissie Mijnbouwschade, is er op basis van genoemde 
voorgeschiedenis dan ook helemaal niet. 

Uit de eerder genoemde enquête uit 2009 onder de bewoners van Borgercompagnie 
en Tripscompagnie kwam ook naar voren dat velen al jaren last hadden van 
laagfrequent geluid. 
Rond 2 0 1 0  start Nedmag de eerste onderzoeken naar de herkomst van dit laagfrequent 
geluid/trillingen. In de zienswijzen bij de ter inzage legging van het Winningsplan 
20 1 3  van Nedmag wordt het probleem van het laagfrequent geluid ook door een 
gedupeerde aangekaart. 
Na lang onderzoek door verschillende onderzoekers blijkt uiteindelijk, in 20 1 4, de 
ventilator van een van de koeltorens van Nedmag op de locatie WHC-2 de 
veroorzaker van het laagfrequent geluid te zijn. Een probleem dat zelfs bij de 
fabrieksspecificaties van de koeltoren wordt genoemd. Pas als er weer twee jaren 
verstreken zijn wordt er actie genomen door Nedmag. 
Al vanaf de begin periode van de winning hebben omwonenden slechte ervaring met 
laagfrequent geluid. De invloed van deze trillingen op de fysieke gezondheid van deze 
dorpsbewoners vormt een regelrechte bedreiging voor hun normaal kunnen blijven 
functioneren. Ook nu is het probleem nog steeds actueel en zijn EZK en SodM erbij 
betrok.ken. 

In april 20 1 6  krijgen de omwonenden van de Nedmag locatie Borgercompagnie 1 56A 
(WHC- 1 )  een brief waarin aangekondigd wordt dat bij een van de zoutbronnen de 
buizen worden vervangen, die gebruikt worden om het water te injecteren en het 
opgeloste zout vervolgens naar boven te pompen. De werkzaamheden worden in drie 
fasen uitgevoerd. 
Fase drie eindigt eind augustus 20 1 6. Zo wordt aan de bewoners geschreven. 
Begin juli, laat Nedmag opnieuw per brief weten dat door onvoorziene 
omstandigheden het helaas nog niet nauwkeurig te voorspellen valt wanneer de 
werkzaamheden zullen zij n afgerond. 
Eind september krijgen de omwonenden opnieuw een brief waarin wordt 
medegedeeld dat pas half oktober het aanbrengen van de nieuwe buizen zal beginnen 
en ca. 4 weken zal duren. 
Eind december ontvangen de omwonenden een niet gedateerde brief met de beste 
wensen voor het nieuwe jaar 20 1 7  en dat de werkzaamheden behoorlijk wat langer 
hebben geduurd dan voorzien was. Hinder voorkomen is geprobeerd maar niet altijd 
gelukt, zo wordt in de brief geschreven. 
Dat klopt. Enorme lampen met veel licht geven al van verre aan dat er in het centrum 
van ons dorp iets te doen was. 's Nachts wakker worden omdat het voelde alsof er 
zwaar materieel je huis binnen denderde, of dat er voortdurend over rijplaten werd 
gereden. 
Onze weerzin tegen Nedmag was toen al zo sterk dat we het vertikten om al deze 
zaken bij Nedmag te melden, wetende dat het werk gewoon door zou gaan en wij er 
niets mee op zouden schieten. Alleen nog meer het gevoel krijgen dat omwonenden 
altijd de prijs moeten betalen en de zoutmijnbouwer gewoon zijn gang kan gaan. 
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In februari 20 1 6  ontvang ik een brief van Nedmag waarin staat geschreven dat 
Hanselman Taxaties sinds 20 1 1 , in opdracht van Nedmag, periodiek de bouwkundige 
staat vastlegt van circa 80 woningen in Borger- en Tripscompagnie. Doel is, zo staat 
in de brief te lezen, het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van gebouwen 
binnen en buiten het zoutwinningsgebied van Nedmag. 
De brief vervolgt: I n  de praktijk betekent dit dat Hanselman Taxaties één keer in de 
vier jaar de staat van de binnen-en buitenzijde van uw pand vastlegt in tekst en foto's. 
U ontvangt van Hanselman een rapportage met foto's en tekst. Nedmag ontvangt ook 
een exemplaar van de rapportage. Einde geciteerde tekst uit de brief. 
Bij brief van Hanselman Taxaties van 22 april 2016 wordt met mij de afspraak 
gemaakt om op 4 mei 2016 de opname te komen doen. In de brief wordt echter onder
N B. het volgende geschreven: Ter verduidelijking van de rapportage. In hoofdstuk /, 
Inleiding is een standaard Hanselman tekst opgenomen die niet van toepassing is op 
de monitoring van panden in hel zoutwinningsgebied van Nedmag. Het betreft de tekst 
"Deze objecl(en)/pand(en) werden vastgesteld op basis van een omgevingsanalyse en 
een inventarisatie van de risicovolle werkzaamheden die onderdeel maken van de uit 
te voeren werkzaamheden " 
In opdracht van Nedmag heeft Hanselman Taxaties deze tekst en ook de daaraan 
gekoppelde onderzoeken moeten schrappen uit de taxaties. Hiermee kan opnieuw 
worden aangetoond dat het Nedmag niet te doen is om te meten, maar dat deze 
taxaties bedoeld zij n om Nedmag zoveel mogelijk informatie te verschaffen omtrent 
de conditie van onze woningen. Dit mijnbouwbedrijf is echter vergeten om 
voorafgaand aan de start van de winningswerkzaamheden deze bouwkundige opname 
te (laten) uitvoeren om te kunnen vaststellen dat de mij nwerkzaamheden gingen 
plaatsvinden in een gebied waar vele oude woningen stonden, die er al stonden lang 
voordat Shell-Billiton/Nedmag met hun werkzaamheden gingen beginnen. 
Als je vervolgens blijft ontkennen dat door jouw activiteiten er niets kan gebeuren aan 
de bebouwing, dat vooral miljoenen besteed moeten worden aan gemalen en duikers 
om het waterpeil te kunnen blijven beheersen, deze duikers weg mogen zakken, maar 
onze huizen en onze woonomgeving mogen dat niet, dan verdient dit bedrij f het om 
voor haar toekomst het zout elders te zoeken. 

