
Opzoektabel schriftelijke reactie en zienswijzen 

Zienswijzen en reactie op ontwerpbesluit ‘OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING WHC-1/2’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
ZW-WHC1-0001  R001 
ZW-WHC1-0002 0002   
ZW-WHC1-0003 0003   
ZW-WHC1-0004 0004   
ZW-WHC1-0005 0005   
ZW-WHC1-0006 0006 (6 identiek)   
ZW-WHC1-0007 0007   
ZW-WHC1-0008 0008 (1 identiek)   
ZW-WHC1-0009 0009   
ZW-WHC1-0010 0010   
ZW-WHC1-0011 0011   
ZW-WHC1-0012 0012   
ZW-WHC1-0013 0013   
ZW-WHC1-0014 0014   
ZW-WHC1-0015 0015   
ZW-WHC1-0016 0016   
ZW-WHC1-0017 0017   
ZW-WHC1-0018 0018   
ZW-WHC1-0019 0019   
ZW-WHC1-0020 0020   
ZW-WHC1-0021 0021   
ZW-WHC1-0022 0022   
ZW-WHC1-0023 0023   
ZW-WHC1-0024 0024   
ZW-WHC1-0025 0025   
ZW-WHC1-0026 0026   
ZW-WHC1-0027 0027   
ZW-WHC1-0028 0028   
ZW-WHC1-0029 0029   
ZW-WHC1-0030 0030   
ZW-WHC1-0031 0031   
ZW-WHC1-0032 0032   
ZW-WHC1-0033 0033   
ZW-WHC1-0034 0034   
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
ZW-WHC1-0035 0035   
ZW-WHC1-0036 0036   
ZW-WHC1-0037 0037   
ZW-WHC1-0038 0038   
ZW-WHC1-0039 0039   
ZW-WHC1-0040 0040   
ZW-WHC1-0041 0041   
ZW-WHC1-0042 0042   
ZW-WHC1-0043 0043   
ZW-WHC1-0044 0044   
ZW-WHC1-0045 0045   
ZW-WHC1-0046 0046   
ZW-WHC1-0047 0047   
ZW-WHC1-0048 0048   
ZW-WHC1-0049 0049   
ZW-WHC1-0050 0050   
ZW-WHC1-0051 0051   
ZW-WHC1-0052 0052   
ZW-WHC1-0053 0053   
ZW-WHC1-0054 0054   
ZW-WHC1-0055 0055   
ZW-WHC1-0056 0056   
ZW-WHC1-0057 0057   
ZW-WHC1-0058 0058   
ZW-WHC1-0059 0059   
ZW-WHC1-0060 0060   
ZW-WHC1-0061 0061   
ZW-WHC1-0062 0062   
ZW-WHC1-0063 0063   
ZW-WHC1-0064 0064   
ZW-WHC1-0065 0065   
ZW-WHC1-0066 0066   
ZW-WHC1-0067 0067   
ZW-WHC1-0068 0068   
ZW-WHC1-0069 0069   
ZW-WHC1-0070 0070   
ZW-WHC1-0071 0071   
ZW-WHC1-0072 0072   
ZW-WHC1-0073 0073   
ZW-WHC1-0074 0074   
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Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
ZW-WHC1-0075 0075   
ZW-WHC1-0076 0076   
ZW-WHC1-0077 0077   
ZW-WHC1-0078 0078   
ZW-WHC1-0079 0079   
ZW-WHC1-0080 0080   
ZW-WHC1-0081 0081   
ZW-WHC1-0082 0082   
ZW-WHC1-0083 0083   
ZW-WHC1-0084 0084   
ZW-WHC1-0085 0085   
ZW-WHC1-0086 0086   
ZW-WHC1-0087 0087   
ZW-WHC1-0088 0088   
ZW-WHC1-0089 0089   
ZW-WHC1-0090 0090   
ZW-WHC1-0091 0091   
ZW-WHC1-0092 0092   
ZW-WHC1-0093 0093   
ZW-WHC1-0094 0094 (1 identiek)   
ZW-WHC1-0095 0095   
ZW-WHC1-0096 0096   
ZW-WHC1-0097 0097   
ZW-WHC1-0098 0098   
ZW-WHC1-0099 0099   
ZW-WHC1-0100 0100   
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reactie op ontwerpbesluit ‘OMGEVINGSVERGUNNING INRICHTING WHC-1/2’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

0007 DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V., AMSTERDAM; 
namens particulier 

R001 Gemeente Hoogezand-Sappemeer, College van Burgemeester en Wethouders, 
HOOGEZAND 

0075 Landbouwvereniging Kiel-Compagnie e.o., KIEL WINDEWEER 
0084 Nedmag B.V., VEENDAM 
0064 Romala’s Home, KIEL WINDEWEER 
0083 Socialistische Partij, Afdeling Veendam, VEENDAM 
0056 Stichting Stop Zoutwinning, ZUIDLAARDERVEEN 
0097 't Kalkwijksterlint, Het Bestuur, HOOGEZAND 
0099 Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer en Nieuwe Compagnie, KIEL 

WINDEWEER 
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Reactie R001 
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R001 
Beleid Ontwikkeling en Programma's 

Telefoon (0598) 373737/14 0598 

Gorecht-Oost 157 

Postbus 75 

9600 AB Hoogezand 

Gemeente 

Hoogezand-Sappemeer 
Fax (0598) 373699 

www.hoogezand-sappemeer.nl 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie nergie en Omgeving 

   

Postbus 20410 
2500 EK DEN HAAG 

Datum 

19 december 201 7 

Ons kenmerk 

BOP/HB/20171214 

Onderwerp 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

 

Uw brief van 

Telefoon 

 

Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning whc-112, 
Borgercompagnie 156A te Veendam 

Geachte , 

Bijlagen 

Handhavingsverzoek 

Verzonden 

21 DEC lOV 

Hierbij geven wij onze zienswijze op het ontwerpbesluit van 1 december 2017 betreffende 
omgevingsvergunning whc-1/2, Borgercompagnie 156A te Veendam. 

Met dit ontwerpbesluit wordt aan Nedmag toestemming verleend om twee extra winningsputten te 

plaatsen. De winningsputten zijn bedoeld om de zoutcavernes Veendam-OS en Veendam-06 aan te leggen, 
onder het grondgebied van de gemeente Hoogezand-Sappemeer (per 1-1-2018 de gemeente Midden
Groningen). 

Deze zoutwinning is in strijd met het winningsplan 2013 waar de Minister van Economische zaken op 3 
oktober 2014 mee heeft ingestemd in het kader van de Mijnbouwwet (zie ook ons handhavingsverzoek). 
Voor zoutwinning uit deze zoutcavernes zijn geen bodemdalingsprognoses opgesteld. 

Ons belang is dat de voorgenomen winning uit de 2 extra winningsputten een onbekende bodemdaling 

gaat veroorzaken in onze gemeente. 

Wij verzoeken u dan ook om geen vergunning te verlenen voor het plaatsen van deze winningsputten. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hoo zand-Sappemeer, 

�) 
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R001 
Beleid Ontwikkeling en Programma's 

Telefoon (0598) 373737 / 14 0598 

Gorecht-Oost 157 

Postbus 75 
Gemeente 

Hoogezand-Sappemeer 
Fax (0598) 373699 9600 AB Hoogezand 

www .hoogezand-sappemeer.nl 

Ministerie van Economische Zaken, directie Energie en omgeving 
 

Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Datum 
21 december 2017 

Ons kenmerk 
H2017-020192 

Onderwerp 

Uw kenmerk 
DGETM-EO/ 
17153852 

Contactpersoon 
 

Uw brief van 

6 november 2017 

Telefoon 
 

Handhavingsverzoek voor naleving instemmingsbesluit van 3 oktober 
2014 op gewijzigd winningsplan Veendam (Nedmag) 

Geachte  

Hl 

Bijlagen 
1 

Verzonden 

2 1 DEC 2017 

Op 29 juni 2017 hebben wij u schriftelijk vragen gesteld over de nieuwe zoutwinning van Nedmag in 
Borgercompagnie (Veendam). Op 6 november 2017 heeft u onze brief schriftelijk beantwoord. Deze brief 
is op 8 november mondeling door u toegelicht. In dit gesprek zijn wij het niet eens geworden over de 
reikwijdte van het geldende winningsplan. Wij voelen ons daarom genoodzaakt om onderhavige formele 
stap te zetten en verzoeken u om handhaving van het geldende winningsplan met bijbehorend 
instemmingsbesluit. 

Wij achten de zoutwinning uit de diepe ondergrond in bebouwd gebied (ongeacht of dat nu binnen of 
buiten onze gemeentegrens ligt) ongewenst omdat wij vrezen dat deze vorm van mijnbouw op deze diepte 
onbeheersbaar is. De magnesiumzoutwinning is niet duurzaam vanwege maatschappelijke onrust, vrees 
voor schade aan woningen, de onomkeerbare effecten van bodemdaling, het cumulatie-effect van 
zoutwinning nabij gaswinning, het zeer hoge energie- en waterverbruik en de forse lozing op de 
Waddenzee. Ook is er nog onzekerheid over de wijze waarop de zoutwinning kan worden beëindigd. 
De (voorgenomen) zoutwinning onder bebouwd gebied leidt tot veel maatschappelijke onrust, mede 
vanwege de in het verleden niet voorspelde gevolgen van de gaswinning uit het aangrenzende 
Groningenveld en uit het Annerveenveld. 

Wij zetten daarom ernstige vraagtekens bij uw opvatting dat de zoutwinning in de nieuw te ontwikkelen 
cavernes Veendam-05 en Veendam-06 binnen het winningsplan 2013 vallen. Zoals aangegeven in uw 
brief zijn de geplande locaties circa 1,5 km verschoven in westelijke richting ten opzichte van de locaties 
waarmee u heeft ingestemd. Voor de winning uit deze nieuwe locaties zijn geen bodemdalingsprognoses 
opgesteld. Het is dus niet bekend wat de effecten van deze nieuwe zoutwinning is. Wij veronderstellen op 
basis van het feit dat reeds nu al sprake is van aanzienlijke bodemdaling, dat de omvang van 
bodemdaling dramatisch zal toenemen zonder dat beoordeeld is of dat aanvaardbaar is. Een afstand van 
1,5 kilometer is daarom niet te bagatelliseren, ook binnen een dergelijke afstand kunnen wezenlijke 
verschillen in de onder- en bovengrond aanwezig zijn die tot thans onbeoordeelde gevolgen kunnen 
leiden. De nieuw te ontwikkelen cavernes naderen het vaarwater Kieldiep, dat zeer kritisch is voor 
bodemdaling. 
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Wij wijzen u op de uitspraak van de Raad van State van 15 november 201 i inzake de aardgaswinning. 
Hierin is een scherp oordeel geveld over de zorgvuldigheid waarmee winningsplannen voor 
mijnbouwactivteiten, zoals ook de zoutwinning, moeten worden opgesteld. Hoewel de 
magnesium.zoutwinning een kleiner gebied behelst dan het Groninger gasveld, zijn de gevolgen 
vergelijkbaar. Ook hier zijn inwoners onderhevig aan de aantasting van privacy (aantasting van het 
leefklimaat) en het ongestoord genot van het eigendom. In de voornoemde uitspraak overweegt de rechter 
in onderdeel B2 onder 18 dat aan de motivering van het besluit door de minister hoge eisen moeten 
worden gesteld. De rechter overweegt daarin verder dat de minister, wanneer over de risico's van de 
gaswinning onzekerheden blijven bestaan die door onderzoek niet kunnen worden weggenomen, terwijl 
er een gefundeerd vermoeden bestaat dat de gaswinning ernstige of onomkeerbare gevolgen kan hebben, 
gehouden is om de noodzaak van proportionele maatregelen ter beperking van deze risico's in zijn 
afweging te betrekken. De onzekerheid over de gevolgen van de zoutwinning zijn vergelijkbaar met die 
van de gaswinning en ook hier is sprake van een ondeugdelijk gemotiveerd standpunt uwerzijds. Door de 
voorgenomen verschuiving zonder nieuw -onderzocht en gemotiveerd- besluit toe te staan handelt u niet 
in de lijn die recentelijk door de rechterlijke macht is uitgezet. 

Het argument in uw brief dat de bodemdaling pas optreedt vanaf 2019-2020 en pas bij een bodemdaling 
van 50 cm zou hoeven worden getoetst, kunnen wij niet accepteren. De bodemdaling kan dan niet meer 
worden teruggedraaid nog los gezien van wat de onvoorspelbare effecten zijn van miljoenen kubieke 
meters water in de zoutlaag. Daarbij is uw argument dat het 'hand aan de knop' principe geldt illusoir. 
Voortijdige beëindiging houdt een enorme kapitaalvernietiging in met miljoenverlies voor de 
investerende bedrijven. Ook hier geldt dat de ervaring met gaswinning ons leert dat het economisch 
belang prevaleert als aan de 'knop' moet worden gedraaid. Op dit moment voorziet uw standpunt niet in 
de benodigde zekerheid tot voorkoming van excessief ongewenste gevolgen. 

Handhavingsverzoek. 
Wij verzoeken u dan ook erop toe te zien dat de boringen Veendam-05 en Veendam-06 niet worden 
uitgevoerd anders dan zoals in het winningsplan 2013 staat beschreven, dan wel dat de boringen in een 
gewijzigd winningsplan worden beschreven en beoordeeld (nieuw besluit), dan wel dat de boringen 
helemaal niet uitgevoerd worden. 

Vanwege het risico van kapitaalvernietiging, zullen wij te zijner tijd ook een zienswijze indienen op de 
door u aangekondigde ontwerpbeschikking omgevingsvergunning die de boringen Veendam-05 en -06 
mogelijk maken. 

Een afschrift van deze brief zenden wij gelijktijdig naar de toezichthouder, Staatstoezicht op de Mijnen en 
naar het college van burgemeester en wethouders van Veendam. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, 

Bijlage: 

1 ECLl:NL:RVS:2017:3156 
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Zienswijze 0002 tot en met 0100 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 4 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, me uw, 
f 

. 1.". t 'I: 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Belangenverstrengeling 

Het ministerie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is middels de NOM mede-eigenaar 

van Nedmag. Het is vreemd en onwenselijk dat een mede-eigenaar aan zich zelf een vergunning 

verleent voor een omstreden mijnbouw activiteit. Hier is duidelijk sprake van ongewenste 

belangenverstrengeling. 

Schade aan woningen. 
Doordat door Nedmag richting Kiel-Windeweer geboord en zout gewonnen wordt zal de bodemdaling 

hier toenemen. Dit is niet voorzien in het vingerend winningsplan. Als gevolg van deze bodemdaling 

in combinatie met de bevingen en bodemdaling veroorzaakt door de gaswinning zal er nog meer 

schade aan mijn woning optreden. Zowel de NAM als Nedmag vertikken het deze schade te 

vergoeden. Met ander woorden; voor de winst van Nedmag en NAM (en natuurlijk ook de 

Nederlandse Staat als mede-eigenaar van zowel NAM als Nedmag) betaalt de burger het gelag. 

0002 
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Gebruik dieselolie ( dakolie) 
., Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 
Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 
hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 
Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 
milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 
Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 
aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 
ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 
deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
Ook het bedrijr

'
Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

0002 
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Oud Annerveen, 4 januari 2018. 

Betreft: 

L.S., 

Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met 

kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Bodemdaling in onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Aa en Hunze, 

uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Aa en Hunze zullen 

veroorzaken. Deze bodemdaling zal de reeds aanwezige bodemdaling door de aardgaswinning alleen 

maar versterken, zodat wij als inwoner van een uniek gebied, dubbel genaaid worden, zonder verdere 

compensatie. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente Aa 

en Hunze toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Aa en Hunze had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. Ik ga ervan uit dat u mij 

van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 5 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer/ mevrouw, 

Middels dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO I 

17191131. 

Wij zijn woonachtig in het dorp Kiel-Windeweer in de gemeente Midden-Groningen en wonen op 

2200 meter afstand van de bovengenoemde inrichting. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in onze gemeente en onder onze woning 
Uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag blijkt dat het doel van de aanvraag is om nieuwe 

winputten te realiseren en dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen. 

Zij zullen daarmee een aanzienlijke toename van de bodemdaling onder onze woning veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze woning uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook is 

dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en hebben wij derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen en daarmee onder onze woning toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning/informatievoorziening 
Uit de stukken blijkt dat de aanvraag ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van 

Nedmag. Deze ondergrondse activiteiten strekken zich uit tot in de gemeente Midden-Groningen. 

Wij hadden door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit is niet gebeurd, ook niet 

door Nedmag. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verloop van deze procedure op de hoogte houdt. 

0004 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 4-1-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 
DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijnzienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 
Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 
Gebruik dieselolie (dakolie) 
Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 
locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 
aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 
Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 
aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeentezuilen veroorzaken. 
Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 
is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 
winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden
Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 
dieselolie z.al worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 
Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 
hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken, waardoor je niet weet wat dit in de grond gaat doen. 
Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 
milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 
Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 
aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedrnag. Nu deze 
ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 
deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
locatie WHC-1. 
Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 
Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, <datum 2018> 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Zölé?· 
0006 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

16 van 268



.J 

.) 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

<Naam> 

<Adres> 

<Handtekening> 

2<Z>/éJ> 
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Amsterdam 

Kantoor Zaandam I Postbus 23000, 1100 DM Amsterdam 

Bezoekadres: Provincialeweg 33, 1506 MA Zaandam Telefoon via Amsterdam 

AANTEKENEN 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 
Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRA VENHAGE 

Dossiernummer: 

BAM.8.17.056265 

Behandeld door: 

   

Telefoon:  Datum: 5 januari 2018 

E-mail: dossiergroep@das.nl Fax: 020-6513602 
vermeld ons dossiernummer in 
de onderwerpregel 

0007 

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-112, Borgercom

pagnie 156A te Veendam 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Tot mij hebben zich gewend mevrouw , wonende te 
 aan de  en de heer , wonende te  Zuidlaar

derveen, , met het verzoek hen bij te staan bij het opstellen en indienen van een 
zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning van het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat met publicatiedatum 5 december 201 7. Een kopie van de publicatie treft u bijgaand 
aan. 

Met de ontwerp-omgevingsvergunning wordt de uitbreiding van de inrichting aan de Borger
compagnie 156A beoogd door boring van twee extra winningsputten aan de zuidzijde van de 
huidige locatie en de plaatsing van een pompgebouw.  woont aan 

de oostzijde van het plangebied op zo'n 200 meter afstand. De  woont in Zuidlaarder
veen op zo'n 4 kilometer afstand. Cliënten kunnen zich niet verenigen met de ontwerp-

. . 
omgevmgsvergunnmg. 

Zienswijze 
Uit de ontwerp-omgevingsvergunning blijkt niet dat de effecten van de uitbreiding op het gebied 
van bodemdaling zijn onderzocht. 

OAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekenngmaa schapp1J N .V. @ Keurmerk Klantgericht Verzekeren 

De Entree 222 

Postadres 

Postbus 23000 

1100 DM Amsterdam 

T 020 6517517 

r 020 6914737 

C: mfo@das.ni 

www.das.nl 

B , NL07 ABNA 0243 1333 59 (premie) B ABNANL2A 

81 NL46 ABNA 0243 1604 96 (overig) 
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j Er wordt dan wel verwezen naar het winningsplafond uit de winningsvergunning van 3 oktober 
2014 en aangegeven dat het niet om een vergroting van de productie gaat, maar dat wil nog niet 
zeggen dat een verplaatsing van de productie naar andere locaties geen gevolgen kan hebben 
voor de bodem en een eventuele daling hiervan. Met de nieuwe winningsputten wordt het bij
voorbeeld mogelijk om naar het westen toe te boren, in het zoutveld onder het dorp Kiel
Windeweer. Dit is vanuit de huidige winningsputten niet mogelijk. Er is een aanzienlijke kans 
dat dit effect heeft op de bodemdaling. Ook fluctuaties in de grondwaterstand kunnen het gevolg 
zijn. Dat dit een punt van zorg is, blijkt ook uit de voorschriften behorende bij de winningsver
gunning uit 2014. In artikel 2 tot en met 6 van dit besluit wordt Nedmag een aantal verplichtin

gen opgelegd omtrent (het voorkomen van) bodemdaling. Uit de ontwerp-omgevingsvergunning 
blijkt bijvoorbeeld ook niet hoever de bodem inmiddels feitelijk gedaald is. Nu de effecten van 
de uitbreiding op het dalen van de bodem niet zijn onderzocht, kan worden gesteld dat een goede 
ruimtelijke onderbouwing ontbreekt en dat daarmee geen sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Dit levert strijd op met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo en tevens met artikel 3:2 

Awb. 

Daarnaast is onduidelijk wat nu precies vergund wordt. In het ontwerp wordt op bladzijde 2 ge
sproken over een uitbreiding met twee winningsputten die buiten het bestemmingsvlak voor 
'Bedrijf - Delfstof' vallen. Terwijl in de bij de ontwerp-omgevingsvergunning behorende teke
ning genaamd 'Situatie nieuw' te zien is dat de inrichting over de gehele lengte naar het zuiden is 
uitgebreid tot bijna het oppervlaktewater aan toe, met daarbij reeds ingetekend nog twee extra 
winningsputten (vergezeld van de tekst 'toekomstige uitbreiding'). Zodoende is niet duidelijk in 
hoeverre van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Veendam' wordt afgeweken. De 
ontwerp-omgevingsvergunning is dus intern strijdig te noemen. Dit levert strijd op met het moti
veringsbeginsel uit artikel 3 :46 Awb. 

Mocht de Minister van oordeel zijn dat de afwijki� ziet op een uitbreiding van de inrichting 
over de gehele lengte naar het zuiden tot bijna het oppervlaktewater aan toe, dan maakt dat nu 
reeds de weg vrij voor meerdere winningsputten in de nabije toekomst. Namens cliënten wordt 
echter opgemerkt dat in de ruimtelijke onderbouwing alleen de ruimtelijke effecten van twee ex
tra winningsputten zijn onderzocht, en niet van vier (of meer) nieuwe winningsputten. In dat ge
val ook zou de ruimtelijke onderbouwing de afwijking van het bestemmingsplan niet kunnen 
dragen en is er wederom strijd met een goede ruimtelijke ordening, vereist op grond van artikel 
2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. 

Verder ontbreekt een wettelijke grondslag ten aanzien van de activiteit milieu. De overwegingen 
in de ontwerp-omgevingsvergunning over de activiteit milieu wijzen namelijk alleen naar de as
pecten in artikel 2.14 lid 1 sub a Wabo. Terwijl in lid 1 sub b en lid 1 sub c van ditzelfde artikel 
staat voorgeschreven dat het bevoegd gezag bij de beoordeling van de vergunningaanvraag met 
nog een aantal andere milieuaspecten rekening dient te houden (sub b) en in acht dient te nemen 
(sub c). Uit de vergunning blijkt niet dat dit is gebeurd. Tevens ziet de toelichting op de aanvraag 
van de omgevingsvergunning vooral op de gevolgen voor het milieu en niet zozeer op de overige 
vereisten uit artikel 2.14 lid 1 sub a Wabo. Uit de toelichting op de aanvraag blijkt onvoldoende 
duidelijk dat aan deze vereisten wordt voldaan. Conclusie is dus dat niet voldaan wordt aan arti
kel 2:14 lid 1 Wabo, en dat de vergunning dus niet kan worden verleend. 
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Tenslotte wordt opgemerkt dat de Provincie en het waterschap wel om advies gevraagd is, maar 
zij dit niet hebben uitgebracht. Uit de vergunning blijkt echter niet op basis van welke vergunde 
actviteit deze bestuursorganen om advies zijn gevraagd en of dit advies een facultatief of ver

plichtend karakter heeft. In zoverre is ook niet na te gaan of de wettelijke grondslag van de ver
gunning juist is. Ook dit is strijdig met het motiveringsbeginsel uit artikel 3:46 Awb. 

Namens cliënte mevrouw  wordt voorts nog het volgende naar voren ge
bracht. 

Zowel in het bodemonderzoek, het akoestisch onderzoek als de luchtkwaliteitstoets zijn diverse 
gebreken aan te wijzen, die maken dat zij als onderdeel van de ruimtelijke onderbouwing het be
sluit niet kunnen dragen. Dat betekent opnieuw strijd met de goede ruimtelijke ordening van ar
tikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo. Voor een precisering van deze gebreken en daarnaast nog 
een aantal andere bezwaren die cliënte graag naar voren wil brengen, zij verwezen naar de door 
cliënt zelf opgestelde zienswijze, welke als bijlage en tevens als nadere onderbouwing van deze 
zienswijze dient te worden beschouwd. Cliënte verzoekt u deze bijlage als herhaald en ingelast te 
beschouwen, en bij uw beoordeling te betrekken. 

Tot slot wordt opgemerkt dat hoewel de publicatie in de Staatscourant aangeeft dat het ontwerp
besluit en de andere relevante stukken op het gemeentehuis van Veendam ter inzage zouden lig
gen per 7 december 2017, dit in werkelijkheid niet het geval was. Een groot deel van de bijlagen 
bij de ontwerp-omgevingsvergunning, waaronder de ruimtelijke onderbouwing, lag op de ge
noemde datum niet ter inzage. Pas na direct en herhaaldelijk aandringen vanuit cliënte, en veel 
geschakel tussen het Ministerie en de gemeente Veendam, heeft cliënte pas op 21 december 2017 

van de stukken kennis kunnen nemen. Dit betekent dat de stukken niet de volledige termijn van 
zes weken ter inzage hebben gelegen. Daarbij kon de 'Ruimtelijke Onderbouwing RevA' niet ter 
inzage worden gelegd, terwijl deze wel genoemd wordt als bijlage bij de ontwerp
omgevingsvergunning. Het bevreemdt cliënte ook dat bij zo'n omvangrijke vergunning een deel 
van de stukken alleen in hardcopy beschikbaar is. Cliënte is dan ook van mening dat zij in haar 
procesbelang geschaad is. 

Verzoek 

Het is om vorenstaande redenen dat cliënten u verzoeken om met inachtneming van deze ziens
wijze te besluiten, aldus door de voorliggende omgevingsvergunning niet af te geven. 

Met vriendelijke groet, 

DAS 
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ZIENSWUZE OP ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR DE 
INRICHTING WHC-1/2 

Kenmerk DGETM-EO / 17191131 

De omgevingsvergunning is aangevraagd om locatie WHC-1 uit te breiden met twee 
nieuwe winningsputten zoals deze in het winningsplan 2013, pag 15 reeds, in 
algemene zin, zijn aangekondigd. Om de putten mogelijk te maken moeten er 
voorzieningen worden getroffen, voorzieningen die goedgekeurd moeten worden in 

. . 

een omgev1ngsvergunmng. 

Vanaf 7 december 2017 hlulden alle stukken betreffende de ontwerp 
omgevingsvergunning ter inzage dienen te liggen in het gemeentehuis van de 
gemeente Veendam 
Pas vanaf 19 december liggen de stukken, nog niet compleet, ter inzage. 
Op 21 december worden daar nogmaals stukken aan toegevoegll 
Het document dat nimmer ter tafel is verschenen betreft 
Ruimtelijke Onderbouwing Rev A. Dit document wordt genoemd in Bijlage 2. 

Documenten behorend bij deze omgevingsvergunning. 
Over de verloren tijd voor de indieners van de zienswijzen heb ik op 17 december 
2017 een brief naar B& W, de Raad en de klachtencoördinator geschreven. 
Van uit EZK bestond er ook niet de bereidheid de termijn van indienen te 
verlengen. 

Het huidige winningsplan is in 2014 gewijzigd en heeft op 3 okt 2014 de Instemming 
van de Minister van EZ gekregen. In het Besluit zijn een aantal artikelen opgenomen 
met onderzoeken die Nedmag in 2014 en in 2015 moet doen. 
Hieronder volgt pag 11 van het Besluit van 3 okt 2014 van het Min van EZ. 
Daarin staat vermeld in 6 artikelen welke voorwaarden verbonden worden aan de 
instemming van de minister. 
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10. Condusle 
Gelet op de Ml;w;, het 9ewijzi.gde w1nn1n9splan Veendam ("n de u1tgebracl\te 
adviezen kan mstemmmg met net 9ew1jz19de wmn1n.osl)Jan Vttn<lam onder he't 
it�len van 11001"$ctml'ten �aatsv1nden. 

11. Besluit 

Gelet Dil cle artikelen 34 en JS van de M1Jnbouwovn en de artikelen 24 en 25 vl)t'l 

het M1Jn�wbeslU1t: 

Art1r..e1 1 
Het 1nq.ed1emte w1nrwngspl.ln Veen.dam vl!rin)gt de 1nstemm1nq als l:l�ld in 

art11<�1 34, derde lid, van dl! M1Jnbot.iW�t 

Artikel 2 
Wm.mng vmdt plaats overeenkomsti9 het w1nn1nqso1an tot het moment dat door 

ZC>utwtnrnng een bOdemdalmg optrttdt van m.a:.1maal 50 centimeter smds 1977 
Nl!dmag lndU1ttlC'S Mm1119 & Mo11nutactunng 6. V. doent tiJdlQ VOOl'O./lt bodemdaling 
van 50 centimeter optreedt een aanvraag tot w11z..gin9 van het w1nnmgsplan in b•J 
� M1n1ster van Economische Zakeii. De aam•rabg �ift een Ktu<)jrs.ttJe van het 
wmn;ngsplan, waann de gevolgen van voorzett1n9 dan we� bee11\d19•"9 van de 
wt11n1ngsactiv1te1ten worden beschn!ven. 

Artikel J 
Nedma9 IMustr1es Mmtng & Manufactunng B 1/ d1@nt zo �ed'9 mogett;k 
contourk11arten in waarop de totale h1.Md19e en toekom5toqe bodcmdahng S•nd� 
1977 r1.11mttolijk wa<at we.er91!geven 

ArtJkC'J 4 

Nedmb9 [nd\Jstnes Mlt11ng & Manufactur.119 8.V. stelt ten 9>enoegen van� 
1ns.o«teur·genera.a1 der m1)�n voor 1 nov'!mber 2014 � weriq>lan op 11oor een 

nllde� studie naar cie bullclng factor In t;aar specifieke cavernes. 

A.rt1kf"I 5 
Nedmag lndustnes Mmlng & Manuf3Ctunng B.v. voert ten 9enoegen "an de 
rnspecteur·9CnCtHI der m11ne11 voor 1 JUi• .20lS �" studie uit naar de beste w11ze 
waarop de caverl'\Cs kunnen wordl.!n verlaten. 

Artikel 6 
Ncdmag !n.dustries Mining &. M.anufactunng e 1/. v<iert ten ger10e9tti van de 
•r!SDecteur-ge-nèraal der m1Jnen voor 1 Juli 20 l S ttn nadere stuid'e urt na.ar l'\et 
versé>1I tussen het squeeze11olume uit de materiaal balar>S en h� vo4ume 1,;it oe 
mve1'$1e el'\ dé in..taed d.aatVan op de onzekc-rhe1d 1n de 
bodemdalin.gs"oorspell1nr;en. 

Met name de Artikelen 2 t/m 6 zijn van belang. 

Olfe<telrMl...,..._Hf 
�'-·• 
... __ Il 
��t'• t�"�qM"'fîl�fiot 

1>*1P" llU" :..J 

Als belanghebbende wil ik weten wat op dit moment de feitelijke bodemdaling is. 

In welk rapport en aan wie zijn de cijfers gerapporteerd. 

Ook de rapporten die Nedmag gemaakt heeft vóór 1 juli 2014 (art. 4) en vóór 1 

januari 2015 (art. 5 en 6) zijn voor mij van belang of, mede op basis van die 
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die rapporten, de Minister van EZK gemeend heeft goedkeuring te moeten verlenen 
aan de ontwerp omgevingsvergunning. 
De uitbreiding van WHC-1 met twee winputten mag dan wel voor Nedmag geen 
verschil maken in de hoeveelheid te winnen zout, de winning verplaatst zich wel naar 
een ander zoutkussen dat in westelijke richting ligt. 
Er is wel degelijk een relatie met de artikelen 2 t/m 6. 

De Omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteiten: 

A. Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van 
een inrichting of mij nbouwwerk. Volgens artikel 2.1 van de Wabo 

B. Bouwen van een bouwwerk 
C. Planologisch strijdig gebruik 

Hoofdstuk 2. De omgevingsvergunning 

§ 2.1. Verbodsbepalingen, bevoegd gezag, gefaseerde vergunning, 
deeJvergunning en revis·evergunning 

Arllkel 2.1 
1. Het is verooden zonder omgev[ngsvergunning een project uit te voeren. voor zover dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit: 

a. het bouwen van een bouwwerk., 
b. het uitvoeren va een werk, geen bouwwerk zijnde, of van weri<zaamheden, in gevallen waarin dat 
bij een bestemmingsplan. beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidlngsbesluit is bepaald; 
c. het gebruiken van gronden of bouwwe.oom in strijd met een bestemmingsplan. een 
beheersverordening, een exploitat[eplan. de rege s gesteld krachtens artî el .1 de we . of : 

e e 11ar de et .e , e e ,,. of een vooroereidingsbesluit vom zover toepass·ng is 
gegeven aan ar P 3 7 ·e e c . eede et, 
d. het in gebru[k nemen of gebruiken van een bouwwerk In met het oog op de brandveilig eid bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën gevallen. 

e. 

1•. het oprichten, 
2•. het veranderen of veranderen van de werking of 
3°. het in werking hebben 
van een inrichting of mijnbouwwerk, 

f. het slopen, verstoren. verpJaatsen of in enig opzicht wijzigen van een rijksmonument of het 
herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een rijksmonument op een wijze waardoor het wordt 
ontsierd of in gevaar gebracht, 
g. het slopen van een bouwwel1<. in gevallen waann dat in een bestemmingsplan, beheersverordening 
of vooroereidingsbesluit is bepaald, 
h. het slopen van een bouwwerl< in een beschermd stads- of dorpsgezicht of 
1. het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen categorie activite[ten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. 

2" Bij algemene maatregel van bestuur unnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot hetgeen 
wordt verstaan onder de in het eerste lld bedoelde activiteiten. 
3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat met betrekking tot daarbij aangewezen 
activiteiten als bedoeld in het eerste lid in daarbij aangegeven categorieën gevallen, hel In dal lid gestelde 
vertiod niet geldt. 

o e e 

Alle drie onderdelen vallen onder 2.1 van de Wabo. 
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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 15 tot 20 jaar zou blijven bestaan. 