In december 20 1 6  besluit de raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer "NEE" te 
zeggen tegen de plannen van Nedmag om bij Kielwindeweer een nieuwe locatie te 
beginnen. De directeur van Nedmag zegt dat hij zich niet bij het besluit zal neerleggen 
en naar de Raad van State zal stappen. 
De plannen voor de nieuwe locatie werden ontwikkeld omdat, volgens het lokale 
weekblad "de Koerier'', de huidige putten in Borgercompagnie en Tripscompagnie per 
2030 maximaal benut zijn. 

Na deze teleurstellende beslissing voor Nedmag besloot men de uitbreiding dichter bij 
huis te zoeken. Op 26 mei 2 0 1 7  stuurt Nedmag aan de omwonenden van locatie 
WHC-1 (Borgercompagnie) een briefmet als onderwerp: Uitbreiding en renovatie 
locatie Borgercompagnie. 
In de brief schrij ft Nedmag dat:" De renovatie en uitbreiding van de locatie 
Borgercompagnie is een geplande investering die los staat van het project tussen Kiel
Windeweer en Zuidlaarderveen/Oud Annerveen. Dat project is voor de wat langere 
termijn." 
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Vanaf de locatie Borgercompagnie wil Nedmag 2 nieuwe bronnen realiseren die aan 
de zuidkant van het huidige terrein gepland zijn. Ook komen er nog twee kleinere 
installaties te staan die samenhangen met de hulpstoffen die nodig zijn bij de winning 
van het zout. 
Nedmag vervolgt in die brief met: "We hebben een landschapsarchitect gevraagd hoe 
we de nieuwe situatie zo goed mogelijk in kunnen passen in het landschap. Met het 
bestuur van de dorpsvereniging Borgercompagnie is afgesproken dat we het advies 
van de landschapsarchitect op 1 3  juni a.s. met een aantal inwoners van het dorp gaan 
bespreken. Daarbij komen onder andere de beplanting en het kleurgebruik aan de 
orde." 
Op geen enkele wijze maakt Nedmag in deze brief gewag van het feit dat zij deze 
geplande uitbreiding niet zo maar kan realiseren omdat de huidige bestemming van de 
locatie, landbouwbestemming, niet overeenkomt met de bestemming van de 
uitbreiding (bedrij f-Delfstof) 

Wij zijn misleid. 

1 4. Bij de presentatie van de plannen heeft Nedmag ons niet volledig 
geïnformeerd, al hoopten zij, zo stond in die brief die de omwonenden 
ontvingen, dat wij voor dit moment voldoende geïnformeerd zouden zijn. 
Navraag bij Nedmag, Economische Zaken, de Raad van de gemeente 
Veendam leerde ons echter dat voor deze plannen het bestaande 
Bestemmingsplan Buitengebied aangepast moest worden omdat voor de 
realisatie van deze plannen een stuk landbouwgrond de bestemming Bedrij f
Delfstof zou moeten krijgen en dat ook de gebouwhoogte niet paste in het 
huidige bestemmingsplan. Er moest nog een hele procedure doorlopen worden 
voordat met deze vergunningsplichtige werkzaamheden gestart kon worden. 
Dit vermeldde Nedmag dus allemaal niet in de brief van 26 mei 20 1 7. 

1 5 .  De belofte gedaan in 1 978 aan de dorpsbewoners door Shell/Billiton werd nu 
wel overduidelijk met voeten getreden door Nedmag. 

1 6. Het blijkt dus dat toezeggingen gedaan door de mijnbouwondernemer niet 
geloofwaardig zijn en dat de omwonenden keer op keer bedrogen uitkomen. 