C. Planologisch strijdig gebruik 

Met een zeer kleine meerderheid (11-9) 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 Billiton, 
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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Mijn bezwaar richt zich dan ook tegen dit in klein comite afhandelen van 
zaken zodat Nedmag kan zeggen dat "de bevolking" inspraak heeft gehad. 
Dat is dus niet het geval. 

Op geen enkele manier durft Nedmag het aan om de bewoners bij elkaar te 
roepen, niet anders dan in een inloop sessie, en dan hun plannen te 
presenteren. Volgens de heer A.J. Smit van Nedmag op 31 oktober 2017 

willen zij geen grote vergadering omdat ze geen zin hebben in "een Poolse 
Landdag". Daarom wordt er overlegd met mensen die geen ervaring hebben 
met deze ondernemer. 

8. Besluit 
II. Ik wil onderzocht hebben of de omgevingsvergunning niet kan worden 
afgegeven. 
Nieuwe putten worden geslagen in het gebied met gestapelde mijnbouw. 
Waaruit kan ik opmaken dat de overheid precies weet wat er in de grond onder 
mij gebeurd? Welke veiligheidsgaranties kan zij mij geven? 
Op de website van Nedmag heeft Nedmag zich zelf de vraag gesteld "Wat zijn 
de effecten in dit gebied van gestapelde mijnbouw"? 
Dit is hun antwoord: 

Het milieueffectenrapport (MER) zal alle risico's van zoutwinning onderzoeken en beoordelen, ook de 
combinatie met alle andere ondergrondse activiteiten die al in het gebied plaatsvinden. Zo zal Nedmag 
moeten aantonen welke mate van bodemdaling door zoutwinning verantwoord is in een gebied waar al 
bodemdaling door gaswinning plaatsvindt. Ook de eventuele wisselwerking tussen zoutwinning en 
gaswinning wordt onderzocht. De beoogde nieuwe zoutlocatie ligt overigens niet boven gasvelden, 
maar er tussen in Kortom, in het MER worden alle gevolgen van zoutwinning onderzocht Nedmag 
zal in het MER moeten aantonen dat de gevolgen van zoutwinning beheersbaar en verantwoord zijn. 

Mijn verzoek aan de minister is dan ook, de twee nieuwe putten aan veel 
strengere beoordelingseisen te onderwerpen dan nu gebeurt. Het slaan ervan 
voorlopig uit te stellen. 
Voortschrijdend inzicht zou er toe moeten leiden dat onomkeerbare 
dramatische veranderingen in de omgevingssituatie tijdig onderkent worden. 
Nedmag, met hoog in het vaandel het opbouwen van een goede 
vertrouwensband met de regio (wie?) en het tonen van betrokkenheid (met 
wie) zal daar ongetwijfeld zijn medewerking aan verlenen. 

Bovendien lees ik in artikel 2 instemmingsbesluit okt 2014 het volgende, 

Artl er 2 
Winning vindt plaats overeenkomstig het nn1ngsp1an tot het moment dat door 
zoutwinning een bodemdaling optreedt v n maiumaal SO �nt1meter sinds 1.977. 
Nedmag 1ndustrh?$ Mlning Maoofactunng B.V Cl nt tijdig voOf"d bodemdallng 
van SO centJmeter optreedt een aanvraag to w µging van he wtnrungsplan In btJ 
de Minister van Economische Za en. De aanvra bf!va een actuatise e van he 
winnlngsplan, waarin de gevolg n van voorz.ettmg aa wel beè1ndiging van c:fe 
wmnfngsactlvlte1ten worde beschreven. 

Nedmag dient tijdig(!!!!!!). Welke termijn hanteert de minister voor het 
begrip tijdelijk? Bij hoeveel cm daling vóórdat maximaal 50 cm wordt bereikt 
wil de minister een aanvraag tot wijziging zien? 
Kortom artikel 2 is onduidelijk en vraagt om nadere uitleg. 
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Bijlage 1. H. Dakolie 

Door toevoeging van deze tekst laat de minister blijken dat de memo van 
Nedmag van 19 oktober 2017 geen afdoende antwoord heeft gegeven op 
de vragen die bij de minister cq het Staastoezicht op de Mijnen leven t.a.v. het 
gebruik van dieselolie als dakolie. 
In de Memo van Nedmag wordt goed verwoord welke onzekerheden het 
gebruik van dieselolie met zich mee brengt. Onzekerheden ook op de lange 
termijn. 
Wat ik echter stuitend vind is dat de vraagsteller in de Memo, Sodm nota bene 
de toezichthouder van Nedmag, kennelijk ook niet weet welke risico's het 
gebruik van dieselolie met zich meebrengt. Sodm laat de gebruiker (Nedmag) 
daarmee zelf bepalen wat zij vindt wat wel of niet acceptabel is. 
Als belanghebbende kan ik er dus niet van op aan dat de noodzakelijke kennis 
om een bedrijf als Nedmag te controleren bij de overheid aanwezig is. 
Dit bedrijf is echter wel de ondergrond waar ik op woon en leef aan het 
bederven. 
Op grond van mijn constatering dat de overheid niet in staat is op adequate 
wijze een bedrijf als Nedmag te controleren een omgevingsvergunning nooit 
afgegeven mag worden. 

Mededelingen. 

! ! Punt 3. Wijzigen in: De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van 
maandag t/m vrijdag uitgevoerd tussen 7.00 en 17.00 uur. 
Er dient rekening gehouden te worden met het karakter van het dorp en het 
tijdstip waarop mensen thuis zijn van het werk. Voor mensen die hele dagen 
thuis zijn is de belasting van 10 uur eigenlijk al te veel. 

In de verdere tekst van mijn zienswijze zal ik nader ingaan op hetgeen is 
geschreven in: 

De Toelichting aanvraag omgevingsvergunning WHC-1 Rev A 

Pag 5/18 

Uit het schrijven van deze tekst blijkt dat Nedmag Tebodin niet op de juiste wijze 
heeft ingelicht over de maximale bodemdaling van 50 cm, inclusief 4 cm uit de 
periode van vóór 1993, in deze tweede periode. 

Pag 6/18 

Gezien de ligging van WHC-1 midden in het centrum van Borgercompagnie maak ik 
bezwaar tegen de voorgenomen plannen (het boren van twee en mogelijk meer putten 
en het bouwen van een gebouw met twee pompen) Uitbreiding zo dicht op de 
woonbebouwing ondermijnt de woon en leefomgeving. 
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Pag7/18 

Om ( iCIUt o, pomp er twee niBuw9 pomperi 1:11 Wtie· 1 gerealisMfct wordi9n O.ze pompen �  -. een 

�lsoleerd pcimpgèbouw wordlmn �. de gevets zorgen \'IXll" een�� 
Aai daellocalie WHC...2 � pleàt:; . Mil g � dl llOl'Jt� 1 

Wie bepaalt wat een acceptabele geluidsuitstraling is? Dat is heel subjectief. 
Als belanghebbende wil ik niet overgeleverd worden aan wat anderen bepalen 
wat acceptabel is. 
De omgevingsvergunning is het document dat vastlegt welke norm van geluid 
niet overschreden mag worden en daar heeft Nedmag zich aan te houden. 
Uitgangspunt dient daarbij te zijn het geluidsniveau dat in de huidige situatie 
rondom de locatie door de omwonenden wordt aanvaard als normaal. 

Bij de behandeling van de diverse Bijlagen behorende bij deze Toelichting 
kom ik nog terug op behandelde onderwerpen uit de Toelichting. 

Pag 12/18 

Het 'beS1allnde ll!fre 

�Ie 'iYCfdlln W. 
��vannea 

r/OCI" de ftl'.l�$ng 

Argumenten die geen goede argumenten zijn. In ConstructiebriefRev 0 wordt 
gesproken van het boren van vier ( 4) putten. Die vier putten komen dan ook 
wel heel dicht bij elkaar te liggen. En dat is onverantwoord. 

Uit de veranderde bestemming van de grond maak ik op dat het in het 
verleden helemaal niet de bedoeling was om de locatie WHC-1 uit te breiden. 
In 2016 heeft de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer de uitbreiding 
van Nedmag met een nieuwe locatie WHC-3 geblokkeerd het gevolg is dat 
WHC-1 nu zo nodig uitgebreid moet worden. Waarom is de gewenste 
verandering in de bestemming niet aangekaart bij het in 2015 verschenen 
Bestemmingsplan "Buitengebied Veendam"? 

Pag 13/18 

In de fase van net p.rCfld. zal • l9Y Hn owetet CC) 
et' ClfCI S 000 m1 dlesel in de pus gepompt worden, � lfid par. De wor ll'OQr �ng 

t p!l>CM. rb er n fa9 die� boJ.tenop het \lnlter de � � te � H"ien:loor WOl'\11 dl! l5lienefl wand 111 de 
bodem besd1ermd 

De Minister heeft in Bijlage 1 van het ontwerp besluit duidelijke regels gesteld 
ten aanzien van het gebruik van diesel als dakolie. 
Het Staatstoezicht is belast met het toezicht en de naleving van het gestelde 
onder H l,2,3. 
Hoe wordt ik als belanghebbende geinformeerd of de firma Nedmag de 
gestelde voorschriften ook nakomt? 
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Addllloneel �dé volgeoèe amipa� 1m tenOV!iliU f1'l!l'I WHC- � 
leiding • 

tnsmimenrl1JàtCOIT'Pfa4GI'. � dfC91!r en bufreMlt. 
hel.� en loegll� 11 het l!m!in worde11 "�en 

• real ·even lwee � pompen  

Eerder in de tekst wordt melding gemaakt dat er op WHC-1 geen productie 
processen zullen plaatsvinden. 

Waarvoor wordt een instrumentlucht compressor, inclusief droger en buffervat 
dan gebruikt? 

Pag 14/18 

Lucht. 

S.1.1 L\M;l'llkw:a 
Oe urlsklal naar M tucht tie ilàM!Bilen op de nctmng an Ne<tmq dmagt 1111Bt 111 �· mate .an de la1lale 
concM1nfleuanlljnmf OenPM2.,S}anwks1of� Oz) deaangwwaagdl Ade uch 
\IO "aan de - v--anien 

Gezien het risico dat deze stoffen hebben op de gezondheid van mensen in de 
omgeving van de locatie nog een goede reden niet over te gaan tot het boren 
van twee putten. Met meestal een westelijke wind zullen omwonenden 
rechtstreeks getroffen worden door de uitstoot van deze gevaarlijke stoffen 
voor de volksgezondheid. Is er een controleerbaar 
meetsysteem/rapportagesysteem aanwezig ? Wie is/zijn belast met de controle 
daarvan? 
Hoe kan het dat nu al de conclusie getrokken kan worden dat in de 
aangevraagde situatie de lokale luchtkwaliteit voldoet aan de wettelijke 
grenswaarden? Gebaseerd op computermodellen? 
Ik lees nergens in de ontwerp omgevingsvergunning hoe Nedmag moet 
omgaan met de uitstoot van stikstofdioxide. 
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WHY SHOULD WE MEASUQE AMBIE.NT PAl'HIClJl-ATE MATTEIP 

Geluid. 

10Ycm' 11111''"'' �an 

�24-� 
2Q.cm' AM.;11 ,,,...,_ 

$Ous' 2C HoWMM! 

Mijn zienswijze geef ik bij de behandeling van het Akoestisch rapport. Bijl. 6 

Pag 15118, 16/18 en 17/18 

De verdere tekst van mijn zienswijze komt aan de orde bij de afzonderlijke 
rapporten die vermeldt staan in de bijlage van de Toelichting. 

Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding en renovatie WHC-1 

Pag 7/22 

b1Jlage 1 1s een 1�nchtingsteke'ling toegevoegd va . de oekoms 1ge s1tJatie. 

Op de tekening in bijlage 1: overzicht locatie -Nieuw. 
Staan twee putten getekend. 
Echter, in de bijlage 13 behorend bij de ontwerp Omgevingsvergunning staan 
4 nieuwe putten ingetekend. 
Als naaste bewoner wil ik niet dat zo dicht op de woonbebouwing nog 2 tot 4 
nieuwe putten geboord gaan worden. 
Ik verlang dan ook nadere uitleg bij de ter inzage gelegde documenten op pag 
14 Bijlage 2 van de ontwerp omgevingsvergunning. 
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.... ------·--... -".·oc-

170 

Heeft de minister deze tekening met vier putten gezien en welke reactie heeft 
de minister hierop richting de Nedmag gegeven? 

Deze vier putten staan niet alleen ingetekend maar staan ook vermeld in de 
ConstructiebriefRev 0 behorend bij deze ontwerp Omgevingsvergunning. 

In Rev A. Van de Constructiebrief zijn twee putten geschrapt. 
Ook over de bedoeling achter de ter inzage legging van bovengenoemde 

documenten wil ik uitleg krijgen. 

Pag 8/22 

Addlllalèel WOtder"I CWI volgend .an�en en renovares bcrw1l!l1 ViJHC. ct>orgevoorcl 
ltiggeo vtocistofdictt VQ()(lJen&Og tb y esel tank:. 

• aanbn!ngert letáng ondlts eun1ngcn "'3n neuwe putten 
• aanbfengm m!UW9 wrllaag opsláglatl T ioa 

Hlleren rueiwe (omgevingswi � e) er�f'IY hc:htlng 
• aanlegsen stro001kabel (20 V) 1L1SSeO 1oca• W1-IC., en WHC·2 De e<tra woom...aoruening maakt hl!! 

m()Q8Jk om� sch aan te�_, 
• ven.rangen u• ei I" WtJfl( en ooe�en 
• u1tbreidins; en vetval'lgltl9 ·1an nslalf met twee ho;e �pan� t ee sump �- een mstnrnenllucN 

ccmllfesSOf c:togs" 4!ln bulfeiva. zuurs1ofveM11<!•uig:s1 e e!eir'Jctechl"Jsdli! 1nstaaatles en een 

� met t1oged pomp voor diesel 

Aanleggen van stroomkabels maakt het elektrisch aandrijven van boringen 
mogelijk. 
Wij willen die boringen niet. Maanden van ernstige overlast gevolgd door 
jaren van geluiden die er nu niet zijn. De geluiden die er wel komen daarvan 
kan Nedmag niet garanderen dat deze geen overlast zullen geven. 

Onder uitbreiding en vervanging ... " een opsomming van installaties die horen 
bij zware industriele activiteiten. 
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De locatie, zoals die er de afgelopen 45 jaar bij heeft gelegen is een gegeven, 
uitbreiding met bovengenoemde installaties betekent een enorme inbreuk op 

het beleven van het buiten wonen van de omwonenden. Ik vind dat 
maatschappelijk onverantwoord. 

• De pcmpen in cie pc;imprumte denen een ruunte geplaalSt i:e wcroe!'I van alfdoende ronnaat De vrije ho<lg:e 
boven de pompen Is l'Jervoor euenc1eel cmdm deze rL E wooft H1der\s ond houctswcntzaiimheden 113n i 
delJ(:fllpen 

• In di!I pom-prumte ViO<dl een t:ovenlQopkraan gem 5'!efd Om deZ9 kraan goed en veiliç te Cpel"etEi!l tS afdoenèe 
ruimm llCKldta 

Opnieuw worden bewoners blootgesteld aan risico's van bv laag frequent 
geluid LFG) door pompen in een pompruimte te plaatsen. 
Bovendien is het risico levensgroot aanwezig dat LFV, Low 
Frequency Vibration door de omwonenden gevoeld gaat worden. 
Nergens in de rapporten is naar deze trillingen onderzoek gedaan. 
Hier dient additioneel onderzoek naar gedaan te worden. 

Pag 9/22 

ln de S'VIR is fldl f!!! Ofldlltlel � QYE!I" de nt�tallé van het beQr'i' Oppe1Vlak.�f:1M' on rel<We tot ZOlJl\WMlng Zou 

ts een delf$.tQf cte ud óB MjJe onäetgrond ·� geh31!1tt en du!i opperltakklg rorot � een r sn de SIVR staal 
41! ...e helW cm�. 111aaró00r '·� 11'1 dt!';te rumt onderbouwing er1an uitgaan dat èf Qé1!W1 � IS van een 

nat:ior,aat beta� V der stelt net Rij dal prcwt!'oe:s. van Clê voorraden 40Vee! mcge!IJk moelen YOQ12:1en 00!1 

eigen llEb:lelté aan delfstoffen en tiouw�·ondstdfen EdCer de w1ru'alQS11.0Qê� van (k '3lr.atlel) ZOlit Z!Jn �ts op 

kele loc:àles ll10lle jk N;et elke prcvinàe l<.al'I haaf eigen z.oc.twtniwig féK:il �en- Oe mogefi�eden vo« 1mpMeten van 

ZOOI ZIJ" � _, e idbjd os:teneffecrief 

Nedmag is een private onderneming en wij als inwoners van de provincie 
Groningen hebben het magnesiumzout van Nedmag niet nodig. 
Dus is er ook geen probleem als de provincie haar eigen zoutwinning niet kan 
faciliteren. 
Nedmag maakt de ondergrond onder mij kapot en laat de overheid straks met 
de brokken zitten. 

Pag 10/22 

Door een u1tbteldng van aar.til . oputteo Ie reelises-en binnen de l�e WHC. . word! voorumen dat er bonen de 

lm1eten van net V1ginnde "'1!m1ngsplan eES1 rnevwe locatie dîeflt :e wot opgerld'lt. 09 deze µe worat geYOlg g� 

aan eai op1imale ru!mtlll e en lan;ts�pel1jke 1 � dOCJr gebl'Ullf. Ie makf:fl van beslaande in�r voor 

:OlitWi,mng. De 111111p.men ZlAll!tl deZIJIJde � aanboren Oe -flP',ltten hadd!!l'I tédlnJsál gazim col( \131'11.lil een 

andere tlOl!k aangébOOttl �l'ttl werden 

Waarom zijn de bestaande putten op WHC-1 daarvoor dan niet 
geschikt? Deze putten halen het zout toch uit dezelfde infrastructuur 
voor de zoutwinning? 
De nieuwe putten moeten helemaal NIET geboord gaan worden. 
Midden jaren zeventig, 45 jaar geleden, is ons eerst toegezegd dat de 
locatie maar maximaal 20 jaar zou blijven. Daar is Nedmag nu al 20 
jaar overheen. 
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Bovendien gaat er geboord worden aan de rand van het Annerveen 
gasveld en het gasveld bij Kielwindeweer in beide gasvelden komen 
nog steeds aardbevingen voor. 
Volstrekt onverantwoord om daar te boren. 

Pag 11/22 

3.3.1 StrucWurvtsle Vee� 
In c!e SlnJdwnnsle gem e Veendam (0. d 16-2·20 5) IS Spec:! k gcm J bel!lld vastgesteld ten aa van 

het \lëln c!eff$toffen. Er 1s slect':s aa'lgegevEn dat oe bodemda1lng ten gENclge van de zoutv.,nnng hlJZondere 
aardad'lt vraagt Op de bjbehorencle YISlek.a staan geer. keilngen � lfll' hOOglé van (je planlocatia 

Tot op heden heeft de gemeente Veendam, in ieder geval naar haar inwoners 
toe, nog niet duidelijk kunnen/willen maken waaruit die bijzondere aandacht 
bestaat die zij heeft voor de bodemdaling. 
Het past Nedmag dan ook bijzonder goed dat van de gemeente Veendam geen 
enkel kritisch geluid gehoord zal worden als het gaat om de gevolgen van de 
bodemdaling door zoutwinning, voor zowel schade aan gemeentelijke 
eigendommen als aan die van haar inwoners .. Met het sponseren van tal van 
aan de gemeente gelieerde instellingen heeft Nedmag er voor gezorgd dat de 
gemeente Veendam monddood is gemaakt. 

î � v de te realiseren pûlen ui er geen bodemcta.ling �nden, enders Cf:an reeds is vergund in het 
�e 'MIVllngsPan vai Nedmàg. ermee kan WOttl gest Cl dal de voorg�en Ol'l!Wlkkflling past bi'll'IM dek 

zoals opgenomen tn<!e � gem�e Veendam 

Als de voorgenomen putten geboord gaan worden dan zal de bodem aan de 
rand van de huidige bodemdalingskom meer gaan dalen. Er zal dus een 
verschuiving gaan plaats vinden van het huidige centrum op locatie WHC-2 
richting de buitenste ring van de kom zoals die nu bestaat. 

Reden waarom ik wil weten met welke reden het waterschap Hunze en Aa's 
geen advies heeft gegeven op de ontwerp omgevingsvergunning. 

Pag 12/22 

De ctcor Neónag gewenste ui redlog van de ZDUt-llll'ftógSlocat>e en bouw van gebl:>JH is In hel. lud'IJe 

bestemmingsplan toegeswln Om deze reden wotd 1n a<fef ""'° de omgewig&yeigunning� leg J een 

�ocedure voa een bul rtSe aM11 ng dOOl10pen 

Wordt met een buitenplanse afwijking bedoeld, de verklaring van geen 
bedenkingen van de raad van de gemeente Veendam? 
Heeft de minister kennisgenomen van de zeer krappe meerderheid waarmee de 
verklaring van geen bedenkingen politiek beslist is? 
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3.S Conclll1iil! 
Doel" de �en WIJZig!Jlg al edn'ag géén zctJ.t wml'll!ll\ vanuit een anoere $trt.lellU at ké � Er 

5'eclf !; r.telM'I! put!M gotlOOrd 11..crelen bnnen een bestaarOé winl"lllgstoealle De �1kheft111oor Nedmag om z!IVI. te 

wnooi is vastgelegd de ainc:ess1e 'Veendam 8ls. l<Ol'in •i besluit (d.d. 23-6- 995. kem\MI 95 005221) ln � tet 
deN ctlllCSUle iS momerlteei net 'Nimi�an Kalll'n- !lil nesklnmutWinnmg 2l) 3 va kracht. De in li � 
genoemde ngsvoarwearoen, nacnodleke'l en � bij'li!n �Qili Daarmee gecond� woo:len 
dat voldiBI WOtd! aan �ei-ende bdetdskacle ren aal1Z1t!tl van del�i!V"ing. andst de 1.11gangspl.l'rten van CM!et 
11ergunde W!fll11ngsacii\I • C , J:lgd 

Deze conclusie gaat gemakshalve voorbij aan de door de minister van EZ in zijn 
instemmingsbesluit van oktober 2014 verbonden voorschriften en beperkingen 
verwoord in artikel 1 t/m 6 met het gewijzigde winningsplan 2013. 
Als belanghebbende wil ik dan ook inzage hebben of deze voorschriften en 
beperkingen ook zijn nagekomen door Nedmag. 
Zo niet dan acht ik dat grond voor het niet verlenen van de Omgevingsvergunning. 

Pag 15/22 

is � geneten amano \IMar cit:r. 1tlde p l'll 1/311 het i:t � tot aan de 
Op basis ven hel boi;enstaende kan gecondudeerd wortf«i er& het plan vanuit 

De woningen staan allemaal binnen 200 - 300 meter in de directe omgeving van de 
locatie, die na uitbreiding en renovatie valt in de categorie "zware industrie". Ik maak 
dan ook bezwaar tegen het inpasbaar verklaren vanuit milieuzonering van dit plan. 
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arcnecfogrsdl or>dC"ZQel< te Qf'lolen'9men en het tenein vnj Ie geven Wd 'MjUti wt) è'OP oaa lllS OIJ om :ng graalWl!IA 

onverhc:iopt tód'\ :udieologis� grondspaen rden aat1getrofleo 'of vcr4Sten 'll(Jl'den gedaan dBarvan dtea 

mefdirig def1 tfl wcrdefl gemaakt çOl'li'oml de Erfgoe<tv�t 20 5 ätbkel 5 10 & 5 'NiJ adviseten d doen bt.J de gem4Wtt9 

v� 

Hoe moet ik mij dat voorstellen in de praktijk? Laat Nedmag aangeven hoe zij denkt 
dat bij toekomstig graafwerk zij garant kunnen staan dat archeologische vondsten 
worden herkend. Wie anders dan een archeoloog kan archeologische sporen 
herkennen? 

4.4 v eet 
N;i de 'l'OCrgél'IOtnen ?191"9 zulen er •dOeld vier personenaut.o s of b es per dag naar zoulWIMngs.1oc::atle WHC-t 

kOmen T eYen l\Jll ei twee wradrtauto"t. � weel< op IOCätle omen. alle ten bel'loeY9 van c:ootro1ei; 

bedlenu'lgshsnclelngsl. otlCC!ttloud en tnoóerllBel VOO/ d �ng van ABS en nattol'llOog 

e·en van de mutcavemes ml ei di.e5el worden aaMgle'fOet'd wat � evet penade va crC:ill 2 

!alf ooK oog een! c.a 200 'IT'ad'.t.auto s � bedragen de voorgetlOM4tl � zal het aaital �bewegingen 

r.: in �edige mate �en Hiert>IJ zal de � op de omgev.ng en de bestaande in!tas!Judliur riet 

tDenlmèl'I Omdat spab is Vatl een ze« geringe toena'ne...., verteersbewegmgen. z;ar <'e verkeerwet!ighetd piutse 

niet naclél1g WOf'Cien betnVloed 

WHC-1 1$ voorzien van 1oegangsweg d1è aan$11At op oe Borgefcaupanie De onslui van de toegangsweg op de 

Borg«'Qom� bi ong,ey;ijzig<f He inkomend M vM end verlleer heeft vddoe!'tde ruimte om de 1Md'l11ng 

betreden en !1 en waardoor onnodige verfi:eei-shnder op die Bcrgerc.anpane al i;ia�t$Ylnd!!f' Elnnal'I dl 

zelf s vokloll'lde gelegemed voor l'MSOf'len8 o's en � om e Xl!l'E!fl en lê ma�n 

In deze alinea's wordt wel heel gemakkelijk gedaan over de extra 
verkeersbewegingen die naar de dan ontstane locatie van zware industrie gaan. 
Het aanleggen van een weg rechtstreeks vanaf de Veendammer weg 
naar de locatie zou de voorkeur moeten hebben om nog enigszins het landelijke 
karakter van het dorp te behouden. 
Met name omdat de mogelijke ontstane ongewenste situatie opnieuw voor vele jaren 
het dorp, de weg en de huizen onder druk zet 
Bovendien is de bevolking voorgehouden dat gekeken ging worden naar een 
alternatieve route. 
Ook hier proberen zowel Nedmag als de gemeente Veendam onder uit te komen op 
grond van becijferde rapporten. 

4.6 W:t r 

4.6. warervett> 
Door ae toe'larne aan vernam etretr'I zal er brinen IQc;alle WHC- extJa r� er opgevang WOfden. Dit o� 

regeny.-a: onder ae grond.. 1n de zoutaag gepOm;ll 'l'ictden D wordt er voor l\et Men van ZOCJt 

gemdl van water dat via een cricf«grond$e �et WC«! aangevoerd venaf de lccall8 WHC-2 

Op pag 7 /22 wordt gesproken van water dat van WHC-2 komt en geinj ecteerd wordt 
in put VE-4, een niet meer in gebruik zijnde put 

Ik wil de herkomst van het water weten dat vanaf de locatie WHC-2 naar WHC-1 
wordt gepompt zoals vermeldt onder 4.6.1 

Wat is het verschil tussen dat water van WHC-2 en het water dat geïnjecteerd wordt 
in VE-4? 
Ik wil ook bevestigd krijgen dat GEEN oppervlakte water gebruikt wordt dat bv bij 
Lula vandaan komt 
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4.6.3 Waterhuishouding 

Hier wordt geprobeerd een zo belangrijk onderwerp als de waterhuishouding zo klein 
mogelijk te maken. 
Het zijn de werkzaamheden van Nedmag die grote problemen in de waterhuishouding 
veroorzaken. 
Alleen al op grond van deze summiere vierregelige tekst en het feit dat ook in de 
ontwerp omgevingsvergunning geen eisen gesteld worden aan de relatie bodemdaling 
en de gevolgen voor de waterhuishouding in de nieuwe situatie voor mij een zeer 
gegronde reden de minister te vragen de omgevingsvergunning niet te verlenen. 
Nedmag is de veroorzaker van de bodemdaling, vervolgens is het aan het Waterschap, 
met gelden van Nedmag, deze bodemdaling voor haar inwoners te compenseren met 
stuwen en gemalen en dat lukt nu al niet meer. Dat werd in 2009 al onderkend. Zie het 
rapport " Landsschapspark De Rand venen". 

In het probleem van de gestapelde mijnbouw hebben wij het niet alleen over gas en 
zout maar ook over het water. 

De twee nieuwe putten gaan het zout in westelijke richting (Kielwindeweer) 
weghalen Daar zal er een verandering van de bodemdaling optreden . 
Waar nu sprake is van rand van een bord model bodemdaling zal dat door de twee 
nieuwe putten een over de rand van het bord model worden. 

Pag 19/22 

4.9 yndscha?pelijh rd.1!11 
De agransdle gronden 111 de dir te omgeving van t1e � maken onderdeel uil \l<!fl het "weslal11 land�éd" 

zoals aangeduid op del ndschappel1Jkè wnnJenkaart (Dé 6guur A 5) �n de gemeen\ k.e W\.làUWV!Sle Het n 

allflZlen 11a11 • land g ed wordt mgll:Zi!t oci hei enerzlfds �den van megel1Jkn!ll!lll(1 voor de latldbruN en 

anderzJJ<15 mogeftJkheden bi� VOO< een fundlevera.11C'ellng van landbQM na r n$d'\alige meer <IMne \IOflTlen van 

nóbouw l'l!O'ea � en " �bergirg) cm•omi de � srtecgemeentelfjk lend.sdlap$0tlcv.lkkel1� 

·1..and$CNIP5P1Jrk De Rand.venen" 
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In het genoemde rapport "Landschapspark De Randvenen" wordt uitgelegd waarom 
er in de toekomst een functieverandering naar recreatie, wonen en waterberging nodig 
IS. 

In het rapport staat te lezen dat het waterschap in de toekomst niet meer in staat is 
door de bodemdaling het water op een goede wijze te beheren om droge voeten te 
houden. 
Ik vind het dan ook volstrekt onverantwoord dat Nedmag nog meer putten wil boren 
en mee werkt aan een toekomst waar geen boer meer kan boeren, en wij onze huizen 
niet meer droog kunnen houden. 
Bovendien wordt de locatie zwaar industrieel gebied en dat past NIET in deze 
agrarische omgeving. 
Waar andere bewoners van Borgercompagnie, door toedoen van de gemeente 
Veendam, nu in onmin leven met mede bewoners die een mestopslag bedrijf hebben 
met verspreiding van onaangename geuren, past ook de uitbreiding van Nedmag niet 
in onze agrarische omgeving. Welke argumenten ook gebruikt worden voor bouwstijl 
inpassing in de omgeving of de kleurstelling. 

Pag 21/22 

4.10.2 Soortbescherming 

In de Quickscan Wet Natuurbescherming ter plaatse van Borgercompagnie 156 
(de quickscan is mogelijke toch iets te quick uitgevoerd, nummer 156 betreft de 
boerderij, gelegen direct naast de ingang naar de locatie WHC-1, 
Borgercompagniem 156A) 
is niet gekeken naar de bomen en bosjes gelegen in een brede strook ten oosten van de 
locatie waar wel veel vogels broeden. Met de plannen voor de werkzaamheden bij 
uitbreiding dient wel degelijk rekening gehouden te worden met het broedseizoen 
van deze vogels. 

Al in de jaren zeventig is de bewoners beloofd dat de locatie WHC-1 schuil zou gaan 
achter bomen. Die belofte is Biliton niet nagekomen en Nedmag ook niet. Tijdens het 
reguliere overleg dat dorpsbewoners tussen 2010 en 2013 met Nedmag hebben gehad 
is het onderwerp van de aanplant als eerste ter tafel gekomen. 
Vijf jaar later staan er een paar zielige bomen aan nog maar één kant van de locatie en 
kan je je afvragen of de grond waar deze bomen in staan geen vervuilde grond is 
gezien de slechte ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar. 
Het komt Nedmag nu dus goed uit dat er rondom de locatie niks groeit, nu is er 
immers ook geen sprake van zorg voor beschermde dieren. 
In overleg met slechts een handjevol bewoners heeft Nedmag opnieuw zijn zin 
gekregen en hebben de daar aanwezigen ingestemd met een minimale inpassing van 
de nieuwe locatie in de omgeving. Opnieuw wordt de locatie weer niet aan ons oog 
onttrokken. Ook voor deze landschappelijke inpassings bijeenkomsten heeft Nedmag 
er niet voor gekozen de direct aanwonenden uit te nodigen. Met dezelfde argumenten 
Dat men geen "Poolse Landdag" wilde. 
In de omgevingsvergunning dient meegenomen te worden dat voor de 
landschappelijke inpassing de bewoners van Borgercompagnie uitgenodigd dienen te 
worden om allen hun zegje te kunnen doen. Dit pas nadat de werkzaamheden hebben 
plaatsgevonden. 
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5 .Economische uitvoerbaarheid 

Voor Nedmag kunnen de plannen dan wel economische uitvoerbaar zijn voor de 
omwonenden hebben die plannen een verslechtering van hun economische situatie tot 
gevolg. 
Mijn huis daalt al jaren in waarde door de bodemdaling. Door de nieuwe 
ontwikkelingen wordt de daling nog verder ingezet. 
Met ook een schadeprotocol op basis waarvan alle ingediende schades worden 
afgewezen zal het de minister moeten zijn die harde eisen stelt aan Nedmag voor de 
waarde daling van de woningen. 

Conclusie. 

u.- \IOOrgaaoóe h00fl1Sli..kk kt <lat 
De voorgeoomen ruiml e or(w!kk lllg ts sintög met het 111� planologisch kadt!I' e • het 

beS.lemmin� �eet Veendam Gezien ae �te omvang van de 0<1tw1kM:l1ng � <IOClr moddel � 

het aanvragen vari ee"1 ccn�ergurmmg voor ne· geo van grtn:ien en OOVWWellcen il1 sbiid mer Mi 

beslllrnrnl n (artikel 2 1 cncfer c Wabo) '• !"9 op hei emmlflQsplan aangawa.aad 

Oe �en omvi ·lir-t is niet� met gemeenldlJk. puwiaaal eri njl<s 
Et varut rulmteltJk oogpiZ! geen belemmenngeri d ten aal"lZICf'1 van de V(J(lfgel'cmen oci'Mkkehng 
Er n va�t m1lieuoogpuru gêé'1 belem ngen beUrld ten aanzien van dé VOOl'gef1Ctl1«i on ng 

Er ZIJO z.cdoende gMn �re negatieve elfedl!n die optt op C:e 1n de om9ev109 aanweage waatdêo 

en (maatschappeliJ eJ belangen 

Gemakshalve wordt voorbijgegaan aan de enorme impact op het leefmilieu van de 
omwonenden. Met onaanvaardbare negatieve effecten op de omgeving en de sociale 
cohesie in het dorp. 

Quickscan Wet natuurbescherming ter plaatse van 
Borgercompagnie 156. 

De titel van dit document klopt niet. Waar de Quickscan over zou moeten gaan is over 
locatie WHC-1 en die locatie heeft als adres Borgercompagnie 156A 
In dit hele document wordt het verkeerde adres gebruikt. 
Voor mij als direct betrokkene, trek ik daarmee alle gebruikte getallen in twijfel. 

1.3 Kwaliteitsborging 
Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren????? 
Zorgvuldigheid is voor dit project van Nedmag een eerste vereiste. 
Zowel Eco Reest als Nedmag lappen die zorgvuldigheid aan hun laars. 

2.2 Beschrijving onderzoekslocatie en directe omgeving 

De loods bestaat uit (asbestverdachte) golfplaten (zowel wand als dakbedekking). In de loods is 

sprake van een kantoorruimte, opslagruimte en een constant draaiende waterpomp. Tevens staat de 

verlichting constant aan. In figuren 2.2 t/m 2.5 zijn foto's opgenomen van de locatie. 
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Tot nu toe heb ik nergens gelezen welke procedure gevolgd gaat worden als er 
inderdaad asbest verwijderd moet worden. 
De procedure en werkzaamheden dienen opgenomen te worden in de 
Omgevingsvergunning. 

Tabel 4.1 Beschermde soorten binnen een kilometer van het onderzoeksgebied. 

Laatvlieger = Eptesicus serotinus 

Als binnen een kilometer van de locatie deze vleermuizen soort voorkomt dient 
onderzocht te worden welke gevolgen de nieuwe activiteiten van Nedmag hebben op 
de instandhouding van deze soort in de directe omgeving van de locatie. 
Dat is in het voorliggende rapport niet gebeurd. 

Het rapport is niet volledig omdat alleen het onderzoeksgebied is onderzocht. 
De directe omgeving met bomen en struiken aan de oostzijde van de locatie is niet 
betrokken in het onderzoek. Het onderzoek is daarmede niet volledig. 
Ook de verstoring van licht op vogels tijdens de voorgenomen 24 uurs activiteiten 
is niet meegenomen in het onderzoek. 

N ulsituatie Bodemonderzoek Deelgebied 3 

Pag 4/12 

1 Samenvatting 

Onderdeel 

Onderzoekslocatie 
Uitgevoerd onderzoek 
Opdrachtgever 
Contactpersoon opdrachtgever 
Aanleiding 

Doel 

Resultaten grond 

Resultaten grondwater 

Conclusie 

Rapport opgesteld door 

Omschrijving 
Nedmag locatie WHC·l te Borgercompagnie 
Nul· en bodemonderzoek grond en grondwater geplande uitbreiding 
Nedmag Industries Mining & ManufacttJring B.V. 

Uitbreiding van de Nedmag productieloc.atie WHC-1 en de daarbij 
behorende ers uit de vefiUnniog in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevin,gswet (Wabo). 
Het verkrijgen van een toetsingsgrondslag met het oog op de mogelijke 
toekomstige bodemverontreiniging voortvloeiend uit de geplande 
bedrijfsactiviteiten na uitbreiding van de locatie. 
Maximaal licht verhoogde gehalten aan de onderzochte stoffen 
aan etoond. 
Maximaal licht ve!ltoogde concentraties aan onderzochte stoffen 

aan etoond. 

- Met het ui tgevoerde bodemonderzoek is een toetsingsgrondslag 
verkregen ter plaatse van de geplande uitbreiding van de locatie. 

Projeanummer Antea Neder1and 8.V. 14207-416116 

@anteagroop.com 06) 

Zie Doel: Er gaat dus bodemverontreiniging plaats vinden en dat dient 
voorkomen te worden in het gebied waar wij wonen. 
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Uit onderzoek blijkt nu al dat grond en grondwater vervuild zijn. Bij het boren 
van meerdere putten vindt uitbreiding van bodem verontreiniging plaats. 

Pag 5/12 

2.1 Conclusies 

In het uitgevoerde bodemonderzoek is de nulsituatie van de milieuhygiënische bodemkwaliteit 

ter plaatse van de geplande uitbreiding van de locatie WHC-1 op terreindeel 3 vastgelegd. 

Grond 0-onderzoek 

In de grond ter plaatse van deellocatie 3 zijn lid1t verhoogde gehalten aan kwik en lood 

aangetroffen, de overige onderzochte parameters zijn niet verhoogd gemeten. Op het maaiveld 

en in de opgeboorde grond zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

Grondwater 

De grondwaterstand is tijdens het onderzoek gemeten op 1,33 m -mv. In het grondwater ter 

plaatse van de geplande uitbreiding (peilbuis 38) zijn licht verhoogde concentraties aan koper, 

nikkel en barium gemeten. 

Daarnaast is er in het grondwater van peilbuis 38 een concentratie van 40 mg/I aan r.hloride en 

een zuurgraad van 5,1 gemeten. De zuurgraad is niet afwijkend ten opzichte van de uitgevoerde 

veld metingen. 

De toetsingsgrondslag voor grond- en grondwater is hiermee verkregen. 

Voornoemde conclusies zijn gebaseerd op de zintuiglijke waarnemingen en de analyseresultaten 

van dit onderzoek. 

Als belanghebbende neem ik geen genoegen met zintuigelijke waarnemingen. 
Deze zijn subjectief en niet wetenschappelijk weerlegbaar. 
Er zal dus een wetenschappelijk- en controleerbaar onderzoek gedaan moeten 
worden naar de toestand van de bodem en het water in het nieuw in gebruik te 
nemen deel 3. 

Pag 12/12 

5.3 Verontreinigingssituatie 

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de zandige bovengrond ter plaatse van de 

onderzoekslocatie (deelgebied 3) licht verhoogde gehalten aan kwik en lood bevat. Het 

grondwater van peilbuis 38 is maxi maal licht verontreinigd met nikkel, koper en barium. 

Daarnaast is in het grondwater van peilbuis 38 een concentratie van 40 mg/I aan chloride 

gemeten en een zuurgraad van 5,1. �zuurgraad is niet afwijkend ten opzichte van de 

uitgevoerde veldmetingen. 

Nikkel, koper en barium overschrijden de streefwaarde. 
Dit betreft dus het deel dat tot nu toe niet tot de locatie binnen de hekken behoorde. 
Waar komt deze overschrijding vandaan? 
Had op basis van dit onderzoek Waterschap Hunze en Aa's hierbij niet betrokken 
moeten worden? 
Er dient vervolg onderzoek plaats te vinden naar de herkomst van de overschrijding 
van de streefwaarden voor het grondwater in dit deel 3. 
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Bijlage 1 toelichting op bodemonderzoek (bladzijden zijn niet genummerd) 

Betrouwbaarheid/garanties 
Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 

bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Antea Group conform de 

toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze 

benadering die het onmogelijk maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te 

geven op basis van de resultaten van een bodemonderzoek. 

Het vorenstaande betekent dat Antea Group geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzie n  van 

mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Antea Group 

uitgevoerde bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op 

te nemen met uw aanspreekpunt binnen Antea Group. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde 

bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische Informatie 

is Antea Group wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor Antea Group niet kan Instaan voor 

de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. 

Als belanghebbende heb ik kennis genomen van de mitsen en maren die uit dit 
onderzoek naar voren komen. 
Met in gedachten dat deze locatie inmiddels 45 jaar in gebruik is vind ik dat er een 
diepgravend en wetenschappelijk verantwoord onderzoek gedaan wordt naar de 
ontstane verontreiniging, mede omdat het geconstateerd is in het grondwater. 

Toepassing grond 

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader 
van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de 

locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte 
bodemonderzoek mogelijk niet. Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij( en) grond 

en de eisen die door de acceptant of het bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe 
toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid van een bodemkwaliteitskaart 

met bijbehorend bodembeheerptan), dient de grond eventueel nog conform de r1chtlijnen van 
het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht. 

Inmiddels is tussen 6 november 2017 en 15 december 2017 de bovengenoemde grond 
uit deel 3 afgevoerd en naar elders gebracht. 
Welke rol heeft het bevoegd gezag gehad bij de afvoer van de vervuilde grond? 

Toelichting op de toetsingskaders 

De interventiewaarde (1) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of grondwater 
aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, plant en dier heeft, in 

ernstige mate kunnen zijn verminderd. In het overheidsbeleid wordt gesptoken van een geval van 
ernstige bodemverontreiniging, indien de gemiddelde concentratie aan één stof de 

interventiewaarde overschrijdt in tenminste 25 m3 grond/slib of voor het grondwater in 

tenminste 100 m3 bodemvolume. Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een 

eventuele overschrijding van de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek 

meestal nog geen betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de 

resultaten van dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van 
het al dan niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 
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De laatste zin lezend heb ik zeer mijn twijfels of er een helder en duidelijk beeld van 
de verontreiniging is. 
Deze moet er wel komen. 
De locatie is gesitueerd in landbouwgebied waar akkerbouw is en waar koeien in de 
wei lopen te grazen. Elk risico op verontreiniging moet worden gemeden om 
besmetting in de voedselketen te voorkomen. 

Barium 

In de Circulaire bodemsanering per 1 juli 2013 is aangegeven dat de norm voor barium tijdelijk is 

ingetrokken. Gebleken is namelijk dat de interventiewaarde voor barium lager was dan het 

gehalte dat van nature in de bodem voorkomt. Indien sprake is van verhoogde bariumgehalten 

ten opzichte van de natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte 

worden beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 920 mg/kg ds 

(voor standaardbodem). Analyses op barium dienen wel nog te worden uitgevoerd, maar de 

resultaten hoeven dus niet meer getoetst te worden, tenzij een duidelijke antropogene bron 

aanwezig is. Het gemeten gehalte aan barium is conform de circulaire bodemsanering per 1 juli 

2013, getoetst aan de voormallge interventiewaarde. Dit in verband met het voor deze 

parameter aanwezig zijn van een aanwijsbare antropogene bron. 

Omdat op de locatie boorspoeling is gebruikt/wordt gebruikt ls sprake van een aanwijsbare 

antropogene bron. Daarom dient het gehalte aan barium wel getoetst te worden. 

Inderdaad is voor WHC-1 sprake van een duidelijk aanwijsbare antropogene bron. 

Eurofins heeft de analyse gedaan van de grond en grondwatermonsters en Nedmag 
heeft er voor gekozen deze monsters niet te laten bewaren. 
Daarmede heeft Nedmag bewijsmateriaal laten vernietigen. 

In het rapport Aerius calculator wordt bij de Toelichting op pag 2/8 geschreven 

dat het onderzoek betrekking heeft op het Realiseren van vier nieuwe putten ten 
zuiden van de bestaande zoutwinlocatie WHC-1 

Neemt de minister afstand van de stellige indruk die gewekt wordt dat hier wel 
degelijk sprake is van de aanleg van 4 nieuwe boorputten? Wat is hierop uw 
antwoord? 

Akoestisch onderzoek locatie WHC-1 

Pag 5/13 

oe be$T;j131\(1e � WHC· 1 befre 0ESl sat e va.."l Wl-iC.2. Beide loariles 1IO'!llEfl één 1n�ng in de %111 

van 1 1 1111 <I van de w rruheubeheer In de l'ouióge �ua!re bsvlnden � op de WHC-l locaf!11 giMn � 

l.lldsbronnen mda1 • voor deZe roca nog 9'l'8f1 gel moèet 1s opgestlid voor de r presentall!M! bedn tie. In 

de \1191fl'ende cmga'll� ng '.l!J" OOI< 51 ge!Ut� opgenomen ��van de.,.� l'llÖI � 

Y\JHC-1 IOeatie. 

�en de bggmg van de WOl"ln900 nabij WHC-1 � opzicllts v.m de bednjlsloeàeS WHC- 'IMl(;.2 zal de 

� van � ICcalles op een arioore çe1re1 van de WOlllnQ ef.ed hetCerl Hier� zal er 9oet' releVilnte 

CU"nulalle _, beide IOCalies Zlfln er �tse wan �n op gevets van dt � Oe ge/UldsultStraill'lg van WHC-2 -s El 

1n een er akoestisd"I ondenaek bepea.d " oe � hebiJef1 � t«reklOOg op de localJ9 WliC-1 zodal si 111 

on.:terzoe'< de f«3ti.e \NHC-1 onde!ZOCtrt IS 
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  . Datum: 5-01-2018 

De huidige situatie waarin geen relevante geluidsbronnen aanwezig zijn dient dan ook 
gehandhaafd te blijven. 

Pag 6/13 

3.2 Ma)dmale geluidsniveau t...-. 
A.an;aa� i-.-et ma:.•l't<).'JI geh" ds'll•..eau l, - " ·=rctt •r de 1-'ar1creik1:ig "Jerm�ct d<r. :e< ;;--aatse var ..,.�ngen e< si;ralle ·S 

va:i st•ee"Näa'Ce"I en grens.....-.tarée:i 

Ççr'crm uns;:itudent e s de g•entw3Jroeri alg""11ttr 9ea1;ceç:�d als �;)(!!1ste11,n9 Voor de g�waarde" \/an �ct 

�axil'T'<1le.:;eiuics"'"eau geld! :er plaatse ·;a,., '"'O'''nçe"l :"O dB.A, ·r de á.�gcericde 65 dB\A) 1noo ;1•1oodpencde el" 6C cB(Ai 
.n de r�'!:::i'.çe·:c&: 

f'l d.<; ;eva•� w3<lr ,, neet 3'1" geroemde qrEnS'Na.arder � a11 v.'O'de" "O'daan k1,,:"re. oneer t:epaal11e cono:1es S CB\A) 
t'C.9i"fe """' -,1"� SE"U1Csr�·•l!i1JS L,r"" won::en '<'C•gur.ö 'fOO'.::..: dag:::<"'·C(je 17; ClS.;A)) e'1 de rai::Npern:oe (65 dB(AJI 

Uitgangspunt dient niet te zijn hetgeen in jurisprudentie vast ligt maar uitganspunt 
dien de huidige situatie in de leefomgeving van de bewoners te zijn. 
Als de huidige waarden niet in kaart worden gebracht kan ook nooit beoordeeld 
worden hoe groot de afwijkingen zijn van hetgeen de mensen gewend zijn. 

Streefwaarden hebben hier dus geen enkele waarde. Wij als omwonenden hoeven dan 
ook niet de algemeen geaccepteerde grenswaarden voor ons als norm te accepteren. 
Het is Nedmag die rekening dient te houden met het geluidsniveau waaraan wij 
gewend zijn. 
Zoutwinning is niet van nationaal belang, het dient alleen de particuliere ondernemer 
die nog meer winst wil maken ten koste van vele bewoners. 

Pag 7/13 

De aanduiding E-ruimte geeft niet aan om wat voor ruimte het hier gaat. 
Gezien de 80 db(A) die voor deze ruimte wordt gehanteerd wil ik weten om wat voor 
apparaten het hier gaat. 

� l, t " .  • --

Bl'On nr 

-
G.lul.-J:•br-OM 8ron1t•ftiit&J. St>dftlfldUur poer bl'OR (UUC' O[ '%J 

per i>ç'CM1 03igpertoc» Avgndp•rtt"Jdu Nacht:p8r1od• 

1 ldBlAll 1 (1�19 oo uur ll).00-ll GO uur :tl 00-1 �uur 

__ 't�•t!'$l��n!l_.:>i:�.:.:_t!ir1c __ 

2 ----t lu'9Ji�C1�,pr]d_� . 
-!-----�·· 

_L �3 __ • 

_.8 ___ , 

- �-

__ ---�L;it�91!'.fl!'l,J!.�pr�,;..,,t-:: 
. 4. ..... NtXMdy_c'l'!i p1:ir.•-jlrunk 
. s __ • '.J:'J!<jl'?:fry•�•'îtlcw�·- -- t 

�- " ��_Ef����JOC ---+ 
-�- � ___ A.c�t�r_.Y_.�fl..!l ··rr:�l;il�.!!"�'•';-.1 
-··�--

, .  

'" _ -.1_ [ ___ _ 

�l.--. ' -·--- · _ __ ,_ 
• __ 1_;: t -__ 4 ··- --�-- -

1 "J. t ... � ; �----· 1 -----
!] __ _. _4 ___ • --� 

--"---
.. 1 

.,, 
:> 

De bronsterktes van de items l,2,5,6,7,8,9, gaan ver over de grens van de bedrijfsduur 
per bron voor wat betreft de dag periode zoals gesteld in de Arbowet. 

Pag 8/13 

Uit de tabel maak ik tevens op dat de inpandige scheidingswand aan de oostkant van 
het pomp gebouw geen isolerende waarde meekrijgt. 
Terwijl dat de kant van het gebouw is dat gericht is op de woonbebouwing. 
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   . Datum: 5-01-2018 

Pag 10/13 

Alle berekeningen zijn gedaan met behulp van het software programma 
Geomilieu V4.0l. 
Daarmee wordt voorbij gegaan aan de werkelijkheid. Immers de getallen die je in het 
programma stopt bepalen ook de uitkomst die je graag wilt zien en die past in hetgeen 
Nedmag van plan is te ontwikkelen op WHC-1. 
Voor de metingen zijn slechts een paar woningen meegenomen. Andere relevante 
woningen op korte afstand van locatie WHC-1 zijn niet meegenomen in dit 
onderzoek. 
Zoals bv Borgercompagnie 119, 119A, 121, 123, 127, 129, 129A, 129B 

Pag 9/13 

Verlc:eef r1Jdf de Bagemoo1pagnie van er1 naar <Ie 1ru1c:ii og. )Ul!� VQlgl d<!t indJrecte hinder � 
hoeA warden ter ptaatse<i vari wonngen � als voertUgen in rij- en &top gedi"ag a van andere YOeftUlgefl Gel>el1 

net � s. na bepa!endG punt �de indirecte de wonng Sal1 de Bocgeroompagrjestraat 56 In d& wofSt 
case situa; n.i� f'9S Cle!l:e Y;onong 1n de dagpenode 2 vradltwagf!ns en 6 persooenaUlo s van en naar de lmChtlng 
Omdat de voeih.igen blJ aal'lkemt;t an vêtUeJ( langs de �rtg "1cteri vil'\dt er hef á hele <1Bnlat beweg;ngen läng;. de woning 

p1aa1s. AMgencmen wordl d!lt ter � van de maatgeo.oende v n voer de 1 tiindef cte 11Jst1e!held orcs � 
bnlu bedr3agt en aai de l»'ón� e Väfl de 'Yl'lldltwagens tOO d8(Al bedraagt en voor oo personenatlto :s 89 dB( 

Ik mis in dit rapport de bevindingen over het ervaren van indirecte hinder door de 
bewoners van de woningen  en  

Luchtkwaliteits- en Natuurtoets WHC-1 

Pag 5/14 

Ik wil duidelijkheid hebben over de hoeveelheid PMlO en PM 2.5 die vrijkomt bij de 
nieuwe activiteiten op locatie WHC-1. 
Tevens wil ik ook de huidige uitstoot weten. Is deze gemeten? Heeft deze meting 
plaats gevonden voordat met aktiviteiten ten behoeve van de renovatie zijn begonnen? 

Pag 6/14 

Voor Zr:tYer bef(end v.tt Cl1t inrldlling nie twinen Hf'l middél:!i eén '118 vas�öe ZDfle W\l<W a.11n� gten$'Wali1den 
wn ÎllBchl zijn zoab. bedoeld in a el 2 14'! uil de Wm (60 119'm,, �iJk lOO i.igtm3 llOór jaargemiddekle- et1 

UUl'tlemiddefdê eoneentra!Jè!S) 

Tebodin stelt: Voor zover bekend valt de inrichting niet binnen een middels AMvB 
vastgestelde zone. 
Die vraag moet toch met een duidelijk antwoord beantwoord kunnen worden? 
Het verkregen antwoord heeft toch gevolgen voor de rest van het onderzoek? 
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  . Datum: 5-01-2018 

Omdat de invloed van d innchting op do � noo.t terdef IS bescl'lcxMd Mlnlt 111 dit onderzoek de sbl<stcldeposlbe 11D« 

de hele 1nnc:ht.lg beschouwd en niel sleen 11\'JOr de ""12'91119E!"· 

Wordt hier nu alleen WHC-1 bedoeld ofWHC-1/2? 
Wordt de bestaande vergunning hiermee gewijzigd/aangepast? 
Is de stikstofdepositie in dit rapport nu ook berekend voor WHC-2? 
Allemaal veel te vaag. Er dient duidelijkheid te komen over de stikstofdepositie voor 

WHC-1 alleen. Wie handhaaft? 

Pag 8/14 

Voa de andere ideinere �- is � goma#t van de gegEM!flS wn 'Ef.!EPIEEA 1ur pcffWlnt em1S$Ol'I 

,,,...,,Wy guidebook 20 3". Da uitstool i:s bepaald op basl5 van het "9f!TlogiOn. g.-nlddeldle belasllng van 60%. bédnjtsuren 
van de CV-ketel$ (12 wrperdlg 6 d19tn Pet Wffk. 26weken?tW1aar: 1en IJUl'l1aar)en een kenm� ennssoefactor 
van 74 � ' (Tabel 3 2). 

Legt u mij eens uit hoe het werkt om een CV ketel maar 12 uur per dag te laten 
werken gedurende 6 dagen. Een dag heeft toch 24 uur en er zijn toch 7 dagen in een 
week? 

Stoolûnstallatio Veimogen S.drffbUJd Max. eoncentntle 

(kvvthJ [uurlfaar) fmg NO>t/m3] 
Therm.wie oUll k..l@l 0F8201 1 750 8 760 70 

ThermLSChe olae ketel F8203 700 8 760 70 

Therml$Cl'le Of!ê katef F8204 2 000 S 760 70 
Tolaal 

Eminle 

[leg N�ur) (l<g NOxriaarJ 
0.13 î 097 

0,()5 439 

0.14 1254 
0.3 2 790 

De thermische olieketels zijn wel 24x365= 8760 uren in bedrijf. 

Pag 9/14 

Tabel 3 2 O...erzicl1t van """""" a.lOdl� en ciaarbil horende en-.s.sie$ 

Stooldnstal:Jatie 1 Vermogen Bedrfjfa· Max. BelntilllJ Emlnio 
'tijd•n Cone. 

(M\'Wl} (uurt,aar) 191GJJ (%) [kg NOxtuur'J [kg 
NOXl!Nrl 

cv Remeha Ouinca 6!> 65 , 872 74 60 0.010 19.4 

CV Remeha Oumla es 65 1 872 74 60 0010 194 

CCR ""°"l<Jl.max 2 32 1872 74 eo 0005 9,6 
ID�t ATAG 8'auwe Enael Il 51 1872 74 60 1 0008 15.3 

Wefltpiaa!s Mark 50 
-·�-

1872 74 60 0008 15.0 
T� 1 1 0,04 78,7 

Waarom geldt dezelfde stookduur niet voor de CV ketels? 

1 
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  . Datum: 5-01-2018 

Je •;c,bra,�C•r'gsem:ss:es ·•an de 11rac!°':wager:s er• ;;e1sc,·<:"3<.lil·s z11� t:.;rr,1<..,nc op bas<S •1an een gere-cen afsl3"d er� 
�mS!; crac:o·er: 11oor wegveäee· De em1ss.'i!fàctorer z11" coo· he: rn1n1�(<!11e ve\r lenM ja..?rl•)ts �as�goesteld H:er is gct:r.;:k 
j(l�':):!l<! "a-i de set ::!·e :n maan 2017 ::-ei.:ern:! s ge·.,-;i;)kt voo• �1r.: srci·"e;rve'1t:eer VOO' ne'. iaar 2C 17 v:;:;-0r h•}t 
;.na't11!"4Sr<Y,J1Te ·$tal! ro�aar. De •.'Olge-éé '.àOOl 9ecl': oer overio:t.�t -,,1'1 ·'.le berekerde em�:es 

Vef"t'oennidd.il 

---.--------

Aantal Afstand emi$sies emissie f 
Nor PM10-

[·1c.e�u :ie'l•.<Jar; _ :k111.:1�r;_�-�-k_rn_:._aa_· r_l __ (_k9_1 1_M_'l . ;191saj _ _ 

H'!Jdige situati• _ 
Persor:e-:a1..:o·� • ::1JS;es \/'JCH· • 

Vra:::h�""a'i"E:'"· ;:.;;r:role 1 ::i�<'e:11o��-·NC_H _- , ___ 52 __ _ 

Pc·s;-;ren" .:10"er�ee� '/olHC ·2 
TOP31 huidige si!1:!_a'!_�--
Aangevraagde situatit 

L 

3 129 ., 9J2 
J932 

008 ·-· 
46.46 

29H3 1SJ& t 
·o 205 ;i 2:i ------- ·--··"·- --· 

nso 

, ... r" � ·-

c.1 · 
1 

t 62 : 
1,75 

0 '3 003 
0.65 0 02 

Uit de tekst boven tabel 3 .3 maak ik op dat de onderzoekers niet ter plekke zijn 
geweest. 
Als ons agrarisch plattelandsdorp valt in de snelheidsregime categorie "stad normaal" 
dan kan ik alleen maar concluderen dat Tebodin zijn werk niet goed heeft gedaan en 
de situatie ter plekke niet in het onderzoek heeft betrokken. 

Tot Slot: 
In het FD van 2-11-2017 stond onderstaand artikel: 

Het stilleggen van het 

aardwannteproject kost de 

gemeente naar schatting €3 mln. 

Begin oktober bracht de Sod.M een 

vernietigend rapport uit over het 

project. Volgens de toezichthouder 

heeft WarmteStad te weinig 

verstand van zaken en beseft het 

bedrijf onvoldoende wat de risico's 

van geothermie zijn. 'SodM vindt 

dit een projectrisico en daardoor 

r.n juli 2017 was het off!Oèle startmoment van de aanle<;l 
Y1''1 het aarcfwarrntenet il'\ Gr0nit1ge-n. =-::10 c,:;r-><'! 
�,:;�:�t=-r'S 

ongewenst, zeker gezien de nabijheid van het gasveld', stond in het rapport. 

Het is voor de inwoners van Borgercompagnie onbegrijpelijk dat het Sodm met twee 
maten meet. Het magnesium zout zit ingeklemd tussen de gasvelden van Annerveen 
en Kielwindeweer. Aardbevingen hebben plaats in de gas laag die zich onder het zout 
bevindt. In ons gebied is sprake van gestapelde mijnbouw. 
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Nr. 1 ___ _ 

5 december 

2017 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting whc-1 /2, 

Borgercompagnie 156A te Veendam, Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat maakt bekend: 

Op 30 mei 2017 heeft Nedmag B.V. te Veendam, een aanvraag ingediend om een vergunning 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag heeft betrekking op de locatie 
WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, gelegen in de gemeente Veendam, Borgercompagnie 156A. 

De vergunningaanvraag betreft een uitbreiding en renovatie van locatie WHC-1. Er zullen twee extra 
winningsputten geplaats worden op de locatie. Hierdoor zal de bestaande inrichting uitgebreid 
worden, en zal er tevens nieuwe equipment worden gerealiseerd. 

De Minister is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen. 

Het ontwerpbesluit en de andere relevante stukken liggen met ingang van 7 december 2017 gedu
rende zes weken ter inzage op de secretarie van de gemeente Veendam te Raadhuisplein 5. Wij 
adviseren u voor de inzage van dit ontwerpbesluit eerst contact op te nemen met de gemeente (tel. 
0598 652 222). 

Tot en met 17 januari 2018 kan een ieder zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit schriftelijk 
kenbaar maken aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
T.a.v. mw. C. Sayginer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Ook voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. C. Sayginer (tel. 06 15 11 86 25) van het Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 

Staatscourant 2017 nr. 70305 5 december 2017 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 6 Januari 2018. 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Gestapelde mijnbouw in het algemeen 

Risico op contaminatie waterwinning 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Bodemdaling in onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Tynaarlo, uit 

zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente 

Tynaarlo toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gestapelde mijnbouw 
Door het winnen van zout boven een bijna leeg aardgasveld toe te staan worden onaanvaardbare 

risico's genomen. De SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) waarschuwt regelmatig voor de 

onvoorspelbare effecten van gestapelde mijnbouw. Gezien deze risico's dient geen 

omgevingsvergunning te worden verleend die uitbreiding van enige mijnbouw activiteit faciliteert 

Risico op contaminatie waterwinning 
Door de uitbreiding van de winputten dreigt de zoutwinning zodanig dicht op de bestaande 

waterwinning in het zg "Tusschenwater" te komen dat een onaanvaardbaar risico op contaminatie van 

de bij het boren te gebruiken vloeistoffen en de drinkwatervoorziening ontstaat .Daarom dient de 

omgevingsvergunning die verhoging van deze risico's faciliteert niet te worden verleend. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Tynaarlo had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

0008 

49 van 268



. .:. 

) 

J 

"iiiiiiiiiiiiim 
-

o-

o
-

o
� 
iiiiiiiiiiiiim 

N--

o
-

o-
-
iiiiiiiiiiiiim 

m==: 
-

..... iiiiiiiiiiiiim 
-
-

Co>-

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 04-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2, met kenmerk 

DG ETM-EO / 1 7191 13 1 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betre fende de aanvraag voor een omg_evingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2 met kenmerk DGETM-EO / 171911 l. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Maatschappelijke gevolgen 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente kunnen veroorzaken. 

..... 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

iet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen. blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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Ook het bedrijf edmag beperkt haar infonnatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1 . 

Maatschappelijke gevolgen 
Op dit moment zitten wij nog midden in de gaswinningssores. De zorgen blijven onverminderd groot. 

Forse schade aan de woning die vooralsnog niet wordt vergoed. Grote ergernis naar de Nam en het 

CVW. Dagelijks gaan we eronder gebukt. 

U kunt zich voorstellen dat dit winningsplan van de edmag ons razend maakt. Het dreigt het dorp te 

ontwrichten, gezinnen komen tegenover elkaar te staan. Er ontstaan plannen om de grens van het 
toelaatbare te gaan overschrijden. De nood is hoog. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 07-01-2018. 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-

1/2, met kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Door middel van dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag 

voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 

met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening. 

Boringen in/onder onze gemeente 
Het doet ons erg veel verdriet om u een zienswijze te moeten sturen met 

betrekking tot de Zoutwinning onder ons mooie dorp Kiel-Windeweer, uitvoerder 

is Nedmag. 

Halverwege 2017 zijn wij op de hoogte gesteld door Nedmag, dat zij een tweede 

boorlocatie willen maken op nog geen 300 meter vanaf onze achtertuin. Wij zijn 

hier erg van geschrokken en maken ons grote zorgen. 

Tijdens een raadsvergadering heeft de, toen nog, gemeente Hoogezand

Sappemeer en de raad gezegd het bestemmingsplan niet te wijzigen en geen 

omgevingsvergunning af te geven. Dus, de gemeente Hoogezand-Sappemeer 

ging niet in zee met de plannen van Nedmag omdat zij de leefbaarheid van de 
bewoners van Kiel-Windeweer belangrijk vonden . 

In het dorp Borgercompagnie, waar de Nedmag nu zout wint, zijn de mensen 

zeer verdrietig, angstig en boos. Nedmag wil zijn locatie daar uitbreiden en van 

de gemeente Veendam zullen ze daar waarschijnlijk toestemming voor krijgen. 

Met, voor de bewoners, alle gevolgen van dien. Maar ook voor ons, want naar 

wij hebben vernomen wil Nedmag onze kant opboren om zo bij de locatie te 

komen. Dat is de eerste stap. 

Wij maken ons zorgen over de leefbaarheid van ons mooie dorp en het plezier 

die wij beleven in dit huis en op, voor ons, mooie locatie. Door de aardbevingen 

van de gaswinning zijn er scheuren in ons huis ontstaan en de bodem verzakt 

door bodemdaling. Als er zout wordt gewonnen zijn wij bang dat er nog meer 

ellende komt aan ons huis en het landschap van het mooie Kiel-Windeweer die 

de status heeft van Beschermd Dorpsgezicht. Gestapelde mijnbouw noemt het 

Staatstoezicht op de Mijnen het. Dit mag niet gebeuren! 
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Als er een boorlocatie achter ons huis komt, betekend dat ook, dat wij last 

krijgen van geluidsoverlast door de boringen die 24 uur per dag en weken achter 

elkaar plaats vinden. 

Een doffe lage frequentie. 

De boorlocatie wordt omgeven door felle lampen, wat ons uitzicht gaat worden. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Het blijkt dat de aanvraag die Nedmag doet om nieuwe winputten te realiseren 
ook verband houdt met ondergrondse activiteiten. Hiervan is de gemeente 

Midden-Groningen en u als ministerie op de hoogte. Wij als burgers en inwoners 

van de gemeente Midden-Groningen zijn daarvan niet op de hoogte gesteld. Ook 

Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig naar de direct omwonenden 

van locatie WHC-1. 

Waarom is dit niet gebeurd en wat betekend Groningen voor u als het gaat om 

leefbaarheid? 

Wij zijn voor werkgelegenheid, maar niet als het gaat om onze veiligheid en 
woonplezier! 

Nogmaals wij maken ons zeer ernstige zorgen en vragen u daarom ook dringend, 

op grond van bovenstaande, de vergunning niet te verlenen! 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de 

hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

0010 

53 van 268



··, 
··' 

.;. 

.) 

., 
·' 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Oud Annerveen, 7-1-2017 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in mijn gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Bodemdaling in mijn gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Aa en Hunze, 

uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Aa en Hunze zullen 

veroorzaken. Aangezien ik in dit gebied woon, baart mij dit grote zorgen. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Dit lijkt mij niet de juiste wettelijke gang van zaken. 

Daarom k'.ln mijns inziens een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente Aa en 

Hunze toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Aa en Hunze had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. Ik tast dus qua informatievoorziening nogal in het duister. Ook 

dit lijkt mij geen juiste gang van zaken in een onderwerp dat zo essentieel is voor mijn woonkwaliteit. 

Ik verzoek u dan ook op grond van de bovenstaande punten, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt, zodat ik beter 

op de hoogte ben dan tot nu toe van de gang van zaken in genoemde punten . 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 4 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Mijne heren, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Het college van B en W en de (toen nog) gemeente Hoogezand hebben zich unaniem tegen boringen 

in onze gemeente uitgesproken. Persoonlijk was ik destijds er blij met de uitspraak van wethouder 

Jose van Schie "De nadelige effecten, zeker in combinatie met de gaswinning die ook in dat gebied 

plaatsvindt, zijn niet te overzien. Toestaan om daar een nieuwe zoutwinningslocatie te bouwen geeft 

te veel onzekerheid bij de inwoners." 