1 7. Ook werd door de landschapsarchitecten volstrekt voorbij gegaan aan de 
wens van de omwonenden van ruim veertig jaar geleden om door hoge 
beplanting de locatie aan het zicht van de dorpsbewoners te onttrekken. 
Shell/Billiton wilde dat niet doen omdat de locatie na 1 5  tot 20 jaar weer 
ontmanteld zou worden. Nu is daar helemaal geen sprake meer van en zullen 
de dorpsbewoners zeker nog weer 50 jaar tegen deze locatie aan moeten 
kijken. In 20 1 0  werd nog weer eens de wens geuit, in het toendertijd 
regelmatige overleg met Nedmag, om tot beplanting over te gaan rondom 
beide locaties (WHC-1 en WHC-2) Rond WHC-2 is maar in beperkte mate 
tegemoet gekomen aan de wens van de dorpsbewoners, voor WHC-1 is er 
"iets" geplant maar men heeft toen al in het achterhoofd gehad dat men op 
WHC-1 mettertijd verder wilde met actieve winning. De daar aangebrachte 
beplanting heeft geen wortel geschoten in de vervuilde ondergrond. 
Het is daarom te begrijpen dat de door de landschapsarchitecten voorgestelde 
beplanting open moest blijven onder het mom dat het Veenkoloniale 
landschap een open landschap was. Gelukkig hebben slechts een paar 
dorpsbewoners aan deze vooropgezette sessies meegedaan en de meerderheid 
had daar achteraf spijt van. 
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In juni 20 1 7  vraagt een delegatie van de omwonenden van de te renoveren locatie 
WHC-1 tijdens het inspreken in zowel de commissie vergadering waarin dit 
onderwerp aan de orde komt, als later ook in de Raadsvergadering waar het voorstel 
ter tafel ligt, aan de Raad van de gemeente Veendam om het afgeven van een 
verklaring van geen bedenkingen aan te houden om zodoende als Raad zich goed te 
kunnen verdiepen in de consequenties die het afgeven van een dergelijke verklaring 
zal hebben voor de omwonenden van Borgercompagnie. De Raad besluit op 3 juli 
20 1 7 met slechts één stem verschil toch de verklaring van geen bedenkingen af te 
gegeven. De Raad bood Nedmag daarmee de mogelijkheid bij het ministerie van EZK 
een omgevingsvergunning aan te vragen om de plannen rondom de renovatie van 
WHC-1 te realiseren. 

Vanaf 7 december 20 1 7  ligt de aangevraagde ontwerp-omgevingsvergunning bij de 
gemeente Veendam ter inzage. 
Tijdens het bestuderen van alle referenties komen de omwonenden er achter dat het 
niet gaat om twee nieuwe putten maar dat er op tekeningen inmiddels al vier nieuwe 
putten staan ingetekend. 

Wij zijn misleid. 

1 8. Opnieuw blijkt Nedmag niet open te zijn over de werkelijke plannen. 
Bij toeval blijkt uit een aangepaste referentie, welke werkelijke bedoelingen 
Nedmag heeft. Geen twee maar vier putten boren. 

Tot en met 1 7  januari 20 1 8  had een ieder de mogelijkheid een zienswijze in te dienen 
op de door EZK ter inzage gelegde ontwerp-omgevingsvergunning. 
Nadat ik de ontvangstbevestiging eind januari 20 1 8  heb ontvangen blijft het van de 
kant van het ministerie oorverdovend stil. Meer dan 1 00 zienswijzen zijn ingediend 
op de ontwerp-omgevingsvergunning. 

Per brief gedateerd 1 3  april 201 8  informeert Nedmag de omwonenden van de locatie 
Borgercompagnie WHC-1 over de stand van zaken betreffende de geplande 
uitbreiding en renovatie. Op grond van een wijziging in de mijnbouwwetgeving is er 
ook nog een separate omgevingsvergunning nodig voor de twee diepboringen zoals 
die waren aangekondigd in de ontwerp-omgevingsvergunning. Nedmag schrij ft dat 
ook op de ontwerp-omgevingsvergunning voor de diepboringen zienswijzen kunnen 
worden ingediend. 

Op vrijdag 20 april 20 1 8  vindt er bij Nedmag een calamiteit plaats. De oorzaak lijkt, 
zo schrijft Nedmag in het persbericht van 25 april 201 8, een opening in het 
zogeheten zoutdak met als gevolg het wegstromen van pekel in poreus zandsteen. 
Ook in de andere bronnen van het zoutveld trad drukverlies op. Reden voor Nedmag 
om tien jaar eerder dan gepland deze locatie af te bouwen. 
In datzelfde persbericht zegt de heer Bruning, directeur van Nedmag, dat nog 
onderzocht moet worden wat de precieze oorzaak is geweest van de drukval en in 
welke mate er invloed is geweest op de bodemdaling. Toch gaat Nedmag, uit 
voorzorg, de winning in Tripscompagnie vervroegd afbouwen. "Wij zijn een 
Gronings bedrij f en hebben afspraken met onze omgeving die we heel belangrijk 
vinden." 
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Op welke afspraken de heer Bruning hier doelt wordt niet duidelijk uit de verdere 
tekst van het persbericht. 
Zou hij duiden op de eenzijdige afspraak van Nedmag naar de omwonenden met 
schade dat Nedmag in elk schaderapport met dezelfde conclusie komt, namelijk dat de 
bodemdaling veroorzaakt door Nedmag geen schade aan de huizen kan veroorzaken? 

Waarom moeten de omwonenden uit een artikel van RTV Noord om 22.32 uur lezen 
dat SodM als commentaar op de calamiteit aangeeft dat er naast pekel mogelijk ook 
diesel is vrijgekomen door het lek? 
In mei 201 8 komt het SodM met haar rapport, "Staat van de sector zout". Daarin 
lezen wij( pag. 29): "Door de labyrinth-achtige structuur van de cavernes en de 
schuine stand ervan het onduidelijk is waar de ingebrachte diesel zich bevindt. Circa 
40 miljoen liter diesel zij n achter gebleven in de diepe ondergrond. Het risico van 
deze achtergebleven diesel na afsluiten van de caverne is dat het pekel/dieselmengsel 
in de toekomst buiten de caverne komt en daar een verontreiniging veroorzaakt." 

Wij zijn misleid. 
1 9. Nedmag heeft geen eerlijke en oprechte opening van zaken gegeven. 

Omwonenden zijn niet rechtstreeks door Nedmag geïnformeerd. 

Op 1 3  juni 20 1 8  kondigt Nedmag een inloop- avond aan waarop de calamiteit ter 
sprake zal komen. De Bewonersgroep Borgercompagnie en de Stichting Stop 
zoutwinning pleiten voor een plenaire sessie waarbij een ieder dezelfde informatie 
hoort. 
Vanuit Nedmag staat men niet te springen om een plenaire sessie, volgens de 
directeur de heer Bruning. De voorkeur van het bedrij f gaat uit naar één-op-één 
gesprekken. 

In tegenspraak met hetgeen dit bedrijf graag wil uitstralen, namelijk goede contacten 
en goede communicatie met de omgeving, is er helemaal geen sprake van een 
vertrouwensband met de omwonenden van beide locaties. Integendeel, 
Nedmag zorgt voor tweespalt in de samenleving van Veendam. 
Na de calamiteit van april 20 1 8  worden nieuwe sponsor activiteiten uitgebreid in de 
pers gebracht. Ook in de gemeente Veendam wordt, door Nedmag, op het gebied van 
sport/cultuur/maatschappelijk/onderwijs vele activiteiten gesponsord. Onder het mom 
van het nemen van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid blijken vele inwoners, 
het daarna lastig te vinden nog iets negatiefs over Nedmag te zeggen ook al heeft men 
schade, men wil niet de inkomsten van de stichting, club of activiteit waar men deel 
van uit maakt in gevaar brengen. 
De problemen die mensen met hun huizen hebben en die relateren aan de zoutwinning 
wordt door Nedmag geheel dood gezwegen of liever doorgeschoven naar het 
Waterschap. 
Het papier is geduldig. In een uitnodigingsbrief voor een informatie bijeenkomst op 
1 3  november 20 1 8  schrijft Nedmag(pag 2): "Om te voorkomen dat bodemdaling door 
zoutwinning tot schade aan gebouwen leidt, is het belangrijk tijdig 
waterhuishoudkundige maatregelen te nemen zoals het plaatsen van stuwen en 
gemalen." Welke suggestie doet Nedmag met het neerschrijven van deze zin? 
In de laatste alinea uit deze zelfde brief (pag3) staat geschreven: "Nedmag is een 
Gronings bedrijf in hart en nieren. Daarom begrijpen wij de zorgen in de regio 
rondom mijnbouw goed." 

0032 

259 van 309



Het is onbegrijpelijk dat dit bedrijf deze woorden uit de pen laat komen. Ze zetten 
daarmee de vergunningverlener en de toezichthouder volstrekt op het verkeerde been. 

Wij worden daarin ook bevestigd als we in het ontwerp-instemmingsbesluit lezen op 
pag 4 1 :  Beoordeling: 3c alinea: "De minister wij st erop dat goede, open en 
transparante communicatie en contact met de belanghebbenden en de omgeving 
belangrijk is. Nedmag dient zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van 
informatie en het contact met belanghebbende te onderhouden in alle fasen van de 
activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante projectwijzigingen of inzichten 
actief worden geïnformeerd". 
Als de minister ingegaan was op onze uitnodiging zich te laten informeren over hoe 
wij als omwonenden Nedmag ervaren dan had hij bovenstaande tekst niet zo in het 
ontwerp besluit geschreven. Met andere woorden de belanghebbenden hebben geen 
enkel vertrouwen in de "gekleurde" informatie van Nedmag. 

Gezien de eenzijdige informatie die de vergunningverlener van Nedmag krijgt, 
hebben wij, als Bewonersgroep Borgercompagnie, de minister van Economische 
Zaken en K limaat op 27 april 20 1 8  uitgenodigd om met de omwonenden van deze 
zoutmijnbouwer in gesprek te gaan. Vanuit het ministerie wordt onze uitnodiging 
doorgeschoven naar diverse ambtenaren van dit ministerie, maar een datum voor een 
bezoek wordt niet vastgelegd. 

Eind 20 1 8  komt Nedmag met een nieuw winningsplan. Het is een voorwaarde uit het 
Instemmingsbesluit oktober 20 1 4  op Winningsplan 20 1 3 ,  artikel 2, dat tijdig, voordat 
de bodemdaling van 50 cm optreedt een aanvraag tot wijziging van het winningsplan 
ingediend moet worden bij de minister van Economische Zaken. Door de scheur in 
het zoutdak en de daarmee samenhangende versnelde bodemdaling wordt nog voor 
het einde van 201 8 de 50 cm bodemdaling bereikt. 
Ofschoon in de voorwaarde gesteld was tijdig met een gewijzigd winningsplan te 
komen, heeft Nedmag aan die voorwaarde niet kunnen voldoen omdat de calamiteit 
van april 20 1 8  niet was voorzien en de daarmee samenhangende versnelde 
bodemdaling ook niet. Zowel Nedmag als SodM werden volkomen verrast door de 
calamiteit. Deze calamiteit toont tevens aan dat Nedmag geen greep heeft op de 
activiteiten die zij onderneemt. 