In onze woning zitten nu al de nodige scheuren, als gevolg van de gaswinning, als daar nu nog een 

bodemdaling bij komt door zoutwinning zijn de gevolgen inderdaad niet te overzien. Of zoals 

fractievoorzitter Albert Heininga het verwoorde "Met een bodem die trilt en verzakt zijn wij ons 

leven in dit gebied nu al niet zeker, het gaat om onze veiligheid, daar valt niet over te 

onderhandelen". 

In het coalitieakkoord van de nieuwe gemeente Midden-Groningen van 2 januari jl. staat dat het 

beleid van de gemeente Hoogezand zal worden voorgezet. Daar hoort dus geen zoutwinning bij! 
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Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Het voelt alsof ik in mijn rug gestoken wordt, de gemeente waarin ik woon zegt 

"nee, dat willen we niet" en dus krijgen we nu ook geen inspraak meer. 

Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat 

of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Wat gebeurt er met de grond en het grondwater? Is het nog veilig om te eten van mijn eigen tuin? 

Wat gebeurt er met het water van het Kieldiep? Ik van mening dat, in verband met het risico op 

lekkages en andere negatieve milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van 

dieselolie niet mag worden toegestaan. Niet hier, nergens! 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Ik begrijp dat uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, 

blijkt dat de aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. 

Nu deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. En dan 

weer het voelt echt alsof ik in de rug word aangevallen. Dat iemand bij wijze van spreken om het 

hoekje staat te grijnzen, "je kunt dat wel niet willen, maar het gaat toch door". 

U heeft verzuimd mij in te lichten en ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening 

volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u dan ook met klem, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG .Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 
�:i 

Kiel-Windeweer, 8 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk DGETM-EO I 

17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

0014 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 

van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Aanleiding van deze zienswijze: 

Het ministerie van EZK heeft een concept besluit over de omgevingsvergunning voor de huidige locatie van Nedmag in 

Borgercompagnie gepubliceerd. Met deze vergunning kan de locatie uitgebreid worden, zodat Nedmag naar het Westen 

kan boren en zout onder een deel van Kiel-Windeweer kan gaan winnen. 

Het gevolg hiervan is in ieder geval meer bodemdaling in onze dorpen, met alle risico's van dien. 

De 'Verklaring van geen bedenkingen' die zoutproducent Nedmag nodig heeft om zijn boorlocatie in Borgercompagnie te 

kunnen uitbreiden is door de gemeenteraad van Veendam afgegeven. De meerderheid van de fracties gaf groen licht aan 

Nedmag, tot grote verontwaardiging en ondanks de grote tegenstand van bewoners van Borgercompagnie en Kiel

Windeweer. Deze 'meerderheid' heeft SLECHTS met één stem verschil (een tegenstemmer was helaas ziek) dit besluit 

genomen. De vergadering is korte tijd geschorst, zodat de wethouder telefonisch contact op kon nemen met de directeur 

van de Nedmag . Deze heeft toezeggingen gedaan op alle bezwaarpunten " .. ". Behoorlijk ongeloofwaardig als je je 

realiseert dat er bewoners zijn die al 30 jaar bezig zijn om de Nedmag aan zijn beloftes te houden. 

Hoewel de Nedmag niet van plan was om duidelijkheid te verschaffen over zijn werkelijke intenties, wilden het college en 

een 'meerderheid' in de gemeenteraad alleen over een aantal randvoorwaarden besluiten. Dit terwijl de uitbreiding naar 

het westen voor de westelijke regio enorme consequenties zal hebben. 

Uit een contourlijnenkaart van de Nedmag blijkt dat nu al de buitenste cirkel tot Kiel-Windeweer reikt op ongeveer de plek 
waar ons huis staat! 

Volgens een eerdere voorlichtingsavond in De Amshoff te Kiel-Windeweer over een nieuwe win put in Kiel-Windeweer 

gaat de Nedmag uit van een bodemdaling van ruim 60 centimeter! met de geruststellende woorden dat deze zoutwinning 

GEEN aardbevingen teweeg zal brengen. 

Maar over schade door VERZAKKINGEN wordt gemakshalve niet gesproken. 

Wij maken ons ernstig zorgen over verdere schade aan ons huis en bijgebouw. 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel de aanvraag van deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie 

WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken, behorende tot de aanvraag, dat het doel van de aanvraag is om nieuwe 

winputten te realiseren. Het blijkt uit raadsstukken van de gemeente Veendam dat deze boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Dit plan is niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit winningsplan gehad. 

Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat niet worden 

verleend. 
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Geb.ruik dieselolie (dakolie) 

Voorts blijkt uit het ontwerpbesluit dat er dieselolie zal worden gebruikt, zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften 

aan'verbonden. Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 
'.) 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Ik ben van mening dat, in verband met het risico op lekkages en negatieve milieueffecten, waaronder 

grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken blijkt dat de aanvraag ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van deze gemeente, 

door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. 

Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van 

de locatie WHC-1. 

Juist nu, nu er zo veel commotie is over de schades die aangericht wordt door gaswinning en het stilleggen van een in 

aanbouwzijnde woonwijk in Groningen welke voorzien zou worden door aardwarmte, omdat men niet weet wat het met 

de bodem doet, verzoek ik u ten stelligste de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 8 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij maak ik mijn zienswijze kenbaar aangaande de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 

locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Allereerst de boringen in- en onder onze gemeente; 

Het is niet rechtvaardig een omgevingsvergunning te verlenen die boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen toestaat of faciliteert. Op basis van meerdere stukken omtrent de 

omgevingsvergunning is op te maken dat nieuwe winputten tot de doelstelling behoren. De boringen 

zullen bovendien onder de gemeente Midden Groningen uitkomen zo blijkt uit raadsstukken van de 

gemeente Veendam. Dit zal leiden tot aanzienlijke bodemdaling in de gemeente. 

Naast de schade die hiermee gepaard gaat, zijn de boringen in strijd met het huidige winningsplan. 

Bovendien is inspraak in dit winningsplan mij ontnomen doordat het plan niet ter inzage in onze 

gemeente is gelegd. Omtrent de procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening is ook 

mijn tweede punt opgesteld. 

Ten tweede de Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening; 
Als ministerie hebt u verzuimd mij als inwoner van de gemeente Midden-Groningen op de hoogte te 

brengen van uw besluit, dat van grote invloed is op deze gemeente. Uit diverse stukken- waaronder 

het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de aanvraag samenhangt met de 

ondergrondse activiteiten van Nedmag. Deze ondergrondse activiteiten strekken zich uit tot de 

gemeente Midden-Groningen. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig 

tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ten derde het gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt eveneens dat 

er dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. De voorschriften die hieraan verbonden zijn 

ontoereikend en incompleet: er bestaan géén harde voorschriften m.b.t. de toegestane hoeveelheid die 

mag worden geïnjecteerd, en de hoeveelheid dieselolie die wordt teruggewonnen. Bovendien bestaan 

er diverse risico's m.b.t. milieu en volksgezondheid die dit gebruik van dieselolie met zich meebrengt. 

Denk daarbij ook aan grondwatervervuiling en de gevolgen van lekkages die niet zijn te overzien. 

Kortom, injectie van dieselolie mag absoluut niet worden toegestaan; hier niet noch elders. 
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Tot slot wil ik u graag wijzen op de gevolgen van het besluit van uw ministerie die mijn gezin en ik 

persoonlijk ondervinden. De ondergrondse activiteiten leiden tot schade aan onze woning en andere 

opstallen door verzakking en wateroverlast.. Daarnaast ontstaat schade aan onze drainage als gevolg 

van bodemdaling van ons land. Ik doe een dringend beroep op u om op grond van het bovenstaande 

de vergunning niet te verlenen. Ik ga ervan uit dat wij door u tijdig en volledig op de hoogte worden 

gehouden van het verdere verloop van de procedure. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 09-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente/woonomgeving 

Gebruik van dieselolie, de zgn dakolie 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Persoonlijke toelichting 

Boringen in/onder onze gemeente 

De omgevingsvergunning betreft in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie 

WHC-1. Echter, uit verschillende stukken van de aanvraag blijkt dat de het doel is om nieuwe 

winputten aan te leggen. Uit raadsstukken van de gemeente Veendam blijkt ook dat deze boringen 

onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de 

bodemdaling in deze gemeente, onze woonomgeving zullen veroorzaken. 

Het is niet in lijn met het nu geldende winningsplan dat de boringen zich naar onze gemeente zullen 

uitstrekken. Daarbij is het wonderlijk dat een plan als dit, met grote gevolgen voor mens, milieu en 

woonomgeving niet in onze eigen gemeente ter inzage is gelegd waardoor ik geen inspraak in het 

winningsplan heb gehad. Alleen daarom al kan een omgevingsvergunning die boringen onder de 

gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie, zgn. "dakolie" 

Er worden voorschriften verbonden aan het toepassen van dieselolie als zogenaamde dakolie. Uit uw 

ontwerpbesluit en uit het advies dat door Staatstoezicht op de Mijnen is uitgebracht, blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als deze zgn. "dakolie". Helaas blijken harde voorschriften ten aanzien 

van de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid terug te winnen dieselolie, te 

ontbreken. 

Het gebied waar dit zal plaatsvinden ligt niet aJleen in een woonomgeving maar ook in de omgeving 

van een waterwingebied, 

Het risico op lekkages en andere negatieve milieueffecten zoals grondwatervervuiling rechtvaardigt 

een verbod op het injecteren van dieselolie. Dit zou nergens moeten mogen, niet onder mijn huis en 

ook niet elders. 
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.J Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit o.a. het advies dat is uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat de aanvraag ook 

verband houdt met de (ondergrondse) activiteiten van de Nedmag. Omdat deze activiteiten zich 

uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik als burger en inwonende van deze gemeente 

door uw ministerie moeten worden ingelicht over dit besluit. Dit is niet gebeurd, er is sprake van 

verzuim. Van de Nedmag komt ook veel te weinig informatie, die beperkt de informatievoorziening 

geheel tot alleen de direct omwonenden van locatie WHC-1 terwijl de gevolgen ook voor ons en onze 

woonomgeving voelbaar, merkbaar en onomkeerbaar zullen zijn met een ernstige aantasting van ons 

woon- en leefgebied/klimaat en het milieu. 

De geplande activiteiten zullen milieuschade, ernstige aantasting van woon- en leefomgeving en 

woongenot opleveren voor vele inwoners van dit gebied. 

Daarnaast levert het nog meer bodemdaling op dan nu al het geval is agv (gestapelde) 

mijnbouwactiviteiten die hier al plaatsvinden zoals zout- en gaswinning. 

Toelichting bezwaren en gevolgen huidige mijnbouwactiviteiten 
Wij zitten al jaren met grote schade aan ons steeds verder verzakkende woonhuis die wel gemeld is 

maar niet erkend wordt vanwege het feit dat het buiten de, overigens zeer arbitraire en discutabele 

"contourlijnen" valt. Naast serieuze schade aan ons woonhuis hebben wij tevens wateroverlast, dit als 

gevolg van bodemdaling door gas- en zoutwinning. Zowel de Nedmag als de NAM sturen ons nog 

steeds en tot op heden, van het kastje naar de muur. Wij wonen in een wingewest en worden daar al 

decennia lang, zo naar behandeld. 

Nog meer mijnbouwactiviteiten, nog meer bodemdaling met alle negatieve gevolgen voor mens, 

natuur en milieu, enkel en alleen omwille van economisch gewin kan en moet niet. 

Ik heb geen mogelijkheid gehad invloed op en/of inspraak te hebben in uw besluit. Het adequaat 

kunnen participeren op plannen wordt bijzonder moeilijk, dan wel onmogelijk gemaakt, doordat 

plannen niet ter inzage zijn gelegd in mijn gemeente, niet digitaal in te zien zijn en niet alle 

belanghebbenden zijn geïnformeerd. Ook u/uw ministerie is daarin in gebreke gebleven. De geplande 

activiteiten brengen onaanvaardbare risico's mee voor mens en milieu en worden niet/onvoldoende 

onderkend. 

Gezien het feit dat zeker niet uitgesloten kan worden dat zich mesolitische vondsten/artefacten in het 

gebied bevinden, een zeer zeldzame vondstgroep binnen ons culturele erfgoed, pleit ik ook als 

archeoloog voor behoud van het kwetsbare bodemarchief en het niet (nog) verder aan te tasten. 

Omwille van dit alles verzoek ik u met klem géén vergunning te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

   

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum 
Van 
Tel 
E-mail 

5 januari 2018 

Uw kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Ons kenmerk 20180105 Zienswijze omgevingsvergunning WHC-1 

Betreft Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 te 

Borgercompagnie 

Bijlagen 

Geachte  

Middels deze brief geven wij onze zienswijze op bovengenoemde aanvraag voor een omgevings

vergunning. Wij zijn belanghebbenden omdat onze woning zich bevindt binnen het contourengebied 

waarin volgens de Nedmag bodemdaling t.g.v. de zoutwinning zal plaatsvinden. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

Effecten van gestapelde mijnbouw 

Boringen vanuit Veendam onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) in een gebied met frequente aardbevingen 

Geraadpleegde organisaties en adviezen 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Verlenen omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd 

Effecten van gestapelde mijnbouw 
In het gebied waar zoutwinning al jaren plaatsvindt en de uitbreiding is gepland, wordt ook aardgas uit 

verschillende velden gewonnen. De afgelopen jaren zijn hier veelvuldig schades aan woningen 

gemeld, waarvan onduidelijk is waardoor (zoutwinning of gaswinning) deze worden veroorzaakt. 

Diverse specialisten spreken elkaar voortdurend tegen, met als gevolg dat voor gedupeerden 

vergoeding van geleden schade en een adequate, vlotte afhandeling van de meldingen achterwege 

blijven. Het gevolg hiervan is dat de waarde van alle bestaande woningen in het contourengebied 

terugloopt en/of woningen zelfs geheel onverkoopbaar worden. Wij zijn van mening dat alvorens een 

vergunning wordt verstrekt, er eerst een breed gedragen regeling moet worden getroffen voor 
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afhandeling van schade aan woningen en compensatie voor acute en lange termijn waardedaling van 

onroerend goed. Alleen al de aankondiging van nieuwe zoutwinning leidt tot genoemde effecten en 

opnieuw additionele waardedaling. 

Inwoners van het gebied waarin bodemdaling optreedt ondervinden materiele- en imateriele schade 

die groter is dan de netto waarde die Nedmag met deze specifieke zoutwinning uit twee nieuwe putten 

genereert. 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. De 

gewijzigde boorrichting en hoeveelheden te winnen zout hebben tot gevolg dat het tot nu toe 

gehanteerde profiel van bodemdaling zal wijzigen. Men gaat door met de al geplande winning en 

breidt deze uit met twee extra putten in de richting van Kiel Windeweer, tot ver onder de 

gementegrens. 

Dit plan is niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en wij hebben derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) in een gebied met frequente aardbevingen 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er dieselolie 

zal worden gebruikt als dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. Harde voorwaarden 

betreffende de toegestane hoeveelheden te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid terug te winnen 

dieselolie ontbreken. 

Wij zijn van mening dat in dit gebied met gestapelde mijnbouw en frequente aardbevingen vanwege 

het risico op lekkages en andere negatieve milieueffecten zoals grondwatervervuiling, injectie van 

dieselolie niet mag worden toegestaan. Niet onder onze woning en ook niet elders. 

Geraadpleegde organisaties en adviezen 
Het verbaast ons dat de waterkwaliteitsbeheerder het waterschap Hunze en Aa's geen advies heeft 

uitgebracht over de risico's en mogelijke gevolgen van gebruik dieselolie als dakolie op de 

waterkwaliteit. Nu blijft onduidelijk of de in art, 2.26 aangehaalde EU milieukwaliteitseisen voor 

oppervlaktewaterlichamen (Wabo) worden overschreden indien door gestapelde mijnbouw en/of 

aardbevingen scheuren ontstaan of al aanwezig zijn waardoor dieselolie en/of zouten in omliggende 

formaties weglekken en uiteindlijk het oppervlaktewater bereiken. Wij zijn van mening dat zowel 

advies en verklaring van geen bedenkingen van het waterschap en het Staatstoezicht op de Mijnen 

nodig zijn alvorens een vergunning kan worden verstrekt. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
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Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten en de te verwachten bodemdaling zich uitstrekken tot de gemeente Midden

Groningen hadden wij, als inwoners van deze gemeente, door uw ministerie en de Nedmag ingelicht 

moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar 

informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Verlenen omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd 
Omdat het hier om tijdelijke werkzaamheden gaat, die beeindigd worden zodra de hoeveelheid 

winbare zouten zijn verwerkt, volstaat een vergunning voor bepaalde tijd. Zodra de Nedmag haar 

zoutwinning beeindigd dient de locatie in de oorspronkelijke staat te worden teruggebracht. Een 

eventuele vergunning moet dus voor bepaalde tijd worden verleend. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 04-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Consequenties boren richting Kielwindeweer 

Verder daling van mijn huis en de consequenties voor mijn huis 

Gestapelde mijnbouw 

Milieu vervuiling door de winning van zout 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Consequenties Boren onder Kielwindeweer 

Ben W en de gemeenteraad van Hoogezand /Sappemeer Midden Groningen) hebben in hun 

standpunt unaniem te kennen gegeven, dat Zoutwinning in de gemeente Kiel-Windeweer niet 

acceptabel is, en zij hiervoor geen toestemming gaat verlenen. 

Ik ondersteun deze visie omdat de gemeente Midden Groningen onevenredig zwaar getroffen wordt 

door alle mijnbouw activiteiten. Het gelijkheid beginsel artikel 1 van de grondwet met betrekking over 

het gelijke behandelen van alle inwoners van Nederland, blijkt dat ik als inwoner van Kielwindeweer 

onevenredig zwaar gedupeerd en belast wordt. Naast de schade die ik ondervindt van gaswinning 

aan mijn huis, krijg ik straks ook te maken met verder bodemdaling en schade van de zoutwinning. 

Het toevoegen van verder overlast en toevoegen schade is m.i. een onrechtmatige daad. Door de 

voorgenomen activiteiten worden de bewoners van de gemeente Midden Groningen maar ook de 

gemeente Veendam onevenredig belast. 

Verder daling van mijn huis en de consequenties van gestapelde mijnbouw. 

Verder winning van zout in onze gemeente betekend, dat mijn huis aan P.Venemakade 165 K.iel

Windeweer (die qua afstand op 800 m van de voorgenomen winningsplek ligt), verder gaat dalen. 

Hoeveel, hoe snel, weet men niet echt, de Nedmag heeft zelf prognoses gemaakt zonder uitgebreid 

onderzoek. Men verwacht in de kern 65 cm daling, waarbij de na ijl effecten onvoldoende worden 

mee genomen. Dit kan na 20 jaar na het stoppen van de zout winning ook 85cm of l OOcm zijn. Men 

stelt dat de Squeeze methode een mooie gelijkmatige kom geeft, waarbij er geen kan schade ontstaan. 

Als je kijkt in de reeds bestaande huidige winningsgebieden, zie je oneffenheden in het ("kom") 

landschap, er is schade aan huizen. Dit is de consequentie van het niet gelijkmatig dalen van de grond. 

Een prognose maken op een toekomstige daling kan niet. De Nedmag beschikt niet over deze 

expliciete kennis en gegevens. Hoe hoog en ( on)regelmatig de tavernes onder de grond verlopen 

heeft de Nedmag tijdens een voorlichting toegegeven, dat ze over deze kennis niet beschikt. 
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De consequenties van gestapelde mijnbouw 
Kiel-Windeweer ligt tussen twee gasvelden, er zijn breuklijnen in de diepe ondergrond . 

De consequentie van het verder winnen van zout, op een plek waar ook al gas gewonnen wordt, is 

nooit wetenschappelijk onderzocht. Men weet niet hoe deze grootheden zich gaan verhouden. 

Binnenkort wil men een onafhankelijk wetenschappelijk bodem onderzoek Groningen starten en de 

lagunes in kennis vullen. Ik vind dat je hierop moet wachten, voordat je de Nedmag verder winning 

in westelijke richting toestaat. 

Dat de Nedmag nu zijn winningsgebied in westelijke richting uitbreidt, wat niet in het oorspronkelijke 

winningsplan is opgenomen, getuigd van een arrogantie en sluwheid, die veel weerstand oproept als 

burger en inwoner van de gemeente Midden Groningen. 

Gestapelde mijnbouw, breuklijnen, interacties tussen de actoren, men heeft de kennis niet om hier 

zomaar in te stemmen, met een vergunningsverzoek. 

Collateral Damage als bijkomend effect, is volgens uw ministerie een economische afweging, 

passend bij economisch gewin en daardoor acceptabel. 

Het niet toevoegen van leed als basis principe is al lang los gelaten. 

Milieu vervuiling door toevoegingen 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dak olie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. Hoeveel residu erachter blijft in de ondergrond, is 

onduidelijk. Hoe dit residu zich gaat gedragen op lange termijn en de consequentie op de water 

winning is niet onderzocht. Men verwacht/hoopt dat dit door de diverse hoogte in de winning lagen 

gescheiden zal blijven 

Indien je de breuklijnen meeneemt, kan het verspreiding/vervuiling patroon van deze dakolie heel 

anders zijn. Kennis is afwezig en aanname dat de dakolie wordt ingekapseld door het resterende zout 

is een aanname. Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere 

negatieve milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden 

toegestaan. Niet onder mijn huis en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen ( zie eigen prognose 

van de Nedmag , inzake bodemdaling) had ik, als burger van deze gemeente, door uw ministerie 

ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd en bent hierin nalatig. Ook het bedrijf 

Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1 

Ik voel mij hierdoor misleid en zijn mijn rechten aangetast. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAA G 

Zuidlaarderveen , 07-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO/ 1719 1131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente ,mede omdat we hier ook al met de gevolgen van de NAM te 

maken hebben. Het is een zeer kwetsbaar gebied! 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Bodemdaling in onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Tynaarlo, uit 

zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente 

Tynaarlo toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Tynaarlo had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijf Nedrnag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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Ministerie van Economische zaken en Klimaat. 
DG-Energie, Telecom en mededinging, Directie Energie en Omgeving. 
Postbus 20401 

l 

2500 EK Den Haag 
·-' 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
Voor de locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-E0/17191131 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 
A- Boringen in/onder onze gemeente. 

B- Gebruik dieselolie [Dakolie] 

C- Procedure omgevingsvergunning en informatie voorziening. 

Aangezien ik nog een claim op de Nam heb, voor meer dan 50 afwijkingen in binnen en buiten muren, 
Geconstateerd door Witteveen en Bos na mijn klagen bij CVW. 
Weer gegeven in een rapport e.v ter inzage. 
Ik woon midden tussen de Winputten op gezichts afstand Kiel-Windeweer I Annerveensekanaal. 
Op iets grotere afstand van het z.g. Slochterveld / Annerveld, Beide bevingen hebben we duidelijk 
gevoeld. { alsof er een koppel paarden langs denderde}. 
De beving van het Annerveld om 2 uur en de beving van Kropswolde om 1700 uur. 

Nadien heb ik scheuren in de zowel binnen als buiten muren. 
Horizontaal ,Nerticaal, beide gemixt en vertand. Witteveen en Bos is omstreden, Maar de Nam 
Verschuilt zich achter dit rapport en ik moet maar een arbitrage of een rechtzaak tegen deze uitspraak 
Beginnen. David tegen Goliath. Ik woon in het z.g. buitengebied en ook dit is omstreden. 
Alle processen worden verloren, maar de Nam gaat in hoger beroep. 
Dat bij een volgende dreun onze verzwakte huizen extra stuk gaan is blijkbaar niet van belang. 

Omdat de boringen naar zout door de Nedmag vanuit een andere gemeente is, kon ik niet protesteren 
tegen de aanvraag van de vergunning. 
Indien het U en de woorden van de Min. President ernst is kunt U ons deze gestapelde Mijnbouw 
niet aan doen!!! 
Als U de Nedmag een vergunning geeft, hebt U schijt aan onze problemen. U neemt ze tenminste 

Niet serieus. 

Het gebruik van gasolie het z.g. dakolie verontreinigd het milieu en vervuild het grondwater. 

Het bedrijfNedmag bagitallieseert al onze problemen: 
Bodemdaling- Lawaai overlast- licht overlast- milieu verontreiniging. 

Ik verzoek U op grond van het boven staande de vergunning niet te verlenen. 
Ik ga er van uit dat U mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Met hoogachting. 

l llllll lllll lllll lllll 11111 11111 11111 11111 11111 1111 1111 
* 0 0 0 2 0 0 9 5 1 * 
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:i Ministerie van EZ en Klimaat 

:: DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
_, Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 7 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 
DGETM-EO / 17191131 

Geachte lezer, 

Met deze brief geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevings
vergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO I 

17191131. Onze zienswijze betreft de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo en de 
procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening. 

Bodemdaling in de gemeente Tynaarlo 

Hoewel de omgevingsvergunning de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie WHC-1 
betreft, blijkt uit de stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de aanvraag is de 
zoutwinning ondergronds naar het westen te verplaatsen. Raadsstukken van de gemeente 
Veendam maken duidelijk dat deze boringen nabij de gemeente Tynaarlo uit zullen komen 

en bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zal veroorzaken. Het meest aan de oostzijde van 
de gemeente Tynaarlo, waar mijn woonplaats Zuidlaarderveen gelegen is. 

Momenteel loopt een melding door schade ten gevolge van gaswinning aan onze woning 
aan de  in Zuidlaarderveen. Het is onduidelijk of deze schade zal worden 
erkend en het was een langdurig traject om tot dit onderzoek te komen. Dit omdat ons huis 
zich bevindt in het zogenoemde 'buitengebied' (buiten de 'contourlijn') en onze melding niet 
is meegenomen in fase 1 (ca. 1600 schademeldingen 2016/2017) van deze buitengebied
inspectieronde. 

Zoutwinning nabij Zuidlaarderveen zou op meerdere manieren schadelijk kunnen zijn voor 
onze woning in Zuidlaarderveen: 
1. Het verwijderen van de (plastische) zoutlaag kan het effect van aardebevingen door 

gaswinning (diep onder de zoutlaag) aan het oppervlakte versterken. 
2. De bodemdaling door de stapeling van gaswinning en zoutwinning kan zorgen voor een 

hogere grondwaterstand (onze woning staat op een lage zandrug in een veengebied). 
3. Combinaties van 1 en 2. 
4. Waardevermindering van de woning. 

Het is niet voorspelbaar in welke mate deze effecten zich zullen voordoen. Daarbij zullen de 
effecten lastig meetbaar zijn. Bovendien zijn meerdere instanties betrokken (NAM, Nedmag, 
Waterschap) wat onderzoek en schade afhandeling zal bemoeilijken. 

_ _  ,,A-
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.) Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige 

winningsplan. Het plan is niet in onze gemeente ter inzage gelegd. Hierdoor hebben wij geen 

inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer 
bodemdaling in de gemeente Tynaarlo toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat de aanvraag ook 

verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de gevolgen van deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Tynaarlo hadden wij, als inwoners 
van Zuidlaarderveen en van de gemeente Tynaarlo, door uw ministerie ingelicht moeten 
worden over uw besluit. Dit is niet gebeurd. 

Ook Nedmag beperkt haar informatievoorziening tot de direct omwonenden van de locatie 

WHC-1. Dit terwijl Nedmag wel op de hoogte is gesteld van de bezwaren van vele inwoners 

van Zuidlaarderveen. 

Dit is een onzorgvuldigheid die ver af staat van maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(Nedmag) en van de zorgvuldigheid die burgers in Noord Nederland van uw ministerie 
mogen verwachten gezien de historie van negatieve gevolgen ten gevolge van gaswinning. 

Op grond van het bovenstaande vragen wij u de vergunning niet te verlenen. Wij gaan ervan 
uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen 4 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2, met 

kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2 met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Dubbele mijnbouw 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Bodemdaling in onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse 

van de locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag 

dat het doel van de aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit 

raadsstukken van de gemeente Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden

Groningen, vlakbij de gemeente Tynaarlo, uit zullen komen en een aanzienlijke toename 

van de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen veroorzaken. 

Deze boringen zullen invloed hebben op bestaande mijnbouw, voor gaswinning in 

ditzelfde gebied. 

Dubbele mijnbouw maakt het risico op meer aardbevingen en bodemdaling aanzienlijk 

groter. 

De kwaliteit van onze leefomgeving is door gaswinning reeds sterk achteruitgegaan en 

zal met het verlenen van bovenstaande vergunning nog verder achteruitgaan. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige 

winningsplan. Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve 

geen inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die 

meer bodemdaling in de gemeente Tynaarlo toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Zie blad 2. 
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. .i Blad2. 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen 4 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met 

kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Vervolg: 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, 

blijkt dat de aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten 

van Nedmag. Nu de gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de 

gemeente Tynaarlo had ik, als burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht 

moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt 

haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

0022 

77 van 268



_) 

:i Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
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2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 08-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. Ten gevolge van deze 

bodemdaling is het zeer zeker niet ondenkbaar dat dit schade zal opleveren aan mijn woning. Dit is 

ook reeds geval met de woningen die in Borgercompagnie staan. De schade aan deze woning is tijdens 

een informatieavond gegeven door Nedmag in ons dorp, Kiel-Windeweer, glashard ontkent. Dat er 

schademeldingen door bewoners uit Borgercompagnie zijn ingediend bij Nedmag werd zelfs afgedaan 

alsof bijna niets aan de hand was. Terwijl er toch vele meldingen waren gedaan (naar verluid over de 

100). Dat door deze boringen dan ook nog een fikse verlaging van het grondwater tot gevolg kan 

hebben werd door Nedmag op de informatieavond afgedaan met de mededeling dat daar maar met de 

waterschappen moest worden overlegd door de bewoners. Ook schade aan de woning als gevolg van 

deze verlaging van de grondwaterspiegel is niet ondenkbaar. Ik zal dan ook zeker mijn gehele woning 

vast (laten) leggen in welke staat deze nu verkeert en indien er door deze boringen schade ontsta at aan 

mijn woning dit opnieuw (laten) doen. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met bet huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 
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Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan ver bonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. Zeker niet daar wij naast een siertuin ook een groentetuin 

hebben aangelegd waarvan wij natuurlijk dan ook groenten en vruchten van eten. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Het is toch ook niet normaal dat wanneer een gemeente, destijds Hoogezand-Sappemeer, ten tijde 

van de eerste aanvraag van Nedmag voor vergunning om te mogen boren en boorinstallatie te bouwen 

unaniem door de gemeenteraad is geweigerd nu zonder enig vorm van aanvraag onder de 

gemeentegrens door alsnog zijn gang kan gaan met boringen in deze gemeente. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 6 januari 2018. 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van een concept besluit betreffende de uitbreiding van de omgevingsvergunning voor 

Nedmag , stuur ik u hierbij mijn zienswijze betreffende deze aanvraag (omgevingsvergunning voor 

locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131). 

Mijn zienswijze betreft zowel: 

Boringen onder mijn gemeente 

Gebruik dakolie 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Aangezien ook wij last hebben van de aardbevingen in ons gebied, onder onze woning, lijkt mij nog 

meer boringen in dit gebied niet in ons belang. De risico's van genoemde boringen, zijn niet te 

overzien en wij als burger, dragen hiervan de consequenties / lasten. Aangezien wij nog immer geen 

duidelijkheid hebben over vergoedingen van eerdere schades, willen wij niet dat er nog meer 

problemen ontstaan . 

Genoemde aanvraag betreffen ook realisatie van nieuwe winputten. Uit raadsstukken (gemeente 

Veendam) blijkt dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en 

wederom bodemdaling in mijn gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Tevens begreep ik uit het advies door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit dat er dakolie 

wordt gebruikt. Harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dakolie en de 

hoeveelheid terug te winnen dakolie ontbreken. 

Aangezien wij achter ons huis reed bodemvervuiling hebben, lijkt mij kans op meer vervuiling niet 

opportuun. Er is altijd het risico op lekkages of andere negatieve milieueffecten, waaronder 

grondwatervervuiling, waardoor injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. Niet onder mijn 

huis, en ook niet elders. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

lJit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat d� 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Wij als 

inwoners van gemeente Midden-Groningen, hadden door uw ministerie ingelicht moeten worden over 

uw besluit. Dit is niet gebeurd. Helaas communiceert ook Nedmag alleen met direct omwonenden van 

de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u daarom, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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0 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

!---" DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

0..., T.a.v. mw. C.Sayginer 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie : 10 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning inrichting WHC-1 /2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

-

Als inwoner van Borgercompagnie, benadeelde door de activiteiten, 
van Nedmag Mining breng ik u een aantal direct hieraan 
gerelateerde aspecten onder de aandacht. Het zijn aspecten die in 
de voorgenomen uitbreiding van werkzaamheden, waarvoor 
Nedmag vergunning aanvraagt, niet of weinig naar voren zijn 
gekomen. Mijns inziens is er hierdoor sprake van onvolledigheden en 
niet-voorziene elementen, waardoor een vertekend beeld van het 
project ontstaat in de weergave zoals gepresenteerd door Nedmag. 

0 

N 

0 

... 

0 

CJ) 
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1. Ontbrekend advies van Provincie en Waterschap 

Het rapport van enige jaren terug "Visie op de ondergrond" als een 
voor Nedmag positief rapport van de provincie Groningen, heeft zijn 
actualiteit verloren en is ingehaald door de werkelijkheid. Bij de 
recente zoutwinningsaanvraag door Nedmag heeft de provincie 
opvallenderwijs zich onthouden van advies. Ook van facultatief 
advies. Wellicht een veelzeggende positionering. 
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Mijnbouw, en dan zeker gestapelde mijnbouw, is gebleken een grillig 
�'. "dossier" te zijn: Politiek, bestuurlijk, geologisch en economisch is één 
� en ander de provincie Groningen boven het hoofd gegroeid. Ook 
()"j nationaal gaat e.e.a. bestuurlijk boven de betreffende petten. 

NB Ook het waterschap heeft bij deze aanvraag door de Nedmag 
GEEN advies ingebracht. De zoutwinning heeft aanzienlijke impact op 
de bewegingen van de grondwaterstand. Beheer en beheersing van 
de door de zoutwinning veroorzaakte ontregeling heeft reeds een 
buitenproportionele financiële belasting voor het waterschap met zich 
mee gebracht. In verband hiermee hebben partijen elkaar voor de 
rechter gesleept. Inzake geofysische verantwoordelijkheid zijn 
Nedmag en Waterschap onvoorspelbare partners gebleken. Een 
protocol waarin deze gedeelde verantwoordelijkheid geregeld is en 
waaraan de partijen zich verbinden,zou niet moeten kunnen 
ontbreken in de beschrijving van deze vergunningsaanvraag. 