Naar aanleiding van een AO mijnbouw op donderdag 7 februari 20 1 9  waarin ik de 
minister hoorde zeggen dat hij de situatie in Veendam met haar gestapelde mijnbouw 
onvoldoende in detail kende maar dat hij zich daarin wilde verdiepen, was deze 
opmerking de aanleiding de minister op 1 4  februari 20 1 9  opnieuw uit te nodigen om 
naar Borgercompagnie te komen. Omdat een uitnodiging tot in detail ingediend moet 
worden volgt op 1 8  maart 20 1 9  de uitnodiging. Er volgt een mail wisseling met het 
ministerie en de directie bekij kt nog ons verzoek. Een afspraak komt er niet. Ook niet 
als wij in november 201 9, bij een informatie bijeenkomst georganiseerd door 
Provinciale Staten, een hoge ambtenaar van het ministerie spreken en hem vragen 
onze uitnodiging nogmaals voor te leggen aan de minister. 
Drie pogingen hebben we gedaan en op deze pogingen is door het ministerie van EZK 
niet op een goede en heldere wijze met ons gecommuniceerd. We zijn aan het lijntje 
gehouden. 
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Na het lezen van het ontwerp-instemmingsbesluit is dan ook duidelijk dat de minister, 
door niet in te gaan op onze uitnodiging, onvoldoende kennis en inzicht etaleert over 
hetgeen Nedmag in ons gebied teweeg brengt. 
De minister is in de veronderstelling dat met het produceren van een regionale 
overzichtskaart door TNO, hij de omwonenden inzicht verschaft in de 
bodembewegingen door de cumulatie van mijnbouwactiviteiten. 
Voor dit inzicht kopen de inwoners van dit gebied niets. Zij weten namelijk dat zij 
aan alle kanten getroffen worden door de mijnbouwers, die zich niet verantwoordelijk 
voelen voor hetgeen ze aanrichten en ook geen greintje begrip tonen voor de schade 
die ze, in vele opzichten, aanrichten. 

I n  het ontwerp-instemmingsbesluit 6.4.4. Beoordeling schade door bodembeweging. 
schrijft de minister op pag 3 1  dat het risico op schade ten gevolge van bodemdaling 
en bodemtrilling beperkt is. De maximaal verwachte bodemdaling van 95 cm door de 
zoutwinning door Nedmag en de cumulatieve maximale bodemdaling tot 1 ,  1 m
ontstaat geleidelijk. Daardoor leidt deze naar verwachting niet tot schade aan 
bebouwing, maar sluit de minister het ontstaan van schade ook niet op voorhand uit. 
Als gevolg van de bodemdaling door zoutwinning zijn er geen schadegevallen 
bekend. 
Wie heeft deze tekst uit het ontwerp-instemmingsbesluit eigenlijk geschreven? 
Waarom stelt de minister zich als vergunningverlener niet kritischer op tegenover 
Nedmag? Waar haalt de minister zijn onafhankelijke kennis vandaan als hij schrijft 
dat er een geleidelijke bodemdaling ontstaat? De minister heeft zich werkelijk niet 
verdiept in dit onderwerp en schrijft dus datgene dat Nedmag hem citeert. 
Waar Nedmag al twintig jaar volhoudt dat de bodemdaling geen schade veroorzaakt 
en stelselmatig in alle schaderapporten laat opnemen dat de funderingen slecht zijn of 
dat vorstschade de oorzaak van de scheuren is en dat op basis van vele rapporten 
aangetoond kan worden dat Nedmag geen schade veroorzaakt. 
Waarom past de minister artikel 34 van de Mijnbouwwet niet strikter toe op de 
activiteiten van Nedmag? 
Hoe verklaart de minister dat de bodemdaling wel leidt tot schade aan infrastructurele 
werken en het Waterschap daardoor genoodzaakt is met miljoenen van Nedmag de 
infrastructuur in stand te houden en dat duikers wel de grond in zakken, maar dat met 
onze huizen niets kan gebeuren? 

Helemaal kwalijk wordt het als de minister stelt op pag 32 4c alinea: "In principe 
wordt geen schade door bodembeweging verwacht als gevolg van de zoutwinning op 
basis van het gewijzigd winningsplan." De gedupeerden moeten het doen met de 
nieuwe Commissie Mijnbouwschade. De onafhankelijkheid van deze club is in het 
geding nu de minister zo duidelijk geschreven heeft dat er in principe geen schade 
door bodembeweging wordt verwacht als gevolg van de zoutwinning. 
Met deze uitspraak legt de minister de Commissie Mijnbouwschade in de mond dat 
schade-onderzoeken, gedaan in het bodemdaling gebied van Nedmag, niet kunnen 
leiden tot schadevergoeding. 

Wij zijn misleid. 
20. I n  de Tweede Kamer en in commissies doet de minister het voorkomen dat

gedupeerden van de zoutmijnbouw met het melden van hun schade zullen
worden ontzorgd wat betreft het traject van onderzoek dat doorlopen moet
worden. Echter de uitkomst staat alvast. Zowel de Tweede Kamer als de
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omwonenden van de Nedmag locaties zijn misleid. Het is, wat de magnesium 
zoutmijnbouw betreft, nooit de bedoeling geweest van de minister om de 
omwonenden op basis van bewijsvermoeden tegemoet te komen in de vele 
schades die zij hebben. 
Het is dan ook begrijpelijk dat Nedmag graag participeert in een schadefonds, 
omdat het bedrij f  met ondersteuning van de minister nu al kan zeggen dat ook 
in de toekomst GEEN schade erkend zal worden en alle toekomstige schade 
onderzoeken geen causaal verband zullen vaststellen tussen de bodemdaling 
veroorzaakt door Nedmag en onze schades. 