2. Onberekenbaar voor overheden 

De overheden, lokaal, provinciaal, en zelfs nationaal, zijn niet 
gebleken over competenties te (gaan?) beschikken naar 
proportionaliteit van belangen, risico's en schade een bestuurlijke 
geloofwaardigheid te concretiseren. 
Dat zoutwinning los zou staan van andere mijnbouw (interferentie 
gasvelden), los van gasopslag in cavernes vlakbij Veendam, is volstrekt 
onaannemelijk. De zoutwinningsvelden grenzen direct aan de 
gasvelden. Gestapelde mijnbouw is hier aan de orde. Een 
wetenschappelijk verkregen beeld van de onderlinge wisselweking 
zou onderdeel moeten uitmaken van deze vergunningsaanvraag 

Zoutwinning op zich veroorzaakt inderdaad geen trillingen maar wel 
daling. Deze daling is niet overal gelijk; dat veroorzaakt differentiële 
schade Een daling van 40 cm is gerealiseerd. Hoe wordt deze 
bodemdaling gevolgd geverifiëerd en gevalideerd? Een 
bodemdaling van 50 cm is critisch in de zin dat dan SODM e.e.a. moet 
registreren en in data voor maatregelen moet voorzien. De 
geregistreerde daling van 2 cm per jaar brengt een bodemdaling van 
66 cm in 2030 als de voorraad "op" is. In 2030 , "als het op is" stopt de 
daling niet plotsklaps. Is er een protocol of voorziening? Hierzonder is 
een vergunningsaanvraag als deze onvolledig. 
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1 De onderhavige aanvraag, samen met de door Nedmag gezochte 
� bovenregionale status brengt een fijnmazige structurering en 
...... profilering van realistische mogelijkheden en ambities, alsmede 
co maatschappelijke afstemming in dit gebied, inzake deze mijnbouw 

verder van huis. 

3. Aanzienlijke weerstand 

Niet dan na een procedureel aanvechtbare interventie door de 
wethouder, waardoor de raadsdiscussie oneigenlijk werd, kon met 
slechts één stem meerderheid de verklaring van "geen bedenkingen" 
in de raadsvergadering van 3 juli 2017 worden geaccordeerd. Deze 
verklaring was nodig voor Nedmag om het traject van 
vergunningaanvraag verder te lopen. 

4. 

Nedmag claimt: "Er is dus sprake van een (zeer) beperkt- zelfs uniek

aanbod van magnesiumzout, waardoor het "van nationaal belang 
kan zijn om voorrang te geven aan een specifieke functie op deze 

specifieke locatie. " 

echter: 

*citaat CRM alliance: 

"Magnesium 's criticality is not based on geographical loek of 

raw material in Europe, rather on trade issues, since China 's 

production and export policy made primary production in 

Europe redundant." 

Dat zeer beperkte aanbod is een onjuistheid in de claim van 
Nedmag. Bovendien is, gezien de marktsituatie, primaire productie in 
Europa redundant, niet nodig, overbodig. 

0025 

84 van 268



t·,_) 

C:) 

!--'-

5. Hoe wetenschappelijk is de Nedmagduurzaamheid? 

Nedmag: 

De methode van magnesiumzoutwinning door Nedmag is duurzaam 
ten opzichte van andere methoden om magnesiumzout te winnen, 
bijvoorbeeld de winning uit de Dode Zee. 

Slechts relatieve duurzaamheid kan geclaimed worden. 
Atoomenergie is ook "duurzamer " dan energie vanuit kolencentrales. 
Dat een structurele bodemdaling, met een onregelmatig profiel, en 
met een niet voorspelde looptijd (hoeveel decennia b.v.), "duurzaam" 
zou zijn, is rechtstreeks onaannemelijk. 

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek, naar de afmetingen en 
volumes van het zoutwinningsgebied, alsmede de tijd die de winning 
in beslag gaat nemen, is niet bekend. 

Nedmag heeft het wel eens over "Alle wetenschappelijke rapporten". 
Dat de "wetenschappelijke rapporten" waaraan Nedmag refereert 
direct of indirect niet door Nedmag zijn geregisseerd kon niet worden 
vastgesteld. Het "arcadis-rapport" dat unaniem neergesabeld is, is 
een voorbeeld van een "wetenschappelijk rapport" waaraan 
Nedmag refereert. 

6. Nationaal belang en het Unieke van Nedmagmagnesium 

Als een kraanvogel wordt gespot bij het Zuidlaardermeer is dat uniek, 
maar is dat niet van nationaal belang. De uniciteit van het 
magnesiumveld is niet één op één een vorm van nationaal belang. 

7. "Nedmag belangrijk bij afvalwaterbehandeling": 

Nedmag claimt een essentiële rol/functie te vervullen. 
bli.e.1 vermeldt de schaal waarop de Nedmagprodukten bij de 
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r-:. 

1 afvalwaterbehandeling worden toegepast en hoe (praktisch) 
l'..J 
0 toegankelijk deze toepassing is: Waar, op welke schaal en tegen welke 
r->- kosten wordt de toepassing gepraktiseerd? Feitelijk en kwantitatief 
co 

geen gegevens 

8. Met andere bedrijven/markten gedeelde belangen 

Hebben het Japanse bedrijf Kisuma Chemicals en Nedmag gedeelde 

belangen. zo ja welke 

Ba.Bij herhaling vermeldt Nedmag niet voor hoeveel FTE mensen direct 
bij hen in dienst zijn. 

*De CRM alliance geciteerd: 

••••• 
CRM Al, iance 
Cnllcal Raw Motenals 

CRM Alliance ••• The Critica! Raw Materials Alliance (CRM Alliance) hos been created by 
industry to advocate the importance of critica! raw materials (CRM) tor the 

European economy and to promote a streng European CRM policy. lt is the 
representative body of primary producers. traders and associations of CRMs. Through its 
membership, the CRM Alliance represents almost all of the 20 listed critica! raw materials and we 
are steadily growing. We also oversee an MEP Interest Group on Critica! Raw Materials to 
connect industry with policy-makers through bi-annual politica! luncheon events. 

De "CRM alliance" wordt ook door Nedmag zelf geciteerd 

Vriendelijke groet 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 4 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met 

kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Recent heb ik vernomen dat u voornemens bent een vergunning te verlenen aan de NEDMAG. 

Middels dit schrijven geef ik U mijn zienswijze betreffende deze aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM

EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente en maatschappelijke onrust ten gevolge van een te 

forse stapeling van mijnbouwactiviteiten. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure..omgevingsvergunning en inforrnati�voorziening 

Boringen in/onder onze gemeente en maatschappelijke onrust ten gevolge van een te 
forse stapeling van mijnbouwactiviteiten. 
Voorafgaand aan deze aanvraag, najaar 2016, heeft er een bijeenkomst met Nedmag en de 

dorpsgemeenschap waar ik in woon, Kiel-Windeweer (geneemten Midden-Groningen), 

plaatsgevonden waar Nedmag haar plannen aangaande zoutwinning onder onze dorpskern 

ontvouwde. Destijds betrof dit een andere zoutwinlocatie. Op deze bijeenkomst werd duidelijk 

dat er zeer veel onrust in de lokale dorpsgemeenschap bestaat ten gevolge van alle 

mijnbouwactiviteiten (inclusief de NAM). Onrust die niet met wetenschappelijke rapporten te 

weerleggen is. 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van 

de locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel 

van deze aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van 

de gemeente Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen (dorpskern 

Kiel-Windeweer) uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze 

gemeente zullen veroorzaken. Het suggereert dat hier een uitbreiding wordt behelst met een 

vergelijkbaar doel als de plannen die eerder werden ontvouwd. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige 

winningsplan. Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen 

inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder 

de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Daarnaast wil ik u wijzen op het massieve verzet dat in onze dorpsgemeenschap optrad tegen 

de boringsplannen van destijds, die naar mijn inzicht overeenkomsten bevatten wat betreft de 

uiteindelijke boringslocatie diep in de bodem. De gemeente Midden-Groningen en in het 

bijzonder de dorpsgemeenschap Kiel-Windeweer bevinden zich namelijk tevens in de 
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uitbreidingszone waar de NAM haar gasboringen verricht. De maatschappelijke onrust die u 

met deze tweeledige (zowel de gaswinning op locatie Sappemeer in gemeente Midden

Groningen als uitbreiding van zoutwinning op locatie Borgercompagnie in dezelfde gemeente). 

Door deze uitbreiding en de risico's op bodemdaling ten gevolge van mijnbouw veroorzaakt u 

naar mijn inzicht een veel te grote druk in één gemeenschap. Deze gemeenschap is al jaren 

bezig gehoord te worden ten gevolge van mijnbouwschade door de NAM. De dreiging dat hier 

een uitbreiding van een tweede mijnbouwondernemer bij komt is zeer onevenwichtig en 

onredelijk. U kunt trachten dit met wetenschappelijke rapporten te weerleggen, maar dat zal 

geen gevolgen hebben op het emotionele vlak, angst voor de gevolgen van een 

onverkoopbaar huis of schade ten gevolge van mijnbouwactiviteiten. Door de mate waarin u 

als ministerie hebt gefaald het dossier van de NAM naar behoren in goede banen te leiden 

hebt u als vergunningverlener in deze regio zeer veel emotionele schade gedaan en draagvlak 

verloren. Deze zou u mee moeten wegen bij iedere aanvraag betreffende mijnbouwactiviteiten 

in deze regio. 

Gebruik dieselolie (dakolie) in een regio met beschermd dorpsgezicht en natuurgebied 
Zuidlaardermeer (http://zuidlaardermeer.nl/) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan 

verbonden. Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren 

dieselolie, en de hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband �et het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden 

toegestaan. Niet onder mijn huis, en ook niet elders. Het betreft hier uniek natuurgebied 

(Zuidlaardermeer) en beschermd dorpsgezicht (Kiel-Windeweer), landschapp�n die wat 

betreft het risico op negatieve milieu-effecten, 8eschermd zouden moeten worden. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebrcicht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat 

de aanvraag wel degelijk ook verband houdt riiet de ondergrondse activiteiten yan Nedmag. 

Nu deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, 

als burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over U\Y besluit. 

Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot 

de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, lOjanuari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en infonnatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend . 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Gevolgen boringen: 

Afgelopen week heb ik contra expertise laten verrichten door een bedrijf i.v.m. met schade door 

gaswinning. Als de Nedmag zout gaat winnen onder Kiel-Windeweer zal de grond nog verder zakken 

en nog meer schade aanrichten. Nu al zitten we met 27 scheuren in onze woonboerderij. Het is te gek 

voor woorden als er nog meer schade wordt aangericht 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 
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Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop ValJ de procedure 

Hoogachtend, 

·..,(! 
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2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 9 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 
DGETM-EO / 17191131 

Geachte lezer, 

Met deze brief geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevings
vergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO I 

17191131. Onze zienswijze betreft: 
- de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo 
- de procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening. 

Bodemdaling in de gemeente Tynaarlo 

Hoewel de omgevingsvergunning de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie WHC-1 

betreft, blijkt uit de stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de aanvraag is de 
zoutwinning ondergronds naar het westen te verplaatsen. Uit raadsstukken van de gemeente 
Veendam wordt duidelijk dat deze boringen nabij de gemeente Tynaarlo uit zullen komen en 
bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen veroorzaken. Deze bodemdaling zal in de 

gemeente Tynaarlo het grootst zijn aan de oostzijde van de gemeente, in Zuidlaarderveen 
waar we ons agrarisch bedrijf (Maatschap Hamming) uitoefenen. 

Bij het Centurm Veilig Wonen is een schademelding ten gevolge van gaswinning aan ons 
bedrijf aan de Broeken 4 in Zuidlaarderveen in behandeling. Ons bedrijf bevindt zich in het 
zogenoemde 'buitengebied' buiten de 'contourlijn' en onze schademelding is meegenomen in 

fase 1 (ca. 1600 schademeldingen 2016/2017) van deze buitengebied-inspectieronde . 
Vooralsnog is schade collectief afgewezen. Voor ons is nog onduidelijk hoe dit traject verder 
zal gaan vanwege het ontbreken van een schadeprotocol. 

De landbouwgronden van ons bedrijf bevinden zich in het Hunzedal, een veengebied en 

deels op een zandrug. De bedrijfspanden zijn gelegen pal aan de grens tussen zand en 
veen. Zoutwinning nabij Zuidlaarderveen zou op meerdere manieren schadelijk kunnen zijn 

voor onze bedrijf in Zuidlaarderveen: 

1. De bodemdaling door de zoutwinning gaat stapelen met de bodemdaling door de 
gaswinning uit zowel het Groningen-gasveld als het Annerveen-gasveld. Dit kan zorgen 

voor een hogere grondwaterstand. Deze wordt ook al beïnvloedt door inundatie in het 
Tusschenwatergebied door Waterbedrijf Groningen en door natuurontwikkeling I 

waterberging in het Tusschenwatergebied door Waterschap Hunze en Aa's en partners. 
2. Het verwijderen van de plastische zoutlaag kan het effect van aardbevingen door 

gaswinning (diep onder de zoutlaag) aan het oppervlakte versterken. 
3. Combinaties van bovenstaande de punten 1 en 2. 

4. Waardevermindering van de gronden en bedrijfspanden. 

0028 

91 van 268



t···-' 

(::> In welke mate deze effecten zullen optreden laat zich moeilijk voorspellen. Nedmag gaat met 

het zoutwinningsvoomemen pionieren in een gebied waar al diverse instanties (NAM, 
Waterschap Hunze en Aa's, Waterbedrijf Groningen) hun effecten op de bodemgesteldheid 
{bodemdaling en waterhuishouding) drukken. De effecten zullen lastig meetbaar zijn en 

bovendien lastig toewijsbaar aan de veroorzaker. Dit zal onderzoek en schade-afhandeling 

bemoeilijken. 

Dat de zoutboringen door Nedmag zich richting Zuidlaarderveen in de gemeente Tynaarlo 
uitstrekken is niet confonn het huidige winningsplan. Het plan is niet in de gemeente 

Tynaarlo ter inzage gelegd, waardoor er geen mogelijkheid tot inspraak in dit winningsplan 

was. Een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente Tynaarlo toestaat of 

faciliteert moet daarom niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en infonnatievoorziening 

Hoewel deze omgevingsvergunning primair de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie 

WHC-1 behelst, blijkt uit de stukken (bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht 
op de Mijnen), dat de aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse 

activiteiten van Nedmag. Omdat de gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich 
uitstrekken tot de gemeente Tynaarlo hadden wij, als inwoners van Zuidlaarderveen en van 
de gemeente Tynaarlo, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit is 

niet gebeurd. 

Ook Nedmag beperkt haar infonnatievoorziening tot de direct omwonenden van de locatie 
WHC-1. Dit terwijl Nedmag (uit het eerdere plan voor een zoutwinningslocatie tussen Kiel

Windeweer en Zuidlaarderveen/Oud-Annerveen, d.d. 2016) op de hoogte is van de 
bezwaren van vele inwoners van Zuidlaarderveen. 

Dit zijn onzorgvuldigheden die geen recht doen aan maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door Nedmag en de verantwoordelijkheid die burgers in Noord Nederland van 

uw ministerie mogen verwachten gelet op de historie van negatieve gevolgen ten gevolge 

van gaswinning. 

Op grond van het bovenstaande vragen wij u de vergunning niet te verlenen. Wij verzoeken 

u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte te houden. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging , Directie Energie en Omgeving , 

Postbus 20401. 
2500 EK Den Haag 

Kiel-Windeweer. 10-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC- 1 van de inrichting WHC-1 /2 met kenmerk 
DGETM-E0/17191131 

Geachte mevrouw, meneer. 

Door middel van dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inricht ing WHC-1 /2 met kenmerk DGETM-EO/ 
17191131. 

Uit diverse stukken bel1orende biJ de aanvraag blijkt dat het doel is om tot nieuwe winputten te 
komen, zo ook in Kie l -Windeweer. In het huidige winningsplan is dit niet vermeld en dit plan is ook 
nooit bij de gemeente Hoogezand-Sappemeer, nu Midden -Groningen voorgelegd. Derhalve 
hebben wij als burgers van Kiel-Windeweer geen inspraak kunnen hebben in dit winningsplan. 
Wat ons betreft kan er geen omgevingsvergunn ing worden afgegeven die boringen vanuit de 
gemeente Veendam onder de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert. 
Wij zijn als burgers niet door uw ministerie ingelicht over het besluit. Evenmin door het bedrijf 
Nedmag dat de informatievoorziening alleen richt tot de direct omwonenden en niet tot alle 
inwoners van het Kiel-Windeweer. 

Zoals u weet is eerg isteren wede1orn een aardbeving geweest in Groningen . Ook burgers uit Kiel
Windeweer hebben wederom schade opgelopen tgv deze laatste beving. 
Naast dit gegeven is ook bekend dal de bodem door het op deze manier aantasten van de aarde 
verzakt. De kans hierop wordt versterkt doo; het winnen van zout. 

Kiel-Windeweer is het enige nog bestaande dorp in Groni 1gen met de oorspronkelijke lintvorrn uit 
de tijd van de veenkoloniën. 
Daarnaast is er officieel sprake van een beschermd dorpsgezicht. Het bewaren en beschermen 
van deze kenmerken is van zeer grote waarde 1n een provincie waarin al vele dorpen zijn 
aangetast door scheuren en verzokk1ngen tgv welke mijnbouw dan ook. 

Het aantasten van K ie l -Windeweer leidt tot veel psychische druk en gevoel van onveiligheid bij 
ons. 

Wij verzoeken u, om op grond V8n bovenstaande , de ve rgunning niet te verlenen. 

Wij verzoeken u ons over het verdere verloop van de procedure op de hoogte te houden. 
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Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 10 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Door middel van dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 

17191131. 

Deze zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Gevolgen gestapelde mijnbouwactiviteiten 

Aantasting kwaliteit leefomgeving 

Bescherming archeologische waarden 

1. Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, waardoor wij geen inspraak hadden in dit 

winningsplan. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

2. Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast zijn wij van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder ons huis, en ook niet elders. 

3. Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 
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deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van 
1 

de locatie WHC-1. 

4. Gevolgen gestapelde mijnbouwactiviteiten 
Wij hebben al aanzienlijke schade aan ons huis en erf door zowel de gaswinning van de NAM als de 

zoutwinning van de Nedmag. Als gevolg van veranderingen in de bodem door mijnbouwactiviteiten is 

er sprake van ernstige scheurvorming, verzakking en wateroverlast. 

In wetenschappelijke onderzoeken worden steeds duidelijker de schadelijke gevolgen van deze 

winningsactiviteiten aangetoond. De gevolgen van gestapelde mijnbouwactiviteiten zijn nog 

desastreuzer. Het effect van de bodemdaling op het grondwaterniveau en de schade die daardoor zal 

ontstaan aan onze woning, is evenmin te overzien c.q. te beheersen. 

Vanuit dit oogpunt zijn wij van mening dat de omgevingsvergunning aan de Nedmag zoals door ons 

onder 1 nader beschouwd absoluut niet mag worden verleend. 

5. Aantasting kwaliteit leefomgeving 
Uitbreiding van de borings-activiteiten van de Nedmag vormen een ernstige aantasting van de 

kwaliteit van onze leefomgeving. Wij hechten veel waarde aan de status van beschermd dorpsgezicht 

van Kiel-Windeweer, zeker in combinatie met het aangrenzende Zuidlaardermeergebied dat onder 

Natura 2000 bescherming valt. Het karakteristieke landschap en de stilte waren voor ons de 

belangrijkste redenen om ons 23 jaar geleden te vestigen in Kiel-Windeweer. De activiteiten van de 

Nedmag hebben een negatief effect op de kwaliteit van onze leefomgeving en geven ons veel stress. 

Daar komt bij dat deze activiteiten een negatief effect hebben op de waarde van ons onroerend 

goed. 

Het wordt tijd dat het behoud van de kwaliteit van de leefomgeving in de provincie Groningen hoger 

wordt ingeschat dan het economische gewin, in dit geval van de Nedmag. Deze provincie wordt al 

genoeg geplaagd door ondoordacht mijnbouw beleid. Het moment is gekomen dat wij niet meer 

gezien worden als "de koloniën" of als wingewest, maar dat er rekening wordt gehouden met de 

mensen die direct door deze ondergrondse mijnbouw getroffen worden. 

Wij doen een dringend beroep op u het behoud van de kwaliteit van onze leefomgeving en de 

veiligheid van haar bewoners boven het economisch gewin van de Nedmag te plaatsen en de 

vergunning niet te verlenen. 

6. Bescherming archeologische waarden 
De activiteiten van de Nedmag beperken zich niet alleen tot de huidige locatie maar er is sprake van 

nieuwe bouwputten waarbij ook schuin geboord gaat worden in de richting van Kiel-Windeweer. De 

aanvraag geeft geen enkele garantie inzake de bescherming van archeologische waarden in de 

gemeente Midden-Groningen. Gezien het feit dat zeker niet uitgesloten kan worden dat zich 

mesolitische vondsten/artefacten in het gebied bevinden, een zeer zeldzame vondstgroep binnen het 

Nederlands cultureel erfgoed, is het verlenen van een vergunning niet verantwoord. 

Wij verzoeken u derhalve, op grond van bovenstaande zes punten, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie 10 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 
Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Hopelijk gaat u zich niet alleen verdiepen in de aardbeving schade rond de 
gaswinning maar wat minimaal zolang speelt is de zoutwinning door Nedmag in de 
Gemeente Veendam en vooral in ons prachtig dorp, Borgercompagnie . 

Bent u zich wel bewust wat er door de zoutwinning in de bodem onder 
Borgercompagnie gebeurt. 

Weet u dat er veel oude boerderijen en woningen staan die niet op "het vaste" zijn 
gebouwd maar op slempgoten. 

Deze oude gebouwen zakken mee door de zoutwinning met als gevolg dat er overal 
scheuren ontstaan en verzakkingen. 

Samen met de gaswinning zijn wij hier de dupe van onnadenkende zogenaamde 
deskundigen, wie het volgens mijns inziens totaal niet om de zorg gaat hoe wij hier 
moeten leven met al dat gerommel in de bodem, wat veel schade veroorzaakt. 

Wilt u a. u. b eindelijk eens actie ondernemen naar de Nam en Nedmag, 
Geen verdere putten en de schade vergoeden dat is wat er moet gebeuren. 

Hoogachtend
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 11-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijnzienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Persoonlijke schade 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeentezuilen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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r,_. Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
i:::::;. locatie WHC-1. 

co 
Persoonlijke schade 
Ik heb nu al schade aan mijn huis, waarvan ik vermoed dat deze door de gaswinning is ontstaan. 

Ondanks dat ik deze schade volgens de procedure aan het Centrum voor Veilig Wonen heb gemeld is 

mijn huis nog niet geïnspecteerd en heeft de NAM de schade dus ook niet erkend. 

Ik ben er heel bang voor dat wanneer Nedmag ook magnesiumzout onder Kiel-Windeweer gaat 

winnen, en de bodemdaling dus enorm toeneemt, ik niet alleen meer schades aan mijn huis zal krijgen, 

maar ik ook van het kastje naar de muur gestuurd zal worden wanneer ik de schade vergoed probeer te 

krijgen. 

Verder veroorzaakt bovenstaande stress en geestelijke en lichamelijke problemen. Ik kan er niet nog 

meer problemen door de zoutwinning bij hebben. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 9 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met 

kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM

E0/17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Aantasting woongenot 

Bodemdaling in onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van 

de locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het 

doel van de aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken 

van de gemeente Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, 

vlakbij de gemeente Tynaarlo, uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de 

bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen veroorzaken . 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige 

winningsplan. Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve 

geen inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer 

bodemdaling in de gemeente Tynaarlo toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies u· ebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt 

dat de aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van 

Nedmag. Nu de gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de 

gemeente Tynaarlo had ik, als burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht 

moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar 

informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Aantasting woongenot 
Twintig jaar geleden kozen wij bewust v r deze woonomgeving. De stilte, het dorpsleven, 

donkere nachten, de leegte, het weegt allemaal op tegen het feit dat er verder geen 

voorzieningen zijn. Wij vinden het verschrikkelijk dat we straks geluids- en lichtoverlast 

krijgen, en horizonvervuiling. Ook vrezen wij de gevolgen van gestapelde mijnbouw, we 

wonen in de nabijheid van twee gaslocaties. 
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o Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de 
inrichting WHC-112, met kenmerk DGETM-EO I 17191131 

Kiel-Windeweer, 10-01-2018 

Geachte mevrouw, meneer, 

Met dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting 
WHC-1 /2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Inspraak 

Maatschappelijk belang 

Zwarte pieten 

Milieurisico's 

Lasten 

Procedure en informatievoorziening 

Inspraak 

Uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat blijkt het doel 
van de aanvraag om nieuwe winputten vanuit de locatie WHC-1 
(Borgercompagnie) te realiseren. Uit raadsstukken van de gemeente 
Veendam blijkt dat deze boringen onder de gemeente Midden
Groningen uit zullen komen 
Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn 
met het huidige winningsplan. Dit plan is niet in onze gemeente ter 
inzage gelegd, en heb ik daardoor geen inspraak (een democratisch 
recht) in dit winningsplan gehad. Daarom kan een 
omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden
Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Maatschappelijk belang 

Er is geen maatschappelijk belang van zoutwinning voor de inwoners 
van de gemeente Midden-Groningen waar Kiel-Windeweer deel van uit 
maakt. 
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Nedmag schermt met bescherming van de werkgelegenheid van zeker 400 man. 
Daarvan zijn 140 in dienst bij Nedmag en is de rest op inhuurbasis voor het bedrijf 
actief. 
Nedmag plengt krokodillentranen. Wanneer het bedrijf opdracht krijgt van haar 
aandeelhouders het personeelsbestand fors in te krimpen vanwege tegenvallende 
resultaten of een verregaande automatiseren van de processen zal zij dit gelijk ieder 
ander groot bedrijf doen. 
Hoewel het hier niet ter zake toe doet wil Nedmag tussen Zuidlaarderveen en Kiel
Windeweer een onbemande winlocatie bouwen. 
Nedmag produceert magnesiumzouten hoofdzakelijk bedoeld voor de industrie 
(Tauw, milieueffectrapport Structuurvisie Ondergrond, STRONG); een te 
verwaarlozen deel zou een vorm van maatschappelijke doel dienen 
(maagzuurremmers, smeerseltjes, "drogistenijtjes".) 

Zwarte pieten. 

Nedmag geeft zelf aan in haar voorlichting en informatie dat door de zoutwinning de 
bodem gaat dalen. De reden dat Nedmag haar activiteiten verplaatst is juist de 
bodemdaling in het huidige wingebied. Tegen 2030 denkt men daar de maximale 
toegestane bodemdaling van ongeveer 70 centimeter te hebben gehaald. 
De nieuw geplande winlocatie van WHC-1 onder de gemeente Midden-Groningen ligt 
tussen gasvelden: het Groningerveld, het Annerveenseveld en het Kiel
Windeweerseveld. 
Men schat dat de bodemdaling als gevolg van gaswinning uit deze velden ongeveer 10 
centimeter zal bedragen. Deze daling komt bovenop de daling verwacht door de 
zoutwinning door Nedmag. 

Veen. 
Jaren geleden ontvingen de bewoners van de Langleegte te Veendam een brief van Nedmag 

dat schade aan hun huizen (grenzend aan WHC-1) veroorzaakt werd en wordt door inklinking 
van oude veenlagen. Door het verlagen van het grondwaterpeil door het waterschap ten 
behoeve van de landbouw drogen die oude veenlagen uit met verzakkingen aan huizen tot 
gevolg was de bewering. 
Nedmag houdt zich samen met de waterschappen en andere verantwoordelijken actief bezig 
met de waterhuishouding in het wingebied door de verplichte aanleg van 
"kunstwaterwerken", sluizen en gemalen dus, om zo het gebied juist te beschermen tegen 
vernatting. Zouden er inderdaad oude veenlagen in de bebouwde gebieden van het wingebied 
te vinden zijn, zorgt ook Nedmag voor uitdroging en dus inklinking, en is daardoor 
medeverantwoordelijk voor de schade. 

L. A. H. de Smet (Stichting voor Bodemkartering, Wageningen, De Groninger 
veenkoloniën (westelijk deel) Bodemkundige en landbouwkundige onderzoekingen in 
het kader van de bodemkartering) constateert dat de metersdikke postglaciale 
dekzandlagen geen veenlagen van betekenis bevatten die kunnen verdrogen en 
daarmee inklinken. Af en toe zijn er depressies met iets van veen geconstateerd. 

Anderen constateren de aanwezigheid van "spalterveen" in het wingebied, een 
blijkbaar voor water ondoordringbare veenlaag die voor een betere waterhuishouding 
op de landbouwpercelen gebroken moet worden. De aanwezige scheuren in het veen 
zijn blijkbaar niet voldoende om (regen)water af te voeren. 

Door deze factoren (bodemdaling door gas- en zoutwinning, "inklinken veenlagen") 
zal het moeilijk worden eventuele schade snel en zakelijk af te handelen. 
Het zwarte pieten kan beginnen. 
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Milieurisico's 

co Het is mij en iedere andere Nederlander verboden op straffe van fikse boetes en 
zelfs hechtenis schadelijke stoffen in het milieu te brengen. 
Voor bedrijven als Nedmag gelden blijkbaar andere regels. Het bedrijf pompt 
duizenden liters dieselolie in de ondergrond. Het doel van die olie is een scheiding te 
vormen tussen het pekelwater en het zoutdak van de holte. Die scheiding is 
belangrijk om te voorkomen dat het dak van die holte, caverne, oplost en daardoor 
te dun wordt met gevaar voor instorting (Hengelo, 1991 ). 

Hoewel Nedmag doet voorkomen alsof de gebruikte methode veilig is en er dus geen 
gevaar bestaat voor lekken, blijkt er in de praktijk echter toch het een en ander mis 
te kunnen gaan 
Nedmag maakt gebruik bij de zoutwinning van de "tubemethode" wat inhoudt dat de 
door de omliggende aardlagen opgebouwde drJk de pekeloplossing richting het 
boorgat wordt gestuwd. 
Hoewel Nedmag gehouden is aan voorschriften voor wat betreft het veilig afsluiten 
van die boorput(ten) om terugstromen van de dieselolie naar het oppervlak te 
voorkomen, kan Nedmag niet garanderen dat er geen ongelukken in de vorm van de 
vermenging van de mogelijk terugstromende dieselolie met het grondwater zullen 
optreden. Het wingebied is ook een waterwingebied of grenst daar aan. 

Lek! 
In 2013 is er een proef gedaan op de gaslocatie aan Kielsterachterweg in het Kiel
Winderweerseveld. Men heeft door middel van het kraken (trakteren) van de 
zandsteenlagen waarin het gas zich bevindt de productie op te voeren. Bij het kraken 
van de steenlagen worden chemicaliën gebruikt en om vermenging van de stoffen met 
het grondwater te voorkomen worden er strenge eisen aan het afsluiten en veilig 
maken van de boorputten gesteld. 
Op 13 februari 2014 meldde het DvhN dat de boorput vol water was gelopen. Men is 
dagen/weken bezig geweest om de put leeg te pompen en de schade te herstellen. 
Aan het voorval is weinig aandacht besteedt en vragen van mij aan de betrokken 
wethouder, de heer Luijckx, liepen vast in de gemeenteraadsverkiezingen. 
Wanneer er water in de put kan lopen, kunnen ook de chemische stoffen uit de put 
lopen. Het blijkt dus ondanks de genomen maatregelen fout te kunnen gaan: 
"onwaarschijnlijk" wordt "zeker". 

Verruijt (Second Opinion Ontginningsplan NEDMAG 2001, Prof. dr. ir. A. Verruijt, 
december 2001) schrijft: 

2. 5 Aardschokken 
Een andere reële oorzaak van schade wordt gevormd door het risico van aardschokken. 
Bij de winning van aardgas of olie uit de poriën van gesteente treden dergelijke schokken 
vooral op nabij de randen van het reservoir, waar aan de kant van het reservoir het gesteente 
vervormt, en daarbuiten niet. Bij zoutwinning wordt het gehele materiaal weggenomen 
(opgelost) en vloeit de omgeving toe. Discontinditeiten zouden kunnen optreden bij de 
winning van zout aan de rand van een zoutlaag, waar deze begrensd wordt door ander 
gesteente. Zolang de winning in het inwendige van het zout geschiedt is er niet direct gevaar 
van afschuivingen die aardschokken veroorzaken. Denkbaar is wel dat in het krachtenspel in 
het inwendige van een zoutlaag er een plotselinge verandering optreedt, bijvoorbeeld door 
het bezwijken of plooien van de wand tussen twee cavernes. 
In het zout zelf zal dit waarschijnlijk niet tot plotselinge verschuivingen aanleiding 
geven, vanwege de viskeuze eigenschappen van het zout, maar het lijkt niet ondenkbaar dat 
de drukverdeling in een naburig gesteente in korte tijd zodanig wijzigt dat een aanwezige 
breuklijn daarin geactiveerd wordt. Hoewel er in de literatuur geen gevallen van 
aardschokken bij zoutwinning te vinden zijn is het risico ervan toch niet helemaal uit te 
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sluiten. Het lijkt daarom aan te bevelen seismische registratieapparatuur te installeren, en 
continu te meten. Bij een eventuele aardschok kan dan de gebeurtenis (de aardschok) 
gekoppeld worden aan zijn gevolgen: plotselinge schade. 