Hoogachtend, 
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50 jaar magnesiumzoutmijnbouw in Borgercompagnie en Tripscompagnie (1970-2020) 

Tijdpad : 

2 oktober 1 969 De minister van EZ verleent aan Shell Delfstoffen Nederland 
vergunning voor onderzoek naar voorkomen van kaliummagnesium-afzettingen in de 
bodem. 

Vanaf 1 972 start van de proefboringen in Borgercompagnie (WHC- 1 )  met overlast 
1 978 WHC-1 blijft maar 1 5  tot 20 jaar bestaan. Belofte niet nagekomen. 

Beginjaren tachtig. WHC-2 wordt ontwikkeld. Buiten omwonenden om 
2000 ter inzage legging ontginningsplan 2001 meer bodemdaling door squeezen 

2002 schadeprotocol voor omwonenden. Hanselman doet bouwkundige opnames. 
Schijnvertoning wordt opgezet, monitoren bleek geen monitoren te zijn. 

Nedmag moet rapport opstellen hoe bodemdaling te verminderen. Waar is dat 
rapport? 

2004 eerste schade gemeld-> afgewezen telefonisch 

2007 opvragen schaderapport -> rapport is zoek 

2008 Tcbb: interpretatie bodemdaling cijfers door SodM achterhaald. 
Modellen bepalen de bodemdalingscijfers. Wat heeft de minister met advies gedaan? 

2009 Dorpsver. komt met een enquete over ervaring vd inwoners met Nedmag 
schademelden. Vanaf 20 1 0  regelmatig overleg dorpsvertegenw en ambtelijke 
werkgroep bodemdaling Nedmag 

20 1 1  schadeopname bij 23 eerder opgenomen woningen die zijn afgewezen. 
20 1 0-20 1 2  opzetten door Nedmag monitoring systeem van huizen rondom de locaties 
en referentie-woningen. Wat is hier mee gebeurd? 

20 1 3  met het verschijnen van het Arcadis rapport komt er een breuk tussen de 
dorpsver. en de ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag. 

Vanaf 2 0 1 1 onderzoek op verzoek van omwonenden naar herkomst laagfrequent 
geluid/trillingen 

20 1 4  koeltoren Nedmag veroorzaker laagfrequent geluid. 20 1 6  Probleem verholpen. 

20 1 6  Verbuizings werkzaamheden VE-4 duren veel langer dan gepland. 

20 1 6  Hernieuwde door Nedmag "gestuurde" bouwkundige schadeopname door 
Hanselman. 

20 1 6  Gemeente Hoogezand-Sappemeer zegt "Nee" tegen uitbreiding WHC-3 locatie 
Nedmag. 
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20 1 7  Renovatie en uitbreidingsplannen Nedmag WHC- 1 .  Geen twee maar vier putten. 
Omwonenden voelen zich overvallen. 

20 1 8  Nedmag calamiteit. Slechte communicatie met de omwonenden. Bodemdaling > 
5 0 cm 

20 1 8  Diverse uitnodigingen gericht aan de minister van EZK om naar 
Borgercompagnie te komen om onze zorgen aan te horen. Geen reactie. 

20 1 8  indienen gewijzigd Winningsplan 20 1 8  door Nedmag 

2020 1 juli 202 Commissie Mijnbouwschade lege huls voor gedupeerden van 
bodemdaling Nedmag 
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   Datum: 5-01 -20 18

Bij punt 3 van het ontwerpbesluit wordt een opsomming gegeven van de 
geraadpleegde instanties . 
Ik wil weten hoe GS van Groningen hun "geen advies" hebben verwoord en 
waarom zij tot geen advies zijn gekomen. 

De uitbreidingsplannen voor WHC- 1 hebben wel degelijk ongunstige ruimtelijke 
gevolgen, meer en hogere gebouwen die niet thuis horen in dit landschappelijke 
agrarische gebied. Ook veiligheid voor het behoud van de gezondheid van de 
omwonenden had een zorg van Gedeputeerde Staten kunnen/moeten zijn. 

Ik wil ook weten hoe Waterschap Hunze en Aa's hun "geen advies" hebben 
verwoord en waarom zij gemeend hebben geen advies uit te hoeven brengen. 
Als bewaker van het voorkomen van grondwatervervuiling hadden de 
uitkomsten van het grondwateronderzoek met verhoogde streefwaarden voor 
koper, nikkel en barium de alarmbellen bij het waterschap moeten doen 
rinkelen en hadden er in de omgevingsvergunning duidelijke afspraken 
moeten staan hoe naar de toekomst toe de te verwachten 
bodemverontreiniging als gevolg van de geplande uitbreiding van de 
activiteiten voorkomen gaat worden. 

Onder milieuaspecten op pag 4 van het ontwerp besluit waarin wordt 
geschreven dat de aanvrager op milieuaspecten voldoende zorgvuldig allerlei 
aspecten heeft onderzocht vind ik dat om de volgende reden dus niet: 

Het milieuaspect dat de aanvrager niet heeft onderzocht is het effect van de 
activiteiten op de fysieke gezondheid, het welzijn, het welbevinden, de 
psychosociale, de psychische gezondheid van de omwonenden. 
Tevens bezien in het licht dat de bewoners van Borgercompagnie al in de jaren 
zeventig is beloofd dat de locatie maar 1 5  tot 20 jaar zou blijven bestaan. 

C.  Planologisch strijdig gebruik 

Met een zeer kleine meerderheid ( 1 1 9) heeft de Raad van de gemeente 
Veendam de verklaringen van geen bedenkingen afgegeven. 
Daarmee werd het mogelijk om op WHC-1 putten te gaan slaan. 
Ofschoon de Raad kennis had genomen van de grote bezwaren die er bij de 
inwoners van Borgercompagnie leven tegen deze boringen en het vergroten 
van de bouwwerken op de locatie waarbij niet meer gesproken kan worden 
van een praktisch slapende locatie maar waar sprake is van een inrichting voor 
zware industrie. 

Dat de uitbreidingsplannen zijn besproken met het bestuur van de 
dorpsvereniging heeft voor vele inwoners geen betekenis. 
Het bestuur is niet op de hoogte van de lange geschiedenis (soms 45 jaar) die 
meerdere inwoners hebben met de firma Nedmag en haar voorganger Bill iton, 
het bestuur is ook op de hoogte dat zij nooit namens die mensen afspraken 
mag/kan maken met Nedmag. Ook niet alle inwoners van Borgercompagnie 
zijn lid van de dorpsvereniging. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
fnspraakpunt Nedmag 
Postbus 1 42 2270 AC VOORBURG 

Kiel-Windeweer, 22 juli 2020 

2 4 JUL 2020 
2141lMfm 

Betreft: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Nedmag 201 8  inclusief de 
ontwerp-omgevingsvergunningen OLO 3000245 en OLO 3554325 

Uw kenmerk: DGFE-WO/J 9240864, DGKE-W0/201 58723, DGKE-W0/201 55335 
Ons kenmerk: 202007 1 7  SZW 

Geachte heer Wiebes, 

Hierbij ontvangt mijn zienswijze op: 

• Het ontwerp instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Nedmag 20 1 8  inclusief diverse aanvullingen, 
kenmerk DGFE-WO/J 9240864 d.d. 1 0  juni 2020. 

• Het ontwerpbesluit-omgevingsvergunning voor uitbreiding en renovatie van de locatie WHC- 1 ,  kenmerk 
DGKE-W0/201 58723 d.d. 1 1  juni 2020. 

• De ontwerp-omgevingsvergunning uitvoeren diepboringen VE-5 en VE-6 op locatie WHC- 1 ,  kenmerk 
DGKE-W0/201 55335 d.d. 1 1  juni 2020. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

• Inleiding

• Invloed op monumentale objecten

• Invloed op monumentale gebieden

• Invloed op natuur

• Invloed op landschap

• Invloed op leefbaarheid
• Invloed op economische potentie

• Conclusie
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Inleiding 

Op 28 november 201 8  heeft Nedmag B.V. bij het Ministerie van EZK het Winningsplan 20 1 8  ingediend. In 
het tot stand komen van uw ontwerp-instemmingsbesluit(en) neemt u echter een aantal zaken niet of in 
mindere mate mee in uw afweging, hieronder zal ik uiteenzetten welke deze zijn. 

Invloed monumentale panden 
Binnen het gebied welke zal worden beïnvloed door het winningsplan bevinden zich een groot aantal rijks-,
provinciale-, en gemeentelijke monumenten. Deze panden vertegenwoordigen cultuur-historische waarde en
zijn als zodanig beschermd. Deze monumenten zijn als gevolg van hun karakteristieken vaak kwetsbaar en
kunnen bij eventuele schade niet weer in de originele toestand worden terug gebracht. Schade zal als gevolg
hiervan altijd afbreuk doen aan de cultuur-historische waarde welke de overheid zelf aangeeft te willen
beschennen 

In het kader van het winningsplan wordt gesproken over een schade loket waarbij eventuele schade kan 
worden gemeld. Gesproken wordt over het feit dat schade welke voortkomt uit gevolgen van de zoutwinning 
zullen worden hersteld. Dit is echter gezien bovenstaande een niet adequaat mechanisme. 
Schadeherstel is in het geval van monumentale panden niet gelijk aan bescherming tegen schade. 

Naar mijn mening ontbreekt een adequaat mechanisme ter schade preventie aan monumentale panden, en 
heeft u dit aspect niet zorgvuldig meegenomen in uw afweging 

Invloed monumentaal gebied 

De overheid heeft binnen het gebied dat zal worden beïnvloed door de zoutwinning, specifieke gebieden 
aangewezen als monumentaal. De overheid heeft besloten dat deze specifieke gebieden van dergelijke 
cultuur-historische waarde zijn dat deze beschermd dient te worden. Duidelijk is dat grote delen van de 
monumentale gebieden zullen worden beïnvloed door het winningsplan. Onduidelijk, doch aannemelijk, is of 
schade aan deze gebieden zal optreden. Gezien de omvang en schaal van de beïnvloeding van de 
monumentale gebieden door het winningsplan is met zekerheid te zeggen dat eventuele optredende schade 
niet herstelbaar zal zijn. In het kader van de beschennde status dient echter vast te staan dat er geen schade 
zal ontstaan aan deze monumentale gebieden. De beschermde status is er immers op gericht schade te 
voorkomen. 