Een gegeven is dat het gebied waar zout gewonnen wordt te kampen heeft met 
vormen van seismische activiteit. Nedmag kan niet garanderen dat de door aan de 
gaswinning toegeschreven trillingen en bevingen de stabiliteit van de zoutholtes 
gehandhaafd blijft. Hoewel de winlocaties buiten het door de NAM vastgestelde 
contourgebied van het Groninger veld liggen, is er geen garantie dat trillingen en 
bevingen zich ook tot buiten die contourgebieden zullen uitbreiden. 
In 2015 was er een korte heftige beving bij Kolham. 
Al eerder is geconstateerd dat de gaswinning uit het Annerveenseveld en het 
Kielsterveld trillingen en lichte bevingen veroorzaken. Die trillingen ontstaan in de 
aardlagen onder de winputten van Nedmag (bron KNMI). 
Het KNMI constateert ook (https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/afname
aantal-zware-aardbevingen-in-groningen-zet-door) dat er een verschuiving van 
trillingen optreedt van het noordelijke deel van het Groninger aardgasveld naar het 
zuidelijke gedeelte van dat veld. Dan kom je toch in de buurt van Borgercompagnie. 
Nedmag kan geen garantie geven dat die trillingen en bevingen geen invloed hebben 
op de hoger gelegen winputten. Nedmag kan geen garantie geven dat die gemeten 
trillingen en bevingen geen invloed hebben op de afdichting de cavernes en kan dus 
geen garantie geven dat de gebruikte dieselolie en andere zaken niet naar het 
grondwater en het oppervlakte migreren. 
Nedmag acht kansen op ongelukken verwaarloosbaar (zie Lek!). 

"In Nederland is recent verontreiniging van de bodem opgetreden door omhoogstromen van 
dakolie bij verlaten zoutcavernes." (Tauw 2016, milieueffectrapport Structuurvisie 
Ondeïgrond, STRONG). 

Nedmag mag daarom geen toestemming krijgen grote hoeveelheden dieselolie te 
injecteren. 

Lasten. 

Ook nu weer mag een bedrijf met vergunning van de overheid een ingrijpende 
verandering in het landschap aanbrengen en hebben wij als bevolking en ook de 
overheid het na kijken. 
Nedmag kan zich niet beroepen op kennis en lange termijn bevindingen: de 
zoutwinning in Borgercompagnie is relatief nieuw, en de gevolgen van de 
bodemdaling moet Nedmag uit computermodellen halen en zijn daarmee per 
definitie onbetrouwbaar, men spreekt van "verwachtingen". 
Nedmag treft niet alleen blaam, deze treft ook de vergunning verstrekkende 
overheden. 
Nedmag pleegt roofbouw en laat een onherstelbaar kraterlandschap achter dat met 
lapmiddelen leefbaar gehouden moet worden. 
De lusten zijn voor het bedrijf, de lasten voor de maatschappij. Zaak van de 
overheden hier een einde aan te maken. 

Procedure en informatievoorziening 

De geplande nieuwe mijnbouwactiviteiten van de locatie WHC-1 van Nedmag 
strekken zich uit tot onder de gemeente Midden-Groningen. Ik als inwoner van deze 
gemeente en belanghebbende had daarom door uw ministerie ingelicht moeten 
worden over de procedure en over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Nedmag heeft 
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'::::i stellen van haar plannen. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte 
houdt. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Kiel- Windeweer, 9 januari 2018 

Betreft: Zienswijze Omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, 
met kenmerk DGETM-EO i i719i131 

Geachte Heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor iocatie WHC-i van de inrichting WHC-1i2, met kenmerk 
DGETM-EO / 17191131 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 
- Boringen in/onder onze gemeente 
- Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
- Gebruik dieseioiie (dakoiiej 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter 
plaatse van de locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de 
aanvraag dat het doel van de aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Met 
deze vergunning kan de locatie uitgebreid worden, zodat Nedmag naar het westen 
kan boren en zout onder een deel van Kiel-Windeweer kan gaan winnen. Het gevolg 
hiervan is in ieder geval bodemdaling in ons dorp, met alle risico's van dien. Uit een 
contourenkaart van de Nedmag blijkt dat de buitenste cirkel al tot Kiel-Windeweer 
reikt op ongeveer de hoogte van ons huis . 

Tevens blijkt uit raadstukken van de gemeente Veendam dat deze boringen onder 
de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een aanzienlijke toename van 
de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 
Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in iijn met het huidige 
winningsplan. 
Dit plan is niet in onze gemeente ter inzage gelegd en heb ik derhalve geen inspraak 
in dit winningsplan gehad. 
Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden
Groningen toestaat of faciiiteert niet worden verieend. 

In de voorlichting van de Nedmag staat dat door winning van zout, magnesium, 
geen aardbevingen tot stand komen maar wel bodemdaling. Hier is geen onderzoek 
naar gedaan. De bodem zou 60 cm dalen. Volgens deskundigen zou er meer 
bodemdaiing tot gevoig zijn. 
Ik moet echter met klem zeggen, dat ik hier in een gebied zit met gestapelde 
mijnbouw, zowel gaswinning en zoutwinning, wat Nedmag wil gaan uitbreiden. 

1 

0035 

106 van 268



t'-.J 

(::) 

Op een bijeenkomst in Kielwindeweer werd verteld, dat er op het gebied waar men 
wil boren in Kielwindeweer breuken in de aardlagen zitten, wat grote gevolgen kan 
hebben voor de omgeving. Door de mijnbouw in dit gebied, hebben wij meerdere 
schades aan ons huis. Ais Nedmag hier ook zout gaat winnen, vrees ik het ergste. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit informatie wat mij heeft bereikt, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door 
Staatstoezicht op de Mijnen, wil de Nedmag de ondergrondse activiteiten gaan 
uitbreiden tot de gemeente Midden Groningen. Ik ais burger van deze gemeente 
had door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatie voorziening volledig tot 

de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

ik verzoek u ten steiiigste de vergunning niet te verienen daar WIJ in een 

gaswinnings en zoutwinningsgebied zitten. Ik ben erg bezorgd over onze veiligheid 

en dat er nog meer schade aan ons huis gaat ontstaan. 

Gebruik dieselolie (dakolle) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesiuit 

blijkt dat er dieselolie, het zogeheten dakolie zal worden gebruikt. Hier zijn 

voorschriften aan verbonden. Echter er ontbreken harde voorschriften. Men heeft 

verzuimd de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie en de hoeveelheid 

terug te winnen dieselolie te vermelden wat mijns inzicht een must is! 

Ook ben ik van mening dat door injectie van dieseioiie het grondwater ernstig 

vervuild raakt, door lekkages en andere negatieve milieueffecten. 

Het injecteren van dieselolie mag niet worden toegestaan. Niet onder ons huis en 

ook niet elders. 

ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte 

houdt, 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Betreft: 

Zienswijze aanvraag omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Kenmerk: DGETM-E0/17191131 

Kiel-Windeweer, 09-01-2018 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij deze geef ik mijn zienswijze omtrent de aanvraag van Nedmag voor een 

omgevingsvergunning om de zoutwinningsfocatie Borgercompagnie uit te breiden met twee 

of meer nieuwe putten. 

Hierbij mijn argumenten om geen toestemming te geven voor de uitbreiding van deze 

locatie. 

1. Daar de winning onder mijn dorp Kiel-Windeweer en onze woning gaat plaatsvinden 

ben ik belanghebbende. Ik ben bang voor de risico's van de bodemdaling door de 

zoutwinning met als gevolg hiervan schade aan onze woning in Kiel-Windeweer. 

2. Het verontrust mij zeer dat er breuklijnen onder Kiel-Windeweer liggen, er al naar 

gas geboord is èn er dan tevens zout uit de bodem gehaald gaat worden. De effecten 

van deze opeenstapeling zijn voor mij tot nu toe niet duidelijk aangetoond en 

vindbaar. lk vraag mij in ernstige mate af of hiervoor wel voldoende onderzoek naar 

is gedaan. Dit geeft een heel onveilig gevoel. 

3. De aanvraag voor het uitbreiden van de boorlocatie bij Borgercompagnie is niet ter 

inzage gelegd in de gemeente Hoogezand-Sappermeer terwijl de ondergrondse 

activiteiten van Nedmag zich uitstrekken tot Kiel-Windeweer. Als inwoner en 

belanghebbende heb ik recht op toegankelijke, onpartijdige en een transparante 

informatievoorziening. Dit is niet gebeurd. Dit wekt wantrouwen. Waarom wordt er 
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niet openlijk en toegankelijk geïnformeerd naar de "gewone" burger? 

4. Bij het boren naar het zout wordt dieselolie gebruikt. Het mogelijke negatieve effect 

hiervan op het milieu baart mij zorgen. De lange termijn effecten zijn niet bekend. 

5. De moeizame schadeafhandeling bij de gevolgen van de gaswinning geven Nedmag 

blijkbaar geen lering om verantwoordelijkheid te nemen voor mogelijke schade en 

een duidelijke schadeafhandeling als gevolg van de gestapelde mijnbouw. Ik vraag 

het ministerie mij hiervoor te beschermen. 

Er zijn zo veel vragen en onduidelijkheden die onpartijdig onderzoek vereisen. Wat een 

onzekerheid roept dit op. 

Ik vraag u als overheid om de inwoners te beschermen en hen voorrang te geven boven 

economische belangen. 

Gezien bovenstaande punten verzoek ik u om Nedmag geen vergunning te geven voor 

uitbreiding van de zoutwinningslocatie Borgercompagnie. 

Graag word ik op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de procedure. 

Hoogachtend, 
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DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

LS 

Hierbij geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor bovengenoemde omgevingsvergunning. 

Ik verzoek u deze aanvraag af te wijzen om onder andere de volgende redenen. 

De recente geschiedenis heeft duidelijk aangetoond dat de gevolgen van mijnbouw in ons 

gebied niet goed te voorspellen zijn. Zo werd ons tot slechts enkele jaren geleden 

voorgehouden dat gaswinning door de NAM naast enkel centimeters bodemdaling geen 

gevolgen zou hebben. Deze belofte moest keer op keer bijgesteld worden. 

Nu wordt ons verteld dat de extra zoutwinning onder ons woongebied alleen een geringe 

bodemdaling ten gevolge zal hebben. Evenmin als de eerdere beloftes van de NAM vertrouw 

ik deze belofte niet. Er zijn verschillende aanwijzingen die erop duiden dat de zoutwinning 

meer gevolgen hebben dan enkele centimeters bodemdaling. Zo is er in het gebied rond 

Veendam een serie bevingen geweest waarvan niet bewezen is of deze door de gaswinning 

of door de zoutwinning veroorzaakt zijn. Dit toont aan dat de kennis op dit gebied 

ontoereikend is, óf het toont aan dat de voorlichting op dit gebied gelogen is, ik weet niet 

welke van de twee erger is. Totdat wij hierover meer zekerheid hebben raad ik ten zeerste af 

deze vergunning te verlenen. 

Dieselolie: om de pekellaag af te sluiten voor bovenliggende lagen wordt een laag dieselolie 

geïnjecteerd. Ook hiervan is op langere termijn niet bekend wat voor gevolgen dit kan 

hebben voor grondwater en milieu. De gevolgen van elke onvoorziene gebeurtenis kunnen 

alleen maar nadelig zijn daar dieselolie nu eenmaal niet thuishoort in de bodem. 

Gestapelde mijnbouw: niemand kent de gevolgen op langere termijn van gaswinning en 

zoutwinning in hetzelfde gebied. Waar kunnen wij als bewoners terecht als na gestapelde 

mijnbouw schade ontstaat? De veroorzakers zullen naar elkaar wijzen en wij staan voor aap . 

Bevingen op geringe diepte: Het is algemeen bekend dat ondiepe bevingen in verhouding 

veel schadelijker zijn dan bevingen op grote diepte. Het is ook bekend dat aardbevingen in 

onze regio op geringere diepte voorkomen dan in de officiële statistieken vermeld staat. Met 

andere woorden: het is hier gevaarlijker dan het op grond van de officiële cijfers lijkt. We 

hebben daarom geen behoefte aan acties die dit risico nog eens vergroten. 

Gas en zoutlagen: de zoutlagen die hier onder de grond zitten sluiten daaronder liggende 

gaslagen af. Wat heeft het voor gevolgen om in een dergelijk natuurlijk evenwicht in te 

grijpen als mens? Wat gebeurt er als de zoutlaag dermate aangetast wordt dat het 
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onderliggende gas niet meer goed afgesloten blijft? Beloftes die daar nu over gedaan 

worden zeggen mij (zie de geschiedenis) niets. Denk ook aan beloftes die over b.v. 

kernenergie gedaan zijn met de wetenschap van toen, pas na jaren bleken die niets waard 

en zelfs nu wordt op grote schaal beweerd dat het veilig is. Op deze wijze ingrijpen in de 

natuur is nu eenmaal te gevaarlijk in een door mensen bewoond gebied. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directe Energie en Omgeving 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Wmdeweer, 10-01-2018 

Betreft 
Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met 
kenmerk 
DGETM-E0/17191131 

Geachte lezer, 

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen Uw zienswijze en wel om de volgende redenen-

Met verbazing heb ik moeten constateren dat het ministerie een concept besluit 
genomen heeft ten bate/behoeve van de Nedmag Veendam om zijn booractiviteiten 
ook richting en onder Kiel-Wmdeweer uit te breiden 

Het is mij niet bekend welke afwegingen het ministerie heeft om dit toe te staan. 

• De betreffende gemeente Hoogezand-Sappemeer (nu Midden Groningen) heeft de 
0 bouwactiviteiten bovengronds niet toegestaan. 
o


-

0= Nu probeert Nedmag alsnog een mijnbouwvergunning te krijgen via Uw Ministerie. 
N-

o- De schadelijke gevolgen van mijnbouw (tot nu gaswinning,aanpassen waterstand) in 

: onze omgeving ondervinden wij dagelijks. Maar hiervan is nog steeds geen 

"' duidelijke/inzichtelijke schade- en risico-inschatting gemaakt. 
°' Daarbij zou nu nog de mijnbouw van Nedmag komen met alle risico's van dien. 

-

•iiiiiiiiiiii 

!!!!!!!!! Deze risico's worden door Nedmag niet erkend. Vele burgers in het huidige 
wingebied van Nedmag hebben hier de nodige (negatieve) ervaringen mee. 

Ik begrijp dat de economische waarde (werkgelegenheid en winst) van Nedmag groot 
is, echter deze belangen mogen het recht op veilig en onbezwaard wonen niet 
overstijgen. 
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'Bovendien wordt onze gemeente (Midden Groningen) onevenredig zwaar belast in 
vergelijking met andere Nederlandse gemeenten. 

Ik verwacht van mijn overheid dat deze voor de belangen van zijn burgers opkomt. 

Echter het lijkt erop dat de inspraak zoveel mogelijk wordt beperkt ten bate van 
bedrijfsleven in casu Nedmag. Besluiten van de gemeente (het dichtst bij de burger) 
wordt niet gehonoreerd maar letterlijk en figuurlijk ondergraven. 
Voorbereidende besluiten worden genomen zonder dat de burgers afdoende op de 
hoogte gesteld worden en zo hun recht op inspraak kwijt raken. 
Wij hebben hier in Kiel-Windeweer dan te maken met gestapelde mijnbouw, in 
hoeverre zijn de bestaande risico's (NAM) en de toegevoegde risico's door Nedmag in 
kaart gebracht (door een onafhankelijke instantie) en worden deze ook onderkent? 
De problematiek is mij door de gaswinning bekend, namelijk risico inschatting 
achteraf en dit is voor veel burgers niet te begrijpen vanwege de verschillende 
uitkomsten of het uitblijven ervan. 

De recente beving in Groningen heeft wederom aangetoond hoe onvoorspelbaar de 
gevolgen van gaswinning zijn. Dit combineren met andere mijnbouwactiviteiten door 
Nedmag in een gaswinningsgebied lijkt mij onverantwoord. 

In afwachting van uw antwoord, 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren ter zake 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 11-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven wil ik graag mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 

17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. Mijn huis heeft al 

schade door aardbevingen tgv de gaswinning. Door de aanzienlijke toename van de bodemdaling vrees 

ik dat mij huis nog meer schade zal krijgen. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 
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deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

OG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK OEN HAAG 

Zuidlaarderveen 04-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Schade aan onze woningen 

Bodemdaling in onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Tynaarlo, uit 

zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente 

Tynaarlo toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Schade aan onze woningen 

De nieuwe Nedmag locatie is dicht bij ondiepe breuklijnen waar het risico op aardbevingen nog groter 

is. Nu er de komende jaren meer bodemdaling en meer én zwaardere aardbevingen verwacht worden, 

is er onzekerheid over de veiligheid van onze( door schade verzwakte) huizen en gebouwen. 

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat bevingen en de schade bij zoutlagen wel eens groter kunnen zijn 

dan men eerst dacht. Dit zou ook verklaren waarom "lichtere" aardbevingen in onze regio toch zoveel 

schade veroorzaken. Daarom niet nog meer mijnbouw in onze regio ! ! 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401, 2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 12 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

"Dat de boringen vanuit de locatie Borgercompagnie ook onder Kiel-Windeweer 

plaatsvinden, is voor het ministerie van ondergeschikt belang. Nedmag hoeft daarom geen 

nieuw winningsplan in te dienen", schrijven B en W (van Hoogezand-Sappemeer) in een brief 

aan de Hoogezandster raad.11 Wij kunnen dit niet aanvaarden omdat in dit gebied al genoeg 

schade door aardbevingen en daling van de grondwaterstand (door Waterschap Hunze en 

Aa's waardoor de veengronden zijn ingeklonken en de bodem is verlaagd) is veroorzaakt. 

Wanneer er in de toekomst door zoutwinning ook nog eens sprake is van bodemdaling 

weten wij niet op wie wij dit moeten verhalen en zullen alle instanties die hieraan hebben 

meegewerkt naar elkaar wijzen. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit is niet gebeurd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van 

de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van EZ en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK's Gravenhage 

Oud Annerveen, 11 januari 2018 

Betreft: zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-E0/17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij deze geven ondergetekenden hun zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting .. ./17191131. 

Wij maken ons ernstig zorgen over twee zaken: 

1. Bodemdaling in onze gemeente Aa en Hunze. 

Tijdens een voorlichtingsavond is ons door Nedmag bezworen dat de bodemdaling zeer 

geleidelijk en schotelvormig zal plaatsvinden, met weinig of geen schade. Via andere 

voorlichtingsbijeenkomsten waar ook een aantal dorpsbewoners van Borgercompagnie 

aanwezig was, dat er wel degelijk (in een aantal gevallen aanzienlijke )schade aan woningen 

is ontstaan, die ze (tot op heden) tevergeefs op Nedmag hebben proberen te verhalen.Wij 

hebben begrepen dat het ook bij professionals niet bekend is wat stapeling van 

mijnbouwactiviteiten (gas- en zoutwinning) voor gevolgen zal hebben op de ondergrond. 

Vanuit voortschrijdend inzicht, vgl. de gasproblematiek in Groningen , zou men kunnen 

verwachten dat overheden voorzichtig worden met toestemming geven voor meer 

gerommel in de ondergrond. 

2. Toestemming winningsplan Nedmag. 

Nedmag heeft aangegeven toestemming te hebben om te boren in westelijke richting vanuit 

de locatie Borgercompagnie. Echter, dit winningsplan heeft zeer waarschijnlijk ook effect op 

de bodem in de gemeente Aa en Hunze. 

In onze gemeente heeft hieromtrent nooit een winningsplan ter inzage gelegen. Wij hebben 

dus ook nooit inspraak gehad bij de procedure. 

Wij vinden dat wij als inwoners van de gemeente Aa en Hunze ingelicht hadden moeten 

worden door de verantwoordelijke overheden. Dit is nooit gebeurd. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Verder gaan wij ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte zal 

houden" 

Hoogachtend, 
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Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
T.a.v. mw. C.Sayginer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG � 

Borgercompagnie: datum 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 
Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

In een aardbevingsgebied wonen betekent, dat moet inmiddels duidelijk zijn, voor 
bewoners: angst, stress, machteloosheid, materiële schade en uitzichtloosheid om 
maar iets te noemen. Hoe moet het zijn om behalve dat, ook nog eens midden in de 
kom van de bodemdaling te wonen vanwege zoutwinning, een dubbele bedreiging. 
Afgezien van de waardevermindering van mijn woning kan ik alleen maar toezien hoe 
door deze daling het pand langzamerhand achteruit gaat ondanks het periodieke 
onderhoud dat gedaan wordt. 

Evenals de NAM, zijn ook de Gemeente Veendam en de Nedmag schandalig doof en 
blind voor klachten, herstel, vergoedingen e.d. Wat betreft de Gemeente, waar blijft 
de zorg voor de inwoners ? 
De Nedmag denkt met begripvolle briefjes en een kerstkrans ons tevreden te stellen, 
wat een onderschatting van ons als dorpsbewoners ! 
Klachten worden als onbeduidend en niet ter zake doende weggezet. Twee dagen na 
melding van schade wordt behalve de bevestiging al ongezien vastgesteld dat e.e.a. 
waarschijnlijk niets met bodemdaling te maken heeft(!) Waar ziet men ons voor aan? 

Wat ik als Nederlands staatsburger verlang, is echt gehoord te worden, dat schade 
wordt hersteld en dat de waardevermindering van mijn huis wordt vergoed. De rest 
van alle Nederlandse gasverbruikers zullen het daar ongetwijfeld me 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, <datum 2018> 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGElM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGElM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

woongenot 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Het blijkt uit de raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 
aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente en ons dorp zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Het 

plan is niet in onze gemeente ter inzage gelegd, ik heb daarom geen inspraak in dit winningsplan 

gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden-Groningen 

toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. 

Wij wonen in een waterwin gebied. Het kan toch niet zijn dat daar gewerkt gaat worden met olie 

welke in de grond gaat worden gespoten? Het is onmogelijk dat dit goed komt zonder schade aan het 

milieu. We zijn verplicht ons milieu te beschermen, ook voor onze kinderen! 
Harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid 

terug te winnen dieselolie ontbreken. En wie gaat dit alles controleren? 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 
deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. Dit teiwijl de plannen van boren direct onder mijn huis liggen. 

Woongenot 

Ons woongenot is al tot een minimum gedaalt door de aardbevingscheuren die onstaan zijn in ons 

mooie historische huis. Deze schade wordt nog steeds erger en niet erkend! Door de boringen zal de 

grond nog verder gaan dalen, dit betekend nog meer scheuren. We hebben stress hierdoor, we voelen 

ons niet veilig en daardoor zijn onze huizen in prijs gedaald. Ik voorzie dat zowel de Nam als de 

Nedmag en ook de staat geen verantwoordelijkheid gaan nemen met betrekking tot de gevolgen van 

nog meer mijnbouw. 

Ik vraag de staat het welzijn van haar burgers voor op te stellen. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Graag verneem ik van u de verdere verloop van de procedure. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Via deze weg geef ik mijn zienswijze met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Ik wil in deze zienswijze de volgende punten onder uw aandacht brengen: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. Aangezien er bij mij 

reeds sprake is van aardbevingsschade, zit ik niet te wachten op nog meer bodemdaling en schade. De 

gemeente Hoogezand heeft destijds ook tegen een nieuwe winlokatie in ons dorp gestemd. Nu lijkt het 

erop dat men vanaf de andere kant alsnog probeert zijn doel te behalen door schuin te boren toch ook 

onder mijn woning mijn dorp uit te komen. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan en 

ook niet met hoe de gemeente Hoogezand er in staat. Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage 

gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een 

omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet 

worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften over bijvoorbeeld de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages in het milieu en andere 

negatieve milieueffecten, waaronder bijvoorbeeld grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet 

mag worden toegestaan. Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
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Uit stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt tevens dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1, dit terwijl het mij ook aan gaat. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik wil graag van het verdere verloop van de procedure op de hoogte gehouden worden. 

Met vriendelijke groet" 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, <11-01-2018> 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 1 7191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

ministerie Economische Zaken 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Waarde vermindering 

Rol ministerie Economische zaken 

Wij vinden de rol van het ministerie dubieus. Enerzijds stelt zij de regels op waaraan het 
bedrijf zich moet houden. Kortweg de vergunning. Het toeziend houdend orgaan: de staats 

toezicht op de mijnen valt tevens onder dit ministerie. Vervolgens blijkt dat het ministerie 
,middels de NOM, voor 25 % eigenaar te zijn van de Nedmag. De slager maakt zijn eigen 

regels, ziet er zelf op toe en ontvangt vervolgens de winst van de onderneming. Dit is niet 
transparant en ons inziens zeker niet gewenst. 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verleend. Echter, 
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harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid 

terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

waardevermindering 

Ons huis is onze oude dag reserve. Waardevermindering t.g.v. aardbevinschade is reeds een feit. De 

onwetendheid over de gevolgen van dubbele mijnbouw (gas en zout) is dusdanig groot dat wij het 

onverantwoord vinden om hiermee door te gaan. Het is genoeg. Het moet stoppen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DC Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning Locatie WHC-1 van inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Door deze brief geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor de omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

-Het boren in/onder onze gemeente, 

-Het gebruik van gasolie bij zoutwinning, 

-Omgevingsvergunning en informatievoorziening, 

-Aantasting van woon en leefklimaat, 

Sinds november 2016 wonen we aan de  te Kiel-Windeweer. Tijdens de 

kooponderhandelingen hebben we nog geïnformeerd of er grote wijzingen in de 

omgevingsvergunningen bekend waren. Daar er geen ingrijpende veranderingen werden verwacht 

besloten we tot koop over te gaan. We gingen voor het beschermde dorpsgezicht met zijn rust en 

ruimte. 

We woonden er nog maar een paar maanden toen ons het bericht bereikte dat er een 

informatieavond voor omwonenden in Kiel-Windeweer was gehouden met betrekking tot 

zoutwinning in het dorp. Hoe was het mogelijk, een paar maanden later en dan zo'n grote 

aankondiging in de wijziging van de omgevingsvergunning op stapel? 

We hebben met omwonenden gesproken. Het bleek dat veel bewoners in afwachting waren van de 

rapportages van Witteveen+ Bos betreffende de schade aan hun woningen/bedrijven. In juni 2017 

arriveerden de rapporten en geen van de 33.877 scheuren in het "buitengebied" is beving 

gerelateerd . 

We zijn ons gaan verdiepen in de VPKB [vereniging plaatselijke belangen Kiel-Wineweer en 

Nw.Compagnie] en de actiegroep Stop! Zoutwinning. Het blijkt dus dat we een huis gekocht hebben 

waaronder gas wordt gewonnen en binnenkort dus ook zout. Kiel-Windeweer worden als 

"buitengebied" aangeduid en alle schade die er ontstaat is niet beving gerelateerd volgens de 

rapportages. 

Het blijkt dus er van de NAM niet veel te verwachten valt als je afgaat wat omwonenden ervaren. 

Blijkt het ook nog zo te zijn dat Nedmag dezelfde strategie en ingenieursbureaus gebruikt als de 

NAM. Overheden en deskundigen erkennen dat er onvoldoende kennis is van de veiligheidsrisico's en 

de effecten van zout- en gaswinning. 

De huidige vergunningen zijn niet afgegeven om onder de gemeente Midden Groningen te boren 

naar zout. Uit de stukken die zijn bestudeerd blijkt dat het aanvragen van de nieuwe vergunning ook 

een aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Nedmag heeft bevestigd dit ook voornemens te 
zijn. Zo zou volgens omwonenden een boer verderop al benaderd zijn om zijn land te verkopen om 

nieuwe winlocatie te realiseren. Alleen de vergunning zou nog een formaliteit te zijn. Het blijkt dat er 
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r-...> ook nog vanuit locatie Borgercompagnie met een nieuwe vergunning geboord zou kunnen worden 
o onder ons huis. 

Wij, als inwoners van de gemeente Midden Groningen, zijn totaal niet op de hoogte gebracht van 

voornemende plannen en daardoor niet in de gelegenheid gesteld bezwaar aan te kunnen tekenen. 

Bovendien komt het niet overeen met het huidige winningsplan dus wijzigingen dienen toch op zijn 

minst ter inzage bij betreffende gemeente te worden gelegd. 

Dat de bodem door gaswinning daalt is een feit. Hoeveel en waar is moeilijk te voorspellen. Het 

moge duidelijk zijn dat gas en zout dubbelop gaat. De verwachting is dat Nedmag door zoutwinning 

een bodemdaling veroorzaakt van minimaal 65 cm en dat is veel meer dan de gasdaling van het 

Groninger gasveld. We zullen na verwachting ongeveer een meter zakken en alle gevolgen die dat 

gaat hebben zijn niet te voor- en overzien. Er is nu al sprake van veel schade aan woningen en 

gebouwen. Waardedaling en jarenlange onzekerheid over veiligheid en verkoopbaarheid van 

woningen en bedrijfspanden. 

Dat Nedmag zware overlast gaat veroorzaken aan milieu en woonomgeving is een feit. Door gebruik 

te maken van dieselolie voor de zoutwinning [door Staatstoezicht op mijnen en het ontwerpbesluit 

van Nedmag] zal de bodemvervuiling aanzienlijk zijn. Er bestaan weliswaar voorschriften om 

dieselolie te injecteren en terug te winnen maar er ontbreken harde voorschriften. Bodemvervuiling 

is daarmee naar alle waarschijnlijkheid een feit en grondwatervervuiling een realistisch probleem. 

Dat bewoners, zonder daarvan vooraf in kennis gesteld worden, met zulke milieuproblemen 

opgezadeld zullen worden kan toch niet waar zijn. 

Het woon en leefklimaat van omwonenden wordt geruïneerd. Uit gesprekken met gedupeerde 

bewoners van winlocatie Borgercompagnie blijkt dat het een jarenlang proces is van niet gehoord 

worden en niet openstaan van de gevolgen van zoutwinning. Met de kennis wat voor gevolgen deze 

zoutwinning heeft voor de omgeving en er besloten moet worden of er een vergunning afgegeven 

moet worden, vragen wij ons af welke belangen zwaarder wegen. Economisch belangen? Of de 

belangen van de inwoners van de gemeente Midden Groningen die toch al de nodige problematiek 

ervaren door de gaswinning en daar bovenop nog met zoutwinning te maken krijgt? 

Wij verzoeken u, op grond van bovenstaande brief, de vergunning niet te verlenen. 

We gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Kiel-Windeweer, 11-01-2018 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Oud Annerveen: 10 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO/ 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Wel of geen aardbevingsschade 

Bodemdaling in onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Aa en Hunze, 

uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Aa en Hunze zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente Aa 

en Hunze toestaat of faciliteert niet worden verleend. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Aa en Hunze had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Wel of geen aardbevingsschade 
Op 10 juni 2014 is door Arcadis, in opdracht van de NAM, onderzoek verricht naar door mij gemelde 

bevingsschade aan mijn woning aan de     Oud Annerveen. Na dit onderzoek is op 

17 september 2014 een rapport gemaakt door Arcadis. Hierin wordt gemeld dat de schade mogelijk is 

veroorzaakt door trilling als gevolg van één of meerdere aardbeving( en) door gaswinning. 

Om deze schade objectief te kunnen beoordelen is door Arcadis onderzoek gedaan. Na dit onderzoek 

naar 9 punten is geconstateerd dat haarscheuren in de slaapkamer en het toilet ontstaan zijn als gevolg 

van trilling door beving. (zie bijlage) 

Deze schade is hersteld op kosten van de NAM. 

Conclusie: 
Door gestapelde mijnbouw is de kans groter dat in de toekomst de bevingen, en daarmee de schades 

aan mijn woning, zullen toenemen. Tevens wordt de bewijslast voor mij als burger lastig. Wie moet ik 

aansprakelijk stellen als ik schade heb aan mijn woning? Moet ik dan bij de NAM zijn of bij Nedmag? 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 

Bijlage: Taxatierapport bevingsschade melding 18552 (Arcadis, d.d. 17 september 2014) 
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17 september 2014 

10139049-;': 1855211 
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1 Inleiding 

2 Waargenomen schades 
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Samenvatting 

-- -- -- --- -

Melding nummer 

Melding ID 

Gedupeerde 

Adres 

Telefoonnummer 

Mobiel 

Emailadres 

Opdrachtgever 

Adres 

Postcode, Plaats 

Contactpersoon 

Telefoon 

Project 

Inspectiedatum 

Inspecteur 

Rapportagedatum 

Schadebedrag 

Tabel 1 Samenvatting 

-- -

18552 

9655 _PD _ 35 _ 18552 

 

- ------- - -

   

 

 

Nederlandse Aardolie Maatschappij 

Schepersmaat 2 

9405 T A Assen 

Geert Boelen 

0622803232/ 0622803232 

Trillingschade Noord-Groningen 

10-06-2014 

Rob Elshof 

bevingschade@arcadis.nl 

17-09-2014 
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Inleiding 

Op 10-06-2014 heeft ARCADIS de situatie ter plaatse opgenomen. Bij die opname ter plaatse is inzicht 

verkregen in de aanwezige bouwkundige schade aan het (verblijfs)object. Die schade is mogelijk 

veroorzaakt door trilling als gevolg van één of meerdere aardbeving( en) door gaswinning. 

Om tot een objectieve beoordeling van de schade aan het pand te komen heeft ARCADIS onderzoek gedaan 

naar de aard en oorzaak van schade aan het pand. Aanwezige onregelmatigheden zijn daarbij visueel 

beoordeeld en vastgelegd. 

De basisgegevens van het pand en haar omgeving zijn voor zover relevant geïnventariseerd. 
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Waargenomen schades 

In onderstaande tabel zijn de waargenomen schades weergegeven voorzien van een categorisering. De 

volgende categorisering van de schade geldt daarbij: 

A. Schade welke een direct gevolg is van de onderhavige aardbeving( en); 

B. Schade, reeds aanwezig voor, maar verergerd ten gevolge van de aardbeving( en); 

C. Schade die niet zelfstandig in verband gebracht kan worden met aardbevingen. 

De fotonummering verwijst naar de fotobijlage. 

2 IMG_9085, IMG_9086, 1 Linker zijgevel. 
IMG_9087 

c 

3 IMG_9086, IMG_9089 1 Linker zijgevel. 
scheuren in evelstuc. 

c 

4 IMG_9090, IMG_9091, 3. Lichte scheur. Keuken. c 
IMG_9092, IMG_9093 Scheurvorming in 

wandafwerki 

Onthechting a.g. v. 
weersinvloeden. 

Krimp. 

Werking/zetting, niet relateertlaar 
aan trilling a.g.v. beving. 

5 IMG_9094 3. Lichte scheur. Keuken. 
Scheurvorming in 
bestaande re aratie. 

c 1 Krimp in reparatie materiaal. 

6 tMG_9095, IMG_9096, 3. Lich1e scheur. Slaapkamer - begane grond. B A.g.v. 1rilling door beving, 
tMG_9097, IMG_9098, Scheurvorming in bestaande scheurvorming 
tMG 9099, IMG 9100 wandafwerkin . verer erd. 

7 tMG_9101 4. Haarscheur. Slaapkamer - begane grond: A A.g. v. 1rilling door beving. 
Horizon1aal lopende - wand ach1er bed. 
Haarscheur in 
wandafwerkin . 

8 IMG_9102. IMG_9103 4. Haarscheur: Toilet. A A.g.v. 1rilling door beving. 
Horizontaal lopende 
haarscheur in 
wandafwerkin . 

9 IMG_9104, IMG_9105, 4. Haarscheur. Hal. c Werking materialen onderling. 
IMG_9106, IMG_9107 Haarscheur in 

wandafwerki n . 

Tabel 2 Overzicht waargenomen schades 

Nader onderzoek 

Er is geen aanleiding voor het doen van nader onderzoek. 

Causaliteit 

De karakterisering van het sd1adebeeld is van dien aard dat deze onder invloed van een aardbeving c.q. 

aardschok kan ontstaan. Van schade die een recente ouderdom hebben is het eerder waarschijnlijk dat deze 

tot de aardbeving te herleiden zijn. 

Samenhang van de draagconstructie 

Als afzonderlijk aspect wordt nagegaan of sprake is van schade die zodanig afbreuk doet aan de samenhang 

van de constructie dat de veiligheid in het geding is of dreigt te komen. 
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De ernst en omvang van de schade is van dien aard dat er op dit moment geen sprake is van een gebrek aan 

samenhang van de constructie en evenmin een veiligheidsrisico. 
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Herstel 

In deze paragraaf gaan wij nader in op de herstelmethode. Uitgangspunt daarbij is primair herstel van 

aangetroffen schade en het vernieuwen van de afwerking, welke een direct gevolg is van de onderhavige 

aardbeving( en) of van schade die reeds aanwezig was voor de aardbeving( en) maar zeer nadrukkelijk is 

verergerd als gevolg van de aardbeving( en). 

De volgende categorisering van de schade geldt daarbij; 

A. Schade welke een direct gevolg is van de onderhavige aardbeving( en); 

B. Schade, reeds aanwezig voor, maar verergerd ten gevolge van de aardbeving( en); 

C. Schade die niet zelfstandig in verband gebracht kan worden met aardbevingen. 

Een onderbouwing van de genoemde herstelmaatregelen op hoofdlijn: 

Nr Foto Schade Locatie Maatregel (hoeveelheid] 

6 IMG_9095, IMG_9096, 3. Lichle scheur. Slaapkamer - begane grond. 42.2 Herstel scheur in 
IMG_9097, IMG_9098, Scheurvonning in binnenafwert<ing [2.5 m1] 
IMG_9099, IMG_9100 wandalwerl<ing. 

42.2 Herslellen wandafwerl<ing 
nivo "middel" 115 m21 

7 IMG_9101 4. Haarscheur. Slaapkamer - begane grond: Geen hers1el 
Horizonlaal lopende - wand achler bed. 
Haarscheur in 
wandafwerkinQ. 

8 IMG_9102, IMG_9103 4. Haarscheur. Toilel Geen hers1el 
Horizontaal lopende 
haarscheur in 
wandafwerkino. 

Tabel 3 Herstel sd1ades categorie A en Ben categorie C (alleen indien veiligheidsrisico) 

T oelichling 
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4.1 

Herstelkosten en 
afspraken 

HERSTELKOSTEN 

In onderstaande tabel zijn de kosten welke voor vergoeding in aanmerking komen opgenomen. Deze kosten 

zijn waar nodig door een kostenexpert getoetst en akkoord bevonden. 

Calculatie inci 

Totaal 

Tabel 1 - Herstelkosten 

4.2 AFSPRAKEN 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

c::::i 
J-.>- DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

r:;o Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 12 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten:. 

Nut van de zoutlaag 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Nut van de zoutlaag. 
Voor Nedmag is de zoutlaag een verkoop product waar ze hun inkomen uithalen. In het 
economische verkeer is het heel begrijpelijk dat men een vergunning vraagt om dit zout te 
winnen, echter in ons gebied bevinden zich twee aardgas velden met de nodige aardbevingen. 
Bodem deskundigen noemen de zoutlaag vanwege zijn stroperige karakter een goede demper 
voor aardschokken. Als de winning van zout door de Nedmag door zou gaan onder ons dorp 
dan zullen de schade gevallen toenemen. De Nedmag zegt dat dit niet door hun winning komt 

maar door de gaswinning. Het is ons belang dat deze demper in de bodem blijft. Vooral omdat 
de NAM de klusters in onze regio, na de beving j.l., meer wil aanspreken voor het benodigde 
gas. 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. Op macro niveau zal 

deze daling er als een schotel gaan uitzien bij deze winningsmethode, de squeeze methode , echter op 

micro niveau wordt dit een heel ander verhaal. De squeeze methode zou in theorie geen cavernes 

kennen en in deze theorie zou de noodzaak van dakolie niet nodig zijn. Theoretisch gezien zou de 

bodem gelijkmatig de dik vloeibare zoutpekel weg duwen zoals men een tube leeg knijpt. In de 

praktijk wordt een stelsel van gangen in de zoutlaag gespoten, cavernes genaamd, die na verloop van 

tijd instorten waardoor bodemdaling ook na de zoutwinning door gaat. Het ontstaan van de gangen is 

bovengronds vooraf niet te bepalen. Het zout wat het makkelijkst oplost wordt gewonnen. Er kan geen 

garanties worden af gegeven dat hier geen bevingen zullen ontstaan. Het KNMI heeft afgelopen jaren 

regelmatig bevingen geconstateerd, echter deze waren licht en zijn niet op diepte van oorsprong 
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t·-..J kunnen worden bepaald. Dus zijn deze op 3000 meter geboekt, de gaswinning diepte. Met de kennis 
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i-:.. 
van vandaag en alle theoretische modellen van gisteren kunnen wij niet uitgaan van de verklaringen 

1)) van de Nedmag. In de achterhoek is ook zout gewonnen met de squeeze methode, zie daar is een 

kraterlandschap ontstaan. Als je woning op de rand staat ben je verloren. Alle bureau' s roepen dat het 

niet van de winning kan komen dus geen vergoeding. Dit is niet eerlijk, de overheid dient zijn burgers 

te beschermen voor deze multinationals. 

Ons beschermd dorpsgezicht, tot stand gekomen met geld uit Brussel, behelst met name door kijken 

richting de velden met hun glooiingen. Het beperkt inwoners en landbouwers hier iets aan te 

veranderen. Landbouwers die een "zandkop" in hun perceel hebben mogen deze niet afgraven om 

perceel te verbeteren en hun opbrengst te verhogen (economisch belang ). Als een mijn bouwer met 

zijn economisch belang wel bodemdaling mag veroorzaken is dit rechtsongelijkheid. Er is geen sprake 

van algemeen belang zoals de gaswinning wel het geval is. 

De aardbevingsschade wordt in ons gebied nog steeds niet erkend door de NAM. De gaat uit van de 

contourlijnen van het groninger gasveld, vergeten wordt dat wij ook te maken hebben met bevingen uit 

het anner gasveld. De stad Groningen ligt ook buiten het contourgebied. De NAM investeert 68 

miljoen in het aardbevingsbestendig maken van een gebouw te weten "het Forum". SoDM is negatief 

over het project Geothermie in de stad Groningen. Dit staat haaks op de visie dat er buiten het 

contourgebied geen bevingen zullen zijn en dus geen schade. Wij voelen regelmatig bevingen en er 

zijn weldegelijk woningen met grote schade. Witteveen en Bos wordt door de arbitrage regelmatig te 

recht gewezen vanwege hun rapportage. De deskundigen in grondmechanica en bodem specialisten 

zijn het duidelijk niet met elkaar eens. Eerst dient duidelijkheid te zijn wat de gevolgen van deze 

gestapelde mijnbouw zal zijn. De ervaringen die nu met de NAM in onze regio zijn opgedaan zijn 

slecht. Laten we dit eerst oplossen voordat er vergunningen in dit gebied worden verstrekt. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

De gemeente Midden-Groningen kan, indien Brussel de subsidie terug eist, omdat de status beschermd 

dorpsgezicht cultureel erfgoed veenkoloniën en vaarwegen worden aangetast, niet voldoen. 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

De waterwinning kan door diesel vervuild worden via breuklijnen veroorzaakt door gaswinning. Dit is 

niet ondenkbaar. 

Echter wel onomkeerbaar. De lokale bedrijven worden op milieuregels gecontroleerd en 

aangesproken. Bij dieselolie vervuiling is de oorsprong niet meer te achterhalen wie de vervuiling 

heeft veroorzaakt. Dit kan ook na vele jaren later tot stand komen. Nee niet in mijn buurt. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

(:) 
1-� locatie WHC-1. 

o:i Het bevreemd mij dat Economische Zaken, die partij is via de NOM, beslissingen kan nemen over 

deze zaak. De NOM opgericht met gemeenschapsgeld 50% eigenaar van de Nedmag brengt schade 

aan bij burgers en laat deze vervolgens aan hun lot over. 

Eerst duidelijkheid, beter onderzoek door onafhankelijke partijen en meer kennis opdoen. Niet uitgaan 

van rekenmodellen deze blijken in de praktijk onvoldoend zeker. Het werk van Arcadis is bij de NAM 

regelmatig ter discussie, het heeft niet mijn vertrouwen. Diens brood men eet diens woord men 

spreekt. Ga maar rustig slapen uit de jaren 60 is aardbevingen nu 8 januari 3,4 in Zeerijp. U bij 

Economische Zaken dient uw verantwoordelijkheid te nemen. Onze regio wordt uitgeknepen zonder 

compensatie, ook door de Nedmag. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen maar eerst onafhankelijk 

onderzoek afte wachten waarvoor 26 miljoen is uitgetrokken. 

Mocht na het onderzoek toch een vergunning worden verleent, dan dient dit voor bepaalde tijd zijn. 

Voortschrijdend inzicht zal verwerkt moeten worden in deze precaire activiteiten, vinger aan de pols 

houden en de slager niet zijn eigen vlees laten keuren. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van economische Zaken en klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededeling 

Directie energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500EK Den Haag 

Kiel-Windeweer, 8-1-'18 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning loc. WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met 

kenmerk DGETM-E0/17191131 

Geachte heer/mevrouw, 

Doormiddel van dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM

EO 17191131. 

Onze zienswijze bevat de Volgende Punten 

1. Boren in westelijke richting 

2. Gevolgen 

3. Onderzoeken 

1. Boren in westelijke richting, Kiel-windeweer. 

B en W en de voltallige gemeente raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer (nu 

gemeente Midden Groningen) hebben unaniem standpunt ingenomen tegen 

zoutwinning in Kiel Windeweer. Het schetst onze verbazing dat de buurt gemeente 

Veendam toestaat, dat de bestaande locatie in Borger Compagnie mag uitbreiden. De 

Nedmag is voornemens in westelijke richting schuin onder kiel Windeweer te gaan 

boren. Op deze wijze kan er toch zout gewonnen worden en een democratisch 

besluit wordt mijn inziens ondermijnt. Naast de bestaande gas winning met alle 

schade van dien, zal dit betekenen dat we te maken krijgen met verdere 

bodemdaling en daarbij behorende schade. Dit betekend meer overlast en schade en 

dit is mijns inziens een onrecht daad. Deze koerswijziging van het oorspronkelijke 

winningsplan is niet conform het oorspronkelijk plan. Ik ben van mening dat deze 

andere richting een nieuw schade gebied creëert waardoor een normale bezwaar 

procedure moet doorlopen. Dat uw ministerie niet eens uit eigen initiatief de 

gemeente Midden Groningen wilde informeren, maakt voor mij duidelijk dat u op 

slinkse wijze, iedereen voor een voldongen feit wilde stellen. Een nieuw boring plan 

betekend dat op andere plekken in het winningsgebied schade optreedt. U en de 

Nedmag heeft de verplichting de direct betrokkenen te informeren. U geeft aan dat 

er toestemmingvis voor het oude winning plan dat betekent een hele groep van 

burgers geen gebruik kan maken van het de bezwaar procedure., De is een 

agrumentatie en een regenten mentalistei die niet van deze tijd is ebn niet past in de 
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problematiek van Groningen. De vertrouwensbreuk bij de bevolking van Groningen in 

uw ministerie is hierdoor wederom bevestigt. 

2. Gevolgen voor het woongenot 

De winning van zout in ons dorp, betekend naast gaswinning een verdere aantasting 

van mijn woonplezier. De gas winning uit zich door schade aan mijn huis (  

in Kiel Windeweer) en aan de vele huizen in het dorp Kiel Windeweer. Dit heeft 

diverse gevolgen voor de woon en leef plezier in het beschermd veenkolonie lint dorp. 

Verdere zoutwinning betekend meer schade aan de huizen. Het standpunt van de 

Nedmag is, dat het niet ligt aan de zoutwinning. Men beroep zich hierbij op een 

ondeugdelijk rapport van Arcadis. De Nedmag is het zelfde als de Nam 20 jaar 

geleden, gewoon alles ontkennen. Schade aan woningen in Borger Compagnie maken 

duidelijk dat er verzakkingen plaats gaan vinden 

3. Onderzoeken 

Uit diverse onderzoeken in gebleken, dat niemand weet wat de consequentie zijn van 

gestapelde mijnbouw (gas en zoutwinning). Dit betekent dat bij schade en 

meldingen de Nedmag en NAM naar er elkaar wijst. Niemand zal bereid zijn de 

schade te erkennen. Nedmag stelt dat men dit gezamenlijk wil oppakken. Dit is een 

verhaal voor de buhne. De schade protocollen zijn wezenlijk anders, de omgekeerde 

bewijslast is die ook van toepassing op de Nedmag schade? Deze Nedmag wijst nu 

elke schade af. Gesprekken met de inwoners van Borger Compagnie hebben ons 

geleert dat na jaren van zout mijnbouw, geen enkele schade is erkend. Men wijst 

naar elkaar, neemt geen verantwoordelijkheid en laat de bewoners aan hun lot over. 

Dit is wat er straks plaats gaat vinden in Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen. We 

mogen van de overheid verwachten, dat die ons tegen dit soort bedrijven beschermt. 

Deze ellendige situatie ontstaan door gaswinning, mag niet verder verergert worden 

door een tweede mijn bouwactiviteit, wederom aantasting van veiligheid, woon en 

leef plezier. De economische belangen kunnen/mogen niet prevaleren boven deze 

waarden. 

Ik verzoek u op grond van het bovenstaande de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat het ons van het verdere verloop van het proces op de hoogte 

houdt. 

Hoogachtend, 

0050 

142 van 268



• iiiiiiiiiiiiiii 
-

o-
-

o-
-

o
� 
iiiiiiiiiiiiiii 

N--

o
-
-

iiiiiiiiiiiiiii 

Il)_ 
iiiiiiiiiiiiiii 
-

"'--
-

'"= 
-

•iiiiiiiiiiiiiii 
� 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 2040 l 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, gemeente "Midden Groningen". 10 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131. 

Zoutwinning Nedmag Veendam Groningen, mijnbouwactiviteiten. 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente Midden Groningen 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend . 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 
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1-" Verbaast, verbijsterd en teleurgesteld ben ik. Dat in een gebied, welke al jaren geteisterd wordt door 

O:J aardbevingen inzake mijnbouw activiteiten waarbij veel Groningers in onzekerheid leven de overheid 

de moed heeft om alsnog een mijnbouw activiteit te ondersteunen of een vergunning te verlenen voor 

de hierboven bedoelde zoutwinning- en/of uitbreiding. 

Ik zou u willen verzoeken om eerst de huidige problemen in de provincie Groningen op te lossen en 

alle bestaande en nieuwe aanvragen op gebied van mijnbouw te staken! 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Datum: 

10_01._2018 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, <11-01-2018> 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte beer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verleend. Echter, 

harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid 

terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 
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Wist u dat: 
0052 

• In onze regio zowel zout als gas gewonnen wordt en dat 

Nedmag dezelfde strategie en ingenieursbureaus gebruikt als 

de NAM? 

• Overheden en deskundigen erkennen dat er onvoldoende kennis 

is van de veiligheidsrisico's en de andere effecten van zout- en 

gaswinning? 

• Nedmag door de zoutwinning een bodemdaling veroorzaakt 

van minimaal 65 cm en dat dit veel meer is dan de bodemdaling 

in het Groninger gasveld? 

• Er nu al sprake is van veel schade aan woningen en gebouwen, 

waardedaling en jarenlange onzekerheid over veiligheid en 

verkoopbaarheid van woningen en bedrijfspanden? 

• Dat de zoutwinning door Nedmag zware overlast veroorzaakt? 

Dat woon- en leefklimaat van omwonenden daardoor 

geruïneerd wordt? 

• Nedmag niet alle kosten van de gevolgen van de bodemdaling 

wil betalen en dat de inwoners daarvoor opdraaien via de 

waterschapsbelasting? 

• Voor zoutwinning olie in de grond wordt gepompt en dat dit de 

bodem vervuilt? 

• Afvalstoffen van Nedmag via "de smeerpijp" (VKA) geloosd 

worden op werelderfgoed de Waddenzee? 
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Staatstoezicht op de 
Mijnen: 'Code rood' 
in Groningen 

ZEERIJP Na de aardbeving 
stelt de toezichthouder op 
de gaswinning forse 
productieverlaging in het 
vooruitzicht. 

" Dit liegt er niet om", zegt de Gro
ningse gedeputeerde Eelco Eikenaar. 
Het Staatstoezicht op de Mijnen 
meldde gisteren dat het de voorstellen 
van de Nederlandse Aardoliemaat
schappij (Nam) om de gaswinning in 
Groningen terug te schroeven niet. 
concreet genoeg vindt. Dus werkt de 
toezichthouder de komende twee we
ken zelf een plan uit om de kans op 
aardbevingen in Groningen te verklei
nen. Het spreekt van 'code rood' in 
Groningen en verwacht dat de gas
winning fors terug moet om de veilig
heid te verbeteren. 

Het Staatstoezicht vindt boven
dien dat de Nam de indruk wekt 'dat 
de maatregelen enkel nodig zijn voor 
de veiligheidsbeleving' van Gronin
gers, terwijl er wel degelijk reële vei
ligheidsrisico's zijn. Het zegt in zijn 
advies aan verantwoordelijk minister 
Wiebes van economische zaken al
leen naar veiligheid te kijken; niet 
naar leveringszekerheid. 

In Groningen is dolblij gereageerd 
op dit nieuws. "Dit alles bevestigt wat 
we hier altijd al zeggen", zegt Eike
naar. "De veiligheid van de Gronin
gers moet gewaarborgd worden en dat 
kan alleen door minder gas te win
nen." Volgens de provinciebestuurder 
moet Wiebes er alles aan doeri om een 

volgende grote beving te voorkomen. 
En dat kan, zegt hij. "Er was een goed 
plan voor een stikstoffabriek. Daar
mee kun je buitenlands gas bewerken, 
waardoor je in Groningen ongeveer 7 

miljard kuub minder hoeft te winnen. 
Die fabriek had er al kunnen zijn." 

Voor de gedupeerden lijkt het oor
deel een doorbraak. "De leveringsze
kerheid van het gas moet onderge
schikt zijn aan veiligheid", zegt gedu
peerde Annemarie Heite. "Voor het 
eerst pakt het Staatstoezicht zijn ver
antwoordelijkheid. Dit is precies wat 
we in Groningen nodig hebben." 

Ook de Groninger Bodem Bewe
ging spreekt van een andere toon. 
"We zijn cynisch geworden in Gronin
gen, maar dit advies geeft vertrou
wen", vindt voorzitter Jelle van der 
Knoop. 

Volgens Susan Top van het Gronin
ger Gasberaad, een samenwerking van 
maatschappelijke organisaties, kan de 
minister het advies niet naast zich 
neerleggen. "En dan hebben ze een 
probleem, want als de gaskraan van
wege de veiligheid flink dicht moet, 
dan zit Neqerland door compleet 
overheidsfalen in de kou. Dat had niet 
gehoeven." 

Het Centrum Veilig Wonen (CVW) 
had gisteren ruim 2000 schademel
dingen binnen als gevolg van de be
ving van maandag in Zeerijp. Die had 
een kracht 3,4 op de schaal van Rich
ter. 

Op vijf plaatsen is volgens het 
CVW, dat de schades beoordeelt, spra
ke van een 'acuut onveilig situatie'. 
Drie van die panden zijn gestut om er
ger te voorkomen. ANP 
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De heer en mevrouw Korthuis-Wever 
Borgercompagnie 129 
9631 TG Borgercompagnie 

Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 

Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie : 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 
Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor locatie WHC-l van de inrichting WHC-1/2. 

Vanaf mijn geboorte heb ik al in ons huis  gewoond. 
Ik ben hier geboren en getogen. Na mijn huwelijk ben ik er met mijn man gaan 
wonen, onze dochter is hier ook geboren. 

Ik heb dus ook heel bewust meegemaakt dat eerst Billiton en later Nedmag 
magnesiumzout gingen winnen op de locatie WHC-1 recht voor ons huis . 

Zowel het zoeken naar het zout met ontploffingen in de grond als het boren van de 
putten heeft ons huis vele malen doen trillen en schudden. Ons huis is van 1902. 
In de jaren zeventig werd ons voorgehouden dat het allemaal maar tijdelijk zou zijn, 
bovendien zou de hele locatie aan ons zicht onttrokken worden door de aanplant van 
bomen rondom de locatie. 

Ofschoon ik niet de stukken gelezen heb die u allemaal genoemd heeft in de ontwerp 
omgevingsvergunning, voor iemand die niet gewend is en niet bekend is met het 
taalgebruik in zulke stukken, wil ik u wel laten weten welke gevolgen voor mij de 
zoutwinning heeft. 

Ik begrijp van mensen uit mijn omgeving dat Nedmag twee en mogelijk zelfs vier 
putten extra wil gaan boren op de locatie WHC-1 en dat er een grote loods komt met 
daarin zware pompen. 

Op basis van alle ellende die wij nu en in het verleden al hebben gehad met Nedmag 
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verzoek ik u met klem Nedmag GEE goedkeuring te geven voor zowel de renovatie 
als de herinrichting van locatie WHC-1. 

Nedmag heeft met haar winning, over de afgelopen 30 jaar, al heel veel schade 
veroorzaakt, ook aan onze woning. 
Gemelde schade wordt afgewezen, en ja, bij een volgende scheur of gat in de vloer ga 
je niet weer je schade melden. 

In mijn ogen doet het bedrijf, bijvoorbeeld naar u als de minister en het Staatstoezicht 
op de Mijnen alsof het oog heeft voor de mensen in het gebied waarin zij winnen, 
maar in werkelijkheid ontkennen ze alles en zitten wij letterlijk met de brokken. 

In 2016 is Nedmag maanden op de locatie WHC-1 bezig geweest en hebben wij dag 
en nacht in het lawaai gezeten. Met iedere keer een brief van Nedmag moesten wij 
maar accepteren dat er weer een paar maanden lawaai bijkwamen. 
Klagen over het lawaai hebben wij niet gedaan omdat wij bij voorbaat wel wisten dat 
Nedmag niets met die klacht zou gaan doen. 

Met slechts een kerstkrans voor de geleden overlast geeft Nedmag dan ook precies 
aan hoe zij haar zorg voor de omwonenden afkoopt. 

Mijn zienswijze gaat dus over het grote ongenoegen dat bij mij/ons leeft en dat met 
het besluit een omgevingsvergunning af te geven voor het inrichten van een nu 
"slapende" locatie naar straks een terrein voor zware industrie alleen nog maar groter 
zal worden. 

Want opniemv wordt de ni�uv;e locatie niet aan ons directe zicht onttrokken. Slechts 
een handjevol bewoners is in de afgelopen maanden door Nedmag uitgenodigd om 
mee te praten over de herinrichting van de nieuwe locatie (wij vinden dat die 
verandering er nooit mag komen) 
Wij en meerdere direct omwonenden zijn nooit benaderd om hierover mee te praten. 
Dat is niets minder dan een verdeel en heers werkwijze. 

Ik verwacht dat mijn zienswijze zal bijdragen aan het niet verlenen van de 
omgevingsvergunning. 

Met vriendelijke groet, 
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AANTEKENEN 

Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

   
Postbus 20401 

2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

Borgercompagnie, 12 januari 201 8  

Betreft: Zienswijze aangaande Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning voor de 
inrichting WHC-1 /2 Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Hierbij bied ik u mijn zienswijze aan betreffende de aanvraag Omgevingsvergunning 
ingediend door Nedmag B.V. te Veendam ten behoeve van een voorgenomen uitbreiding 
en renovatie van WHC-1 . 

� 
o- Mijn zienswijze bestaat uit de volgende onderdelen: 

= 
... ==:: 

---
N_ • Eerste deel zienswijze 

---
UI� • De Toelichting Aanvraag Omgevingsvergunning 

� 
'""'

-
• De Ruimtelijke Onderbouwing 

·= • Afsluitende opmerkingen 
� 

• Slotwoord 

In afwachting van uw reactie, verblijf ik, 

hoogachtend, 

1 
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In" de eerste plaats wil ik u kenbaar maken dat waar in de kennisgeving in de 
Staatscourant van 5 december 2017 wordt aangegeven dat vanaf 7 december 2017 alle 
stukken betreffende de vergunningsaanvraag in het gemeentehuis van Veendam ter 
inzage liggen, door incompetent handelen van de kant van de gemeente Veendam pas op 
21 december 2017 de stukken, en dan nog niet eens compleet, beschikbaar waren. Ik 
ben daardoor ernstig in mijn rechten geschaad. Over dit niet tijdig beschikbaar zijn van 
alle stukken is door  op 17 december 2017 een "spoedbrief" aan 
het College van B&W als ook aan de leden van de gemeenteraad van Veendam gestuurd 
waarop tot op heden nog geen inhoudelijke reactie is ontvangen. 

Van de contactpersoon bij EZK hebben mijn echtgenote en ik uiteindelijk een deel van 
de stukken electronisch toegezonden gekregen voor onze advocaat in Zaandam. Wij 
kregen de boodschap dat wij de electronisch toegezonden stukken niet mochten delen 
met anderen. Kunt u een verklaring geven waarom de stukken die ter inzage lagen op 
het gemeentehuis in Veendam niet gelakt waren en wij die zonder enige beperking 
mochten fotograferen en scannen? 
Het is niet alleen de gemeente Veendam geweest die in gebreke was met het veel te 
laat ter inzage geven van de stukken behorende bij het Ontwerpbesluit 
Omgevingsvergunning, maar ook EZK heeft, naar ons oordeel onterecht, het delen van 
de informatie met andere belanghebbenden gefrustreerd op volstrekt onduidelijke 
gronden, waardoor ik, zoals hierboven gemeld, in mijn rechten ben geschaad. 

Ten tweede, de gemeenteraad van Veendam heeft op 3 juli 2017 met slechts een 
minimaal stemverschil besloten een verklaring van geen bedenkingen af te geven ten 
behoeve van de uitbreidingsplannen van Nedmag op de locatie WHC-1 te 
Borgercompagnie. Dat dit besluit tot stand kwam na een tijdens de vergadering ingelast 
"achterkamertjes overleg" tussen de voor dit dossier verantwoordelijk wethouder, de heer 
Henk-Jan Schmaal, en de directie van Nedmag wekt op zijn minst verwondering. Het 
besluit faciliteert in wezen het verder toestaan van het nemen van risico's van gestapelde 
mijnbouw, een aspect waarop de gemeenteraad vanuit de dorpsgemeenschap 
meermaals is gewezen, ook nog tijdens de inspreeksessie in die raadsvergadering. 
Overigens, ten aanzien van gestapelde mijnbouw heeft eind november 2017 zelfs premier 
Mark Rutte tijdens een bijeenkomst ter ondersteuning van de verkiezingen van een 
nieuwe raad in de nieuwe gemeente Midden-Groningen publiekelijk gezegd dat ook hij 
daartegen zwaarwegende bezwaren heeft. Het feit dat Staatstoezicht op de Mijnen 
(hierna: SodM), noch welke andere instantie dan ook, kennelijk geen enkel concreet idee 
heeft wat zich bij mijnbouw, of het nu gas dan wel zout betreft, nu werkelijk in de diepe 
ondergrond afspeelt, is met de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari 2018 weer volop 
duidelijk geworden. 

Bovengenoemd raadsbesluit wekt des te meer verwondering wanneer men de brief 
(kenmerk van EZK:DGETM-EO / 17137153, zaaknr Veendam 17588) leest, die het College 
van B&W op 21 december 2017 aan de Minister van EZK heeft gestuurd. In die brief 
vraagt het College nadrukkelijk aandacht van de Minister voor de gevaren van gestapelde 
mijnbouw, zij het dat het in die brief gaat om een locatie elders in Veendam. Die 
verwondering wordt alleen maar groter omdat kennelijk pas op 21 december 2017, dus 
ruim 5 maanden na het verlenen van die Verklaring van geen bedenkingen, met alle 
nadelige gevolgen van dien, bij het College van B&W het besef ontstond over wat de 
maatschappelijke impact van (gestapelde) mijnbouw is. Zoals in die brief te lezen is: "Er is 
sprake van broosheid in het vertrouwen en daarmee een groeiend wantrouwen" en 
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1"onduidelijkheid over de wijze van schadeafhandeling". Met die laatste frase geeft B&W 
1_:=äus aan dat niet alleen de activiteiten van Akzo-Zout, maar ook die van Nedmag tot 
��chade leiden. De NAM had met evenveel recht hier genoemd kunnen worden, want 
ohet risico van "gestapelde mijnbouw" speelt namelijk ook in Borgercompagnie een 

belangrijke rol. Immers, op betrekkelijk korte afstand van de locatie WHC-1 liggen de 
gasvelden waar de NAM actief is. Het zal u duidelijk zijn dat bij onverhoopte toewijzing 
van de door Nedmag aangevraagde vergunning de door dat bedrijf voorgenomen 
activiteiten tot ontoelaatbare risico's voor mens en milieu zullen leiden.Tot nu toe is 
Nedmag niet MER-plichtig geweest, maar nu er nieuwe putten geboord gaan worden 
dient er wel een MER verplichting opgelegd te worden, omdat er nu geboord gaat worden 
in de richting van onze zoetwater bronnen (Hondsrug), en omdat de waterwinlocatie De 
Groeve (van Waterbedrijf Groningen) nu al de hoogste methaangehaltes van Nederland 
heeft en wij dus als sinds 2015 "slootwater" drinken. 

Bovendien, wanneer men ziet dat in de stad Groningen een geothermie project op last 
van SodM wordt gestopt, dan ligt het voor de hand te verwachten (en, ja, er zelfs op te 
rekenen!) dat SodM ook door de plannen voor uitbreiding van WHC-1 een definitieve 
streep zal halen. Het is moeilijk voor te stellen dat SodM in het "gestapelde mijnbouw 
dossier" met twee maten zal (mogen) meten. Daarnaast dient hier ook een rol te spelen 
het feit, dat in tegenstelling tot de activiteiten van de NAM, die van nationaal belang zijn, 
het bij Nedmag in Borgercompagnie gaat om een private onderneming en het winnen van 
magnesium zout niet van nationaal belang is. Mijns inziens is er dus ook voor de Minister 
van EZK voldoende aanleiding Nedmag een halt toe te roepen, zelfs los van wat SodM 
hiervan vindt. Alleen op die manier kan voorkomen worden dat door de bodemdaling en 
de verdere risico's die gepaard gaan met de activiteiten van Nedmag en NAM, die dicht 
bij elkaar de rust in de diepe ondergrond verstoren, de bewoners van Borgercompagnie 
en omstreken verdere schade aan hun eigendommen en bezittingen oplopen. 

Verder, het eerdergenoemde "achterkamertjes overleg" tijdens de raadsvergadering van 3 

juli 2017 heeft geleid tot een aantal toezeggingen van de kant van Nedmag (zoals 
bijvoorbeeld het samen met de gemeente Veendam onderzoeken van een alternatieve 
route vanaf de Veendammerweg naar de locatie WHC-1 ), maar deze onderneming heeft 
zich in de afgelopen jaren niet alleen een slechte "buur" getoond, maar heeft zich ook 
meer dan eens op flagrante wijze aan gemaakte afspraken en toezeggingen onttrokken. 
Zo zijn er (met name in het verleden) gegevens verdwenen of niet dan wel onjuist 
gecommuniceerd met de bewoners van Borgercompagnie en die houding wordt ook op 
meerdere plaatsen duidelijk in de stukken die vervat zijn in de Ruimtelijke onderbouwing 
uitbreiding en renovatie WHC-1} en waarop ik hieronder, in het vervolg van mijn 
zienswijze, nader terug kom. 

De aanvraag voor een Omgevingsvergunning, zoals gedaan door Nedmag kan uiteraard 
niet los gezien worden van een vervolgtraject: het boren van tenminste twee en wellicht 
zelfs vier nieuwe putten op WHC-1. Daarom zal ik in het overige deel van deze zienswijze 
ook daarover mijn opvattingen (lees: bezwaren) aan u kenbaar maken. 

In de stukken die ik wel in het gemeentehuis van Veendam heb kunnen inzien, komen een 
aantal hinderlijke typefouten e.d.voor, die voor mij aanleiding zijn twijfel te hebben over de 
zorgvuldigheid die de opstellers van de diverse rapporten bij de uitvoering van hun 
"onderzoeken" hebben betracht. Ook daarop kom ik bij de relevante passages uit die 
rapporten terug. 
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r,_9m dit eerste deel van mijn zienswijze af te ronden nog het volgende. Wat opvalt op 
i::Pagina 7 onder punt 9 van het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting 
t-WHC-112, d.d. 1 december 2017, kenmerk DGETM-EO / 17191131, is dat een 

0neroepschrift ingediend kan worden bij de Rechtbank Noord-Holland, Groningen. 
Volgens mij zou het moeten gaan om de Rechtbank Noord-Nederland, Groningen. Is hier 
nu sprake van "Hollandse" onwetendheid, zoals wij die in de provincie Groningen vaker 
ervaren? 

Toelichting aanvraag omgevingsvergunning Nedmag B.V .. Uitbreiding en renovatie 

WHC-1 

Pagina 5, 1.3 Aard van de inrichting 

Als opmerking vooraf is het opmerkelijk dat op meerdere plaatsen in het Tebodin rapport 
de plaatsnaam van de locatie als Borgercompanie wordt gespeld, zonder "g" terwijl al 
sinds 1648 de naam Borgercompagnie is. Dat zegt, zoals al aangegeven in het eer deel 
van deze zienswijze, iets over de zorgvuldigheid van het bureau Tebodin. 

In dit deel van mijn zienswijze zal ik mij beperken tot al hetgeen dat met de voorgenomen 
plannen ten aanzien van de locatie in Borgercompagnie (= WHC-1) te maken heeft en dus 
alle bespiegelingen met betrekking tot WHC-2 buiten beschouwing laten. 

In de tweede alinea wordt een bodemdaling van 65 cm aangegeven. Eerder is evenwel 
door EZ vastgelegd in het !nstemmingsbes!uit gewijzigd winningsplan Veendam, 
gedateerd 3 oktober 2014, dat op het moment dat (ik citeer): "Nedmag B.V. dient tijdig 
voordat een bodemdaling van 50 cm optreedt een aanvraag tot wijziging van het 
winningsplan in bij de Minister van EZ". Het getal van 50 cm moet gerekend worden vanaf 
1977. Het is daarom van groot belang en essentieel dat de huidige bodemdalingscijfers 
openbaar worden gemaakt en dus ook in het onderhavige Ontwerpbesluit zouden moeten 
zijn opgenomen. Quad non! Op dit punt speelt Nedmag dus wederom geen eerlijk en 
transparant spel. 

In de vierde alinea onder 1.3 wordt in de laatste volzin min of meer losjes en in elk geval 
en passant nog opgemerkt dat bodemdaling een milieuaspect betreft dat aan het 
zoutwinningsproces gerelateerd is. Wat bodemdaling met de aard van de inrichting als 
zodanig te maken heeft blijft in dit verband onduidelijk, om niet te zeggen totaal irrelevant. 

Pagina's 5 en 6, 1.4 Ligging van de inrichting 

In de sinds 1972 bestaande inrichting, ooit opgezet door Billiton (met overigens een even 
slechte reputatie als Nedmag nu druk bezig is zich te verwerven), wordt nu volgens 
Nedmag via één put nog zout gewonnen. Sinds dat moment hebben de huizen, en zeker 
die welke binnen de contouren van de "bodemdalingskom" liggen, schade opgelopen, 
zoals verzakking en en scheuren in de muren. Nedmag mag er dan weliswaar in juli 2017 

in geslaagd zijn een Verklaring van geen bedenkingen bij gemeente Veendam te regelen, 
en een verandering van het bestemmingsplan (van landbouwbestemming naar 
industriegebied) te hebben bewerkstelligd, het neemt op geen enkele wijze weg dat 
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1 daarmee de bewoners in de onmiddellijke omgeving van de door Nedmag gewenste 
t-=_' nieuwe inrichting op WHC-1 nog verdere schade aan en waardedaling van hun 

:== eigendommen en bezittingen tegemoet kunnen zien. Zoals uit Figuur 1 (p. 6) ligt WHC-1 

(f.J zeer dicht bij (op een afstand van niet meer dan 250 meter) de bewoonde huizen, 
waarvan een aantal er al meer dan 100 jaar staat, ooit op staal gebouwd in (de nadagen 
van) een eeuwenoud ruraal veenafgravingsgebied. 

Kortom, de door Nedmag gevraagde vergunning dient alleen al op grond van het 
bovenstaande door de Minister van EZK te worden geweigerd. 

Pagina 7, 2.3 Aanleiding vergunningaanvraag 

Nergens in deze paragraaf wordt duidelijk, noch inhoudelijk noch semantisch, of er een 

inhoudelijke aanleiding voor de vergunningsaanvraag is en, zo ja, welke die dan is. Er 
wordt slechts gerept van een voornemen, maar de realiteitswaarde wordt hier niet 
beargumenteerd. 

Pagina 8, 3. 1 Wet Ruimtelijke ordening 

In de tweede alinea wordt verwezen naar bijlage 1 van de aanvraag. In dat stuk, getiteld 
Ruimtelijke Onderbouwing Uitbreiding en renovatie WHC-1, Nedmag 8. V. Mijn 
opmerkingen en zienswijze betreffende die bijlage en andere bijlagen treft u daar aan. 

Eveneens op deze pagina 8 van de Toelichting wordt onder 3.6 Besluit externe veiligheid 
verwezen naar BRZ0-2015. Hierbij merk ik op dat bij het nalopen van dat besluit ik op het 
internet (www.wetten.overheid.nl) alleen een versie aantref die geldt van 01-01-2016 t/m 
heden. De vraag, die ik beantwoord wens, is dan ook waarom niet die kennelijk meest 
recente versie is gehanteerd. 

Pagina 9, 3.8 Wet natuurbescherming 

Ook hier is het opmerkelijk dat EcoReest zijn onderzoek, zoals vervat in de bijlage 9 

Quickscan Wet natuurbescherming, heeft verricht ter plaatse van Borgercompagnie 156 

en niet bij Borgercompagnie 156A, de WHC-1 locatie. Wat niet duidelijk wordt middels 
deze paragraaf, noch in de bijbehorende bijlage (onder 6. 10), of het gebied ten oosten 
van de bestaande en van de voorgenomen uitbreiding locatie, niet in het onderzoek is 
betrokken. Daar staan bomen en struiken, die als verblijfplaats voor diverse vogelsoorten 
dienen. In die Quickscan, 3.3 Zorgplicht valt onder meer te lezen een citaat uit Art.1.11 uit 
de Wet Natuurbescherming: "De zorg houdt in dat een ieder weet of redelijkerwijs kan 
vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt". De reden dat ik daarvan specifiek melding maak is dat er regelmatig 
buizerds kunnen worden waargenomen, iets waarvan de momentopname tijdens het 
veldbezoek door een medewerker van EcoReest op 13 april 2017 gemakshalve geen 
gewag maakt. Deze vogelsoort behoort ook tot de beschermde soort, en zeker tijdens het 
broedseizoen. Ik maak dan ook in deze zienswijze tegen de conclusies van EcoReest op 
dit punt zwaarwegend bezwaar. Mocht de Minister onverhoopt besluiten toch de door 
Nedmag gevraagde Omgevingsvergunning af te geven, dan zal die pas na het 
broedseizoen van toepassing mogen zijn. 
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� Pagina 14, 6.2. 1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

(;:> In deze paragraaf wordt gesteld dat ter plaatse van de woningen rondom locatie WHC-1 
!--'-wordt voldaan aan de richtwaarden. Wanneer men evenwel ziet waar de metingen met 
rp de daarop gebaseerde berekening hebben plaats gevonden, dan is het niet acceptabel te 

noemen dat er kennelijk een random selectie van panden heeft plaats gevonden. Ik kom 
daarop hieronder uitvoeriger terug: zie mijn zienswijze zoals verwoord bij Akoestisch 
onderzoek. pagina 10. Overdrachtsberekening. De daar gemaakte aanmerkingen hebben 
ook betrekking op Pagina 14, 6.2.2 Maximale geluidsniveau. 

Pagina 15, 6.3 Bodem 

Het is kenmerkend voor de handelwijze van Nedmag dat het bedrijf door Antea een 
nu/situatie bodemonderzoek heeft laten uitvoeren. Een dergelijk onderzoek, een 
nulmeting, heeft nooit plaats gevonden bij aanvang van de activiteiten van Nedmag ten 
aanzien van de (vaak eeuwenoude) huizen in Borgercompagnie. Daarmee heeft Nedmag 
met de (diepe onder-)grondverstorende activiteit waar het bedrijf zich mee bezig houdt, 
zich een onverantwoordelijke partij getoond en de inmiddels bij veel bewoners in 
Borgercompagnie, maar ook daarbuiten (Veendam, Kielwindeweer) opgelopen schade 
(verzakkingen en scheuren) veelal als "niet door ons veroorzaakt" van tafel geveegd. Op 
zich is dat al een reden voor de Minister om een Omgevingsvergunning te weigeren en 
vervolgens een halt toe te roepen aan de geplande winningsactiviteiten van dat bedrijf op 
WHC-1, nog los van de uiterst risicovolle en onvoorspelbare effecten van, zoals al eerder 
betoogd, gestapelde mijnbouw. 

Pagina 15, 6.3.2 Bodemrisicoanalyse 

In deze paragraaf gaat het voornamelijk over mogelijke schadelijke stoffen, die als bodem 
belastend kunnen worden beschouwd. Wat in deze gehele paragraaf buiten beeld blijft, is 
welke risico's er zijn voor de omgeving, zowel bovengronds als zeker ook ondergronds, 
als gevolg van de uitbreiding van WHC-1. Ook op dit punt is mijn zienswijze nadrukkelijk 
negatief. 

Niet alleen in deze paragraaf, maar in wezen in het geheel van de Toelichting op de 
aanvraag Omgevingsvergunning is het duidelijk dat de vergunning wordt aangevraagd 
met het oog op het slaan van nieuwe putten. Dat dit een nieuw besluit van de Minister 
vereist, is zonder meer duidelijk. Maar het is evenzeer helder dat in de aanvraag 
Omgevingsvergunning als ook in de Toelichting gepreludeerd wordt op de volgende stap: 
het boren en het winningsproces. Wanneer het louter zou gaan om het vervangen van een 
oude loods of het aanbrengen van een omgevingsvriendelijke verlichting op de huidige 
locatie WHC-1, dan zou er nimmer een dergelijk omvangrijk en daardoor in een aantal 
opzichten slecht georganiseerd rapport, met verwarrende verwijzingen, nodig zijn 
geweest. Waar het Nedmag wel omgaat, is die volgende stap, en die tracht ik met het 
totaal van deze zienswijze te voorkomen. 

Pagina 16, 6. 7 Afvalstoffen 

In dit deel van de Toelichting wordt in de tweede alinea melding gemaakt van het gebruik 
van diesel (als dakolie). Deze grond-/ hulpstof wordt in elk geval ook genoemd in 
paragraaf 6.5 in tabel 6.1. De vraag die zich hierbij aandient is of het voldoende bekend is 
wat (verder en uitgebreider) gebruik van diesel betekent voor het ondergronds milieu. 
Deze vraag wordt des te pregnanter wanneer men zich het onderzoek dat SodM in de 
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� loop van 20 1 5  heeft gedaan naar het gebruik van diesel bij alle zoutlocaties van Akzo-
t�' Nobel. Verder roep ik hier in dit verband de brief die op 5 april 20 1 6  door de Minister van 
o Economische Zaken aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is geschreven (Kamerstuk 
f-" 32849 nr 71 ). In die brief wordt een notitie van SodM genoemd, waarin de bevindingen 
O-:J van SodM ten aanzien van het gebruik van dieselolie worden weergegeven. Het 

onderzoek betrof toen de zoutwinning in de Waddenzee door Frisia Zout B.V. Mij is geen 
enkel stuk, laat staan onderzoek, van SodM bekend naar de gevolgen van het inzetten 
van diesel als hulpstof bij de zoutwinning door Nedmag in Borgercompagnie. Verder is het 
van belang kennis te nemen van de volgende passage, genomen uit het Advies 
winningsplan Ganzebos fase 2, d.d. 4 juli 20 1 7, opgesteld door SodM: 

"Op basis van deze informatie vindt SodM het aannemelijk dat het risico op nadelige 
gevolgen van het gebruik van dieselolie reëel, maar beperkt is." 

Dat ik hier in mijn zienswijze vooruitloop op stap 2 van de Nedmag bezigheden, dat wil 
zeggen de boor- en winningsactivitieiten, vloeit voort uit het gegeven dat in bijlage 1 bij 
het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning (d.d. 1 december 2017) uitvoerig gewag 
gemaakt wordt van Voorschriften en in een Memo van Nedmag d.d. 1 9  oktober 201 7  als 
antwoorden op vragen vanuit het Ministerie van EZ ook het gebruik van diesel aan de 
orde komt. 
Kortom, zolang er geen volstrekte duidelijkheid over de gevolgen van het gebruik van deze 
hulpstof op de locatie WHC-1 voor het milieu in Borgercompagnie bestaat, dient mijns 
inziens de Omgevingsvergunning ook om deze reden te worden geweigerd. 

Ten aanzien van pagina 16 van de Toelichting, 3.8 Water wil ik melden dat door de 
activiteiten van Nedmag, die in westelijke richting zullen gaan, ons zoetwater/drinkwater 
rond de Hondsrug versneld in een "gatenkaas" situatie terecht komt. Dat heeft ernstige 
gevolgen voor de kwaliteit van ons drinkwater!. Los van die ernstige zoetwater
problematiek is er het meer algemene punt van de waterhuishouding. Het is alleszins 
denkbaar, om niet te zeggen voorspelbaar, dat de bodem in dit gebied zodanig ver zal 
zakken dat het waterschap Hunze en Aa's geconfronteerd gaat worden met een 
onmogelijke beheerssituatie, waarvan de gevolgen ook direct de bewoners van 
Borgercompagnie en omstreken zullen treffen. Dat is onaanvaardbaar. Zolang er nog geen 
deugdelijk onderzoek door het Waterschap naar de toekomstige situatie is gedaan 
(opmerkelijk en strategisch ongetwijfeld veelzeggend dat die instantie geen advies heeft 
gegeven ... ), kan ik niet anders dan in deze zienswijze ernstig bezwaar maken tegen het 
toekennen van een Omgevingsvergunning. 

Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding en renovatie WHC-1 Nedmag B.V 

Op pagina 8 wordt achter het tweede opsommingsteken binnen het tekstblok Additioneel 
worden de volgende aanpassingen en renovaties binnen WHC-1 doorgevoerd: 
"aanbrengen leiding ondersteuningen nieuwe putten". Hoe moet dit semantisch geduid 
worden? En hoe kan dit een aanpassing c.q. renovatie betreffen, als de nieuwe putten er 
nog niet eens zijn? 
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', Op pagina 9, 3 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 3. 1. 1 niet alleen aangegeven dat 
'.:;.'. de activiteiten niet van nationaal belang zijn, maar wordt ook het zogenaamde Barro 
..= aangehaald. Het Barro heeft dus kennelijk alleen betrekking op projecten die wel van 
°' nationaal belang zijn, althans dat valt op te maken uit de formulering in het derde 

tekstblok en dit is dan nadrukkelijk niet van toepassing op de voorgenomen Nedmag 
activiteit op locatie WHC-1. Het "niet nationale belang" wordt nogmaals duidelijk 
bevestigd onder 3.1.2 in het citaat uit het Ontwerp Structuurvisie Ondergrond: 

"Het winnen van zout uit eigen bodem wordt echter niet van nationaal belang geacht" 

Vervolgens worden op pagina's 9 en 10 van bijlage 1, onder 3.1.3 een aantal projecten 
opgesomd die wel van nationaal belang worden geacht. De genoemde conclusie onder 
deze opsomming, namelijk dat de Barro bepalingen niet strijdig zijn met nationale 
belangen is niets meer dan een drogreden. 

Nogmaals, het gaat hier dus louter en alleen om een private onderneming, te weten 
Nedmag B.V., die nu ten koste van mens en milieu haar winstoogmerken wenst te 
vergroten. 

Pagina 10, 3.2 Provinciaal beleid 

In dit deel van bijlage 1 , de Ruimtelijke Onderbouwing Uitbreiding en renovatie WHC-1, 
Nedmag 8. V. dat de Provincie Groningen in haar Omgevingsvisie Provincie Groningen 
2016-2020 zoutwinning wel van nationaal belang acht (zie 3.2.1), maar ook dat de 
Provincie meebeslist over o.a. "de omvang van de zoutwinning, met het oog op 
ruimtelijke gevolgen, bodemdaling en veiligheid". Onduidelijk blijft hier echter of de 
Provincie Groningen heeft ingestemd met de uitbreiding van de locatie en met de 
mogelijke gevolgen van dieselolie-injectie (zie hierboven). Het is op zijn zachtst gezegd 
bevreemdend, maar wellicht ook veelzeggend, dat de Provincie Groningen geen advies 
heeft uitgebracht ten aanzien van het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning. 

Pagina 10, 3.2.2 Visie op de Ondergrond van de Provincie Groningen 

Verder wordt in meergenoemde bijlage 1 geen enkele beargumenteerde invulling, laat 
staan onderbouwing, gegeven aan de bewering dat "gevolg wordt gegeven aan een 
optimale ruimtelijke en landschappelijke inpassing" en toch wordt in diezelfde bijlage op 
pagina 11, eerste volzin, de conclusie getrokken: "Daarmee voldoet de voorgenomen 
wijziging aan de gestelde eis van een goede landschappelijke inpassing conform de Visie 
op de Ondergrond van de Provincie Groningen". In (semi-)wetenschappelijk opzicht is dit 
niet meer dan een cirkelredenering, dan wel "fake news". 

Pagina 11, 3.3 Gemeentelijk beleid 

In 3.3.1 Structuurvisie Veendam wordt gesteld dat "Tengevolge van de nieuw te realiseren 
putten zal er geen bodemdaling plaats vinden, anders dan [ ... ]Veendam". Los van het feit 
dat de komma voorafgaand aan het woord "anders" kennelijk de functie heeft een 
"afterthought" dan wel een onbelangrijke bijkomstigheid te introduceren, blijft de vraag in 
hoeverre de bodem al gedaald is sinds Billiton en vervolgens Nedmag hun activiteiten op 
WHC-1/2 zijn begonnen. Ook op dit punt heeft Nedmag tot op de dag van vandaag nooit 
exacte en vooral correcte gegevens willen verschaffen. 
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1 Verder ware het voor alle duidelijkheid wenselijk geweest om een legenda bij figuur 3.1. 
t-.J (Visiekaart behorende bij Structuurvisie) te leveren. 

!--' 

(j'j Pagina 13, 3.5 Conclusie 

In de Conclusie wordt ondermeer gesteld dat "risiconanalyses", die opgesteld zijn in of 
vóór 2013 ongewijzigd blijven. Dat gaat dan voorbij aan inzichten die mogelijk op grond 
van voortschrijdend inzicht zijn ontstaan en die dus niet in deze rapportage worden 
genoemd. Ik kom later in deze zienswijze hierop terug. 

Pagina 14, 4 Milieu en omgevingsaspecten 

Onder figuur 4.1 wordt vermeld dat zoutwinningbedrijven vallen onder categorie 3.2 in de 
tabel en dat volgens deze tabel de richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en 
rustig buitengebied minimaal 100 meter dient te bedragen. In de tekst onmiddellijk 
voorgaand aan deze tabel wordt gesteld dat van die standaard adviesafstand afgeweken 
kan worden en dat wanneer sprake is van een gemengd gebied, de richtafstand éen 
afstandstap verlaagd mag worden. Niet gemotiveerd wordt in deze paragraaf waarom die 
verlaging in afstandstap niet is toegepast en de richtafstand niet op 200 meter is gesteld, 
terwijl er in Borgercompagnie nadrukkelijk wel sprake is van een landelijk gebied met 
daarin een rustige woonwijk, met enkele landbouwbedrijven en een (helaas een voor de 
direct omwonenden ondraaglijke stank veroorzakend) vergistingsbedrijf. 

Pagina's 19 en 20, 4.9 Landschappelijke waarden 

In deze paragraaf wordt gesteld: "De winlocatie WHC-1 ligt nagenoeg geïntegreerd in een 
lintbebouwingszone". De daaropvolgende zin stelt dat de uitbreiding van de inrichting 
geen afbreuk doet aan het veenkoloniën landschap. Deze constatering is niets anders dan 
een subjectieve oordeel, en niet gestoeld op objectieve -dus verifieerbare
onderzoeksresultaten. Ook de opmerking in de laatste volzin van 4.9 wekt verwondering: 
zowel de huidige locatie en als de plannen voor de voorgenomen nieuwe locatie passen 
in het geheel niet in het agrarisch landschap en kunnen dus nimmer architectonisch 
inpasbaar gemaakt worden, ook al omdat in de afgelopen 45 jaar Billiton en Nedmag de 
beloofde onttrekking aan het zicht en het daarmee "inpasbaar" maken van de locatie 
nooit heeft waargemaakt. Ik maak middels deze zienswijze dan ook op dit punt ernstig 
bezwaar tegen het afgeven van een Omgevingsvergunning. 

Betreft: Bijlage 6, Akoestisch onderzoek locatie WHC-1 Nedmag B.V. 

Akoestisch Onderzoek 

Het eveneens door Tebodin opgestelde rapport ademt in zijn algemeenheid de sfeer van 
louter veronderstellingen en aannames, omdat er geen empirisch onderzoek verricht kan 
worden. Immers, de uitbreiding en renovatie van WHC-1 is vooralsnog een voornemen. 
Waar in 3. 1 in de tweede volzin sprake is van een richtwaarde van 40 dB(A) als maximum 
voor de dagperiode in een landelijk gebied -conform de Handreiking Industrielawaai en 
vergunningverlening- wordt in de volgende alinea onder 3. 1 50 dB(A) als "etmaalwaarde" 
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, opgevoerd. Daarbij wordt aangegeven dat dit toelaatbaar zou (kunnen) zijn op grond van 
t··-' een bestuurlijk afwegingsproces. De vraag die deze formulering oproept, is "welk 
o bestuur" en "welk afwegingspoces'', en verder de vraag welke factoren in dat proces van 
� doorslaggevend belang zijn. Het antwoord op die vragen, c.q. de onderbouwing en/of 
P nadere uitleg van deze terminologie ontbreekt. Evenzeer blijft in 3. 1. onduidelijk wat 

precies bedoeld wordt met het referentieniveau en welke dB waarde dat dan is. 

In 3.2 lees ik "Conform jurisprudentie is de grenswaarden algemeen geaccepteerd als 
normstelling". Valt deze formulering in dezelfde categorie als "Hun hebben zich dat niet 
beseft"? Zoals het er nu staat in 3.2 is het syntactisch onbegrijpelijk Nederlands. 
Uiteraard van meer inhoudelijk belang is hetgeen in de derde alinea onder 3.2. wordt 
gesteld, en met name dat onder "bepaalde condities' hogere maximale geluidsniveaus 
kunnen worden vergund. Welke condities zijn dat als ze kennelijk bepaalbaar zijn? Zolang 
dat niet duidelijk is, bestaat de kans volop dat de nachtelijke rust, afgezien van het geluid 
dat buizerds en uilen zo nu en dan maken, verstoord wordt. Derhalve maak ik dan ook 
nadrukkelijk bezwaar tegen hetgeen dat in dit rapport over het akoestisch onderzoek 
gesteld wordt. Tevens wijs ik u erop dat er niet is gemeten welke waarden de huidige 
geluidsniveau's hebben, althans dat wordt niet uit de voorliggende stukken duidelijk. 

Pagina 8. 4.3 Mobiele geluidsbronnen 

In de laatste alinea van deze paragraaf wordt aangegeven dat "voor de overige activiteiten 
op het terrein [. .. ] wordt in het geluidsmodel een bron opgenomen van 103 dB(A) 
gedurende 1 uur in de dag periode (bron 12). Uit deze paragraaf, noch in de voorgaande 
(4.2) wordt duidelijk gemaakt waar die "bron 12 betrekking op heeft. Tabel 4.1 in 
paragraaf 4.2 noemt slechts 11 bronnen en ik maak dus (wederom) bezwaar tegen niet 
alleen het verhullend taalgebruik in dit Tebodin rapport, maar ook tegen de consequenties 
die dit geluidsniveau voor de min of meer aanpalende woningen zal hebben. 

Nog even terug naar de tweede alinea in 4.3. Daar stelt Tebodin dat voor de snelheid van 
de vrachtwagens 10 km/h wordt aangenomen, met verder een verwijzing naar 2.3. In die 
paragraaf over voertuigbewegingen lees ik dat er 2 vrachtwagens per week op het terrein 

van WHC-1 (door Tebodin overigens hier ineens aangeduid als WHC-01, slordigheidje?) 
worden verwacht. Deze rijden via de openbare weg, maar die zullen zeker geen 10 km/h 
rijden! 

Pagina 9. 5 Beste Beschikbare Techniek 

In deze paragraaf over BBT staat in de tweede alinea dat de BBT dient voor het bereiken 
van een hoog niveau van bescherming van het milieu. Wordt onder "milieu" ook de 
bewoners in de (onmiddellijke) omgeving van WHC-1 verstaan? Zolang dat niet duidelijk 
gemaakt wordt, maak ik ook op dit punt bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding en 
renovatie, en dat los van mijn "overall" bezwaar tegen de uitbreiding en renovatie van 
WHC-1. 

In het vierde tekstblok laat de opsteller (en ook de controleur van het geheel, wiens paraaf 
aangeeft dat hij het rapport heeft gecontroleerd en akkoord bevonden) nog een hinderlijke 
taalfout staan achter het derde tekstbolletje: "Het gebouw worden .... ". Verder dringt zich 
bij dit tekstdeel de onbeantwoorde, laat staan niet-gestelde, vraag op hoe de term 
"goede" gekwantificeerd moet worden. 
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Pagina 10. 6 Overdrachtsberekening 

c• In het derde tekstblok wordt als plaatselijk maaiveld een hoogte van 2,2 meter 
;--'- gehanteerd. Het blijft onduidelijk in de tekst waarop dit getal van 2,2 m is gebaseerd en 
o: die duidelijkheid zal op zijn minst moeten worden gegeven. 

In Tabel 6.1 in paragraaf 6. 1 worden 9 woningen opgevoerd die kennelijk door Tebodin en 
dus ook Nedmag als representatief worden beschouwd bij de beoordeling van het 
langtijdgemiddelde ten gevolge van de locatie WHC-1 na uitbreiding en renovatie. Van 
deze 9 woningen liggen er slechts 3 op korte afstand van WHC-1, namelijk 156 (van deze 
9 het dichtstbij), 117 (min of meer tegenover 156) en 160. Deze laatste woning is al enige 
jaren onbewoond en gezien de staat waarin dit pand verkeert, is het hoogst 
onwaarschijnlijk dat het ooit weer bewoond zal worden: het dient meer als een soort van 
opslagplaats. Opmerkelijk in genoemde Tabel is de keuze voor het pand 102 aan de 
Kalkwijk (overigens tot en met 31 december 2017 behorend tot de gemeente Hoogezand
Sappemeer en vanaf 1 januari 2018 vallend onder de nieuwe gemeente Midden
Groningen), omdat de toenmalige gemeente Hoogezand-Sappemeer (terecht!) niet 
akkoord heeft willen gaan met (de gevolgen van) de uitbreidingsplannen van Nedmag. 
Met het noemen van de woning  geeft Nedmag mijns inziens duidelijk aan in 
welke richting men (ook) zal gaan boren. Verholen helderheid, dus. 

In bijlage 5, die in paragraaf 6. 1 in de tweede volzin genoemd wordt, worden een aantal 
toetspunten genoemd. Het is onduidelijk waarom de toetspunten 01 _A t/m 13_A in deze 
Resultatentabel zijn opgenomen in relatie tot WHC-1, gegeven de afstand tot deze 
locatie. 
Uiterst verwarrend is verder de in deze tabel gehanteerde benaming 
"Borgercompagniesterstraat". Deze naam komt inderdaad voor binnen de (nieuwe) 
gemeente Midden-Groningen, maar vanaf de Vosholen in die gemeente heet het lintdorp 
al sinds oktober 1970 Borgercompagnie voorzover het behoort tot Veendam en tot het 
vroegere Hoogezand-Sappemeer. In het deel dat in het verleden bij Muntendam (later 
Menterwolde) behoorde, is de officiële naam Borgercompagniesterweg. Opnieuw een 
slordigheidje van Tebodin en/of Nedmag? 

In de Resultatentabel in bijlage 5 worden in de lijst van woningen met die verkeerde 
locatie-aanduiding nog een aantal andere huisnummers genoemd, die niet in Tabel 6.1 in 
de "hoofdtekst" voorkomen. Het is misleidend en onwetenschappelijk om belangrijke 
gegevens alleen in een bijlage op te nemen. Tegen die handelwijze maak ik op zich al 
bezwaar. Daarnaast maak ik ook ernstig bezwaar tegen het feit dat de woningen 119, 
119A, 121, 123, 127 en 129, 129A, 1298 en 129C, die allen aan de overzijde van de weg 
(bijna) recht tegenover WHC-1 liggen, niet in het onderzoek zijn betrokken. Rekening 
houdend met de meest voorkomende windrichting en de door het nagenoeg open 
landschap vrij spel hebbende windkracht, is het niet meer dan redelijk dat ook de 
hierboven genoemde ontbrekende woningen met de hierboven genoemde huisnummers 
deel hadden moeten uitmaken van de berekeningen. Het ontbreken van deze panden in 
de lijst versterkt het vermoeden dat Nedmag er belang bij heeft bij het niet voorkomen 
van die woningen in de lijst . 

Nog even terug naar de hoofdtekst, 6. 1, waar in tabel 6.1 in de kopregel links bovenaan 
de term "Vergunningspunt" wordt genoemd. Die term komt overigens ook voor in Tabel 
6.2 in paragraaf 6.2 Maximale geluidsniveaus. Moet hieruit afgeleid worden dat voor de 
overige woningen, zoals bijvoorbeeld hierboven aangegeven (119, 119A etc.) geen 
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vergunning nodig is? Vooralsnog maak ik dan ook daartegen bezwaar ten behoeve van 

r._) die woningen. 

1--...:. 

o:; Pagina 12. 6.3. Indirecte hinder 

In de eerste volzin wordt genoemd de Circulaire van 29 februari 1996 "Geluidshinder 
veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting". Het zou van zorgvuldigheid 
hebben getuigd als circulaires als deze, maar ook de elders in het rapport genoemde 
circulaires en overige bronnen als bijlage bij de Tebodin rapporten waren bijgevoegd. Dat 
zou aanzienlijk hebben bijgedragen tot de mogelijkheid van verifiëren van gegevens etc. 

Belangrijker is, evenwel, de volgende tekst in de tweede alinea, en ik citeer: "Verkeer rijdt 
via de Borgercompagnie van en naar de inrichting. Uit jurisprudentie volgt dat indirecte 

hinder alleen onderzocht hoeft te worden ter plaatsen (sic!) van woningen en als 
voertuigen in rij- en stop gedrag afwijken van andere voertuigen. Gezien het vorenstaande 
is het bepalende punt voor de indirecte hinder de woning aan de 

. In de worst case situatie rijden langs deze woning in de 
dag periode 2 vrachtwagens en 6 personenauto's langs de woning plaats." Afgezien van 
de functie van het woord "plaats" , dat los staat van het voorgaande woord, blijft mijn 
bezwaar dat genoemde voertuigen waarschijnlijk komende van de Veendammerweg (dat 
wordt niet duidelijk uit de diverse tabellen in de bij deze paragraaf behorende bijlagen) 
ook langs de woningen aan wat in Borgercompagnie bekend staat als de "wegzijde" 
vanaf nummer 182 t/m 160 zullen rijden. Op deze weg bevindt zich bovendien al jaren een 
wegversmalling met voorrangsregeling, tegenover nummer 127. Of moet men uit de 
geciteerde tekst opmaken, waarin alleen en uitdrukkelijk sprake is van indirecte hinder bij 
nummer 156, dat de voertuigen WHC-1 zullen benaderen vanuit de richting Sappemeer 
(gemeente Midden-Groningen)? In dat geval betreft mijn bezwaar de indirecte hinder die 
veroorzaakt wordt voor alle woningen die gelegen zijn tussen nummer 2 t/m 156. Op de 

bij dit punt behorende tekening ("Situering van route voor berekening van indierecte (sic!) 
hinder") is gemakshalve de aanrijroute naar deze toegangsweg met daarlangs, zoals 
hierboven gemeld, niet aangegeven .... Wat ook niet in de tabellen is meegenomen is de 
toenemende kans op trillingen die de huizen in dit veenachtig gebied zullen ondergaan. 
Nergens in de stukken wordt van dat aspect gewag gemaakt. 

Pagina 13. 7 Conclusie 

Paragraaf 7.1 stelt dat "Ter plaatse van de woningen wordt voldaan aan de richtwaarde 
voor landelijk gebied [ ... ] in de nachtperiode. Mijn bezwaar geldt hier, nogmaals, dat op 
grond van het beschrevene in de voorgaande paragrafen in het rapport met "de 
woningen" uitsluitend de woningen bedoeld worden zoals die in de tabellen vermeld 
staan, en niet de woningen die recht tegenover WHC-1 zijn gesitueerd (zie mijn zienswijze 
hierboven, onder 6.1). Derhalve is de conclusie zoals verwoord in de tweede volzin van 
deze paragraaf voorbarig getrokken en dus ongefundeerd. Dit bezwaar is evenzeer op zijn 
plaats ten aanzien van de conclusie zoals gesteld in 7.2. 
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1 Afsluitende opmerkingen behorend bij mijn zienswijze 

0 

1-" 
• Nu in deze tijden alom gezocht wordt naar middelen en mogelijkheden om het 

(r.. energieverbruik te beperken, is het onacceptabel dat er in het Ontwerpbesluit 
Omgevingsvergunning op dit punt geen enkel vereiste wordt vermeld. 

• In het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning is evenmin een passage opgenomen 

waarin Nedmag verplicht wordt tiltmeters en andere relevante sensoren aan te brengen, 
niet alleen ter plaatse van de locatie WHC-1, maar ook bij/aan de huizen in de 
(onmiddellijke) omgeving van deze locatie. De uit deze meters beschikbaar komende 

gegevens over de bodembeweging in Borgercompagnie en omstreken als gevolg van 
de zoutwinning dienen openbaar en verifieerbaar te zijn. 

• Bij die schades aan woningen etc die tot nu toe zijn aangemeld wordt bij de 
beoordeling daarvan meermaals door Nedmag gerefereerd aan slecht onderhoud. Is de 
Minister zich bewust van het feit dat wanneer bewoners al meer dan 10 jaar schade 
hebben, zij deze schade bewust laten bestaan om zodoende het bewijsmateriaal te 
bewaren in plaats van de schade door "onderhoud" aan het oog te onttrekken? 

• In de Constructiebrief Revisie 0 en Revisie A valt te lezen dat de nieuw te bouwen loods 
op WHC-1 gebouwd zal worden op staal. Dat is opmerkelijk omdat Nedmag de door 
de zoutwinning veroorzaakte schade aan woningen afdoet als zijnde een gevolg van 
een slechte fundering, namelijk op staal. Die opvatting heeft Nedmag op zijn minst 

vanaf 2013, op basis van het zogenaamde Arcadis rapport steeds weer geventileerd. 
(Overigens is dat rapport slechts een "samenraapsel" van allerlei artikelen, en in geen 
enkel opzicht een wetenschappelijk verantwoord stuk). In deze Constructiebrief, onder 
2. 7.3. Grondonderzoek wordt gemeld dat: "voor deze fase van het ontwerp zijn er 
voldoende bruikbare gegevens beschikbaar. Zie daarvoor de deelkopieën in bijlage 2". 
Echter, nergens in de Constructiebrief wordt een bijlage 2 genoemd! 

• Onder 2. 7.4 Funderingstype van de Constructiebrief staat: "de uitbreiding van de 
locatie wordt uitgevoerd met een grondverbetering van de bovenste laag vanaf de 
bestaande draagkrachtige zandlaag". Uit deze zinsnede kan niet anders dan