Naar mijn mening is de onomkeerbaarheid van eventuele schade aan monumentale beschennde gebieden 
binnen het door het winningsplan beïnvloede gebied niet zorgvuldig meegenomen in uw afweging. 

Invloed op de Natuur 
Binnen het gebied welke wordt beïnvloed door het winningsplan heeft de overheid een groot aantal dier en 
planten soorten als beschermd verklaard. Aannemelijk is dat de aard en de omvang van de beïnvloeding van 
de natuurlijke omgeving door het winningsplan invloed zal hebben op de dier- en plantsoorten. De overheid 
stelt bij vele projecten een rapportage van de potentiele invloed op flora en fauna verplicht. Gezien echter de 
aard ( unieke karakter ) en omvang van de beïnvloeding is echter niet aan te geven wat het effect zal zijn. 
Gezien het feit echter dat het gebied beschermde dier- en plantensoorten herbergt moet zeker zijn dat deze 
invloed niet negatief mag zijn. 

Naar mijn mening is de onduidelijkheid van potentiele negatieve invloed op beschermde dier- en 
plantsoorten binnen het door het winningsplan beïnvloede gebied niet zorgvuldig meegenomen in uw 
afweging. 
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Invloed op Landschap 
Een landschap is van onkenbare waarde voor de culturele identiteit van de bevolking welke haar bewoont.
Grote veranderingen aan het landschap ondennijnen de verbinding van bewoners met haar leefomgeving en
daannee haar culturele identiteit.

Tot het landschap moet in deze ook worden meegerekend de ruimtelijk karakteristieken, zoals openheid, 
begroeiing , en reliëf. Aannemelijk is dat de aard en de omvang van de beïnvloeding door het winningsplan 
invloed zal hebben op het landschap en zomede de verbinding van haar bewoners met haar leefomgeving. 

Vergelijkbare omstandigheden zoals gedwongen volksverhuizingen of vernietiging van religieuze 
landschapselementen waarbij dergelijke verzwakking van de verbinding van bewoners met hun 
leefomgeving en consequent verzwakking van culturele identiteit plaatsvinden worden veel al gezien als 
schending van mensen rechten. 

Naar mijn mening is de potentiele negatieve invloed op culturele identiteit als gevolg van aannemelijke 
beïnvloeding van het landschap binnen het door het winningsplan beïnvloede gebied niet zorgvuldig 
meegenomen in uw afweging. 

Invloed op Leefbaarheid 

Leefbaarheid in een gebied is mede afhankelijk van het gevoel van veiligheid. Deze veiligheid is 
opgebouwd uit zowel fysieke, gezondheids- als ook economische elementen. Aannemelijk is dat de aard en 
de omvang van de beïnvloeding door het winningsplan binnen het gebied invloed zal hebben op de fysieke, 
gezondheids- als ook economische elementen van veiligheid en zomede de leefbaarheid van het gebied. 

Binnen een gebied welke reeds is getroffen door de effecten van aardbevingen door aardgaswinning, is als 
gevolg van onduidelijkheid over de interacties van gestapelde mijnbouw, niet uit te sluiten dat de aard en de 
omvang van de beïnvloeding door het winningsplan invloed zal hebben op de fysieke veiligheid in het gebied 

De in het winningsplan beschreven aard van productie maakt gebruik van methoden en hulpstoffen welke in 
het verleden hebben zorg gedragen voor situaties waarbij men aan heeft gegeven niet te weten in welke mate 
deze de gezondheid van bewoners van het gebied beïnvloeden. Vergelijkbare situaties in andere 
bedrijfstakken waarbij met vergelijkbare methoden en hulpstoffen hebben de gezondheid van omwonenden 
in gevaar gebracht. Gezien de methoden en hulpstoffen aangegeven in het winningsplan is niet uit te sluiten 
deze invloed kan hebben op gezondheidsveiligheid in het gebied. 

Aannemelijk is dat de aard en de omvang van de beïnvloeding door het winningsplan negatieve gevolgen zal 
hebben voor de economische veiligheid in het gebied. Zowel de bestaande economische waarde als ook de 
potentiele ontwikkeling van economische waarde worden beide naar alle waarschijnlijkheid negatief 
beïnvloed. Als gevolg zal de economische veiligheid in het gebied afnemen. Gebleken is uit het 
gaswinningsdossier dat de daling van deze economische veiligheid bewoners in het gebied direct treft in de 
waarde ontwikkeling van hun eigendommen / vastgoed. 

Bovenstaande geeft aan dat aannemelijk is dat de aard en de omvang van de beïnvloeding door het 
winningsplan negatieve gevolgen zal hebben voor de veiligheid in het gebied en als zodanig de leefbaarheid. 

Naar mijn mening is de potentiele negatieve invloed op leefbaarheid ( en veiligheid) als gevolg van 
aannemelijke beïnvloeding van het landschap binnen het door het winningsplan beïnvloede gebied niet 
zorgvuldig meegenomen in uw afweging. 
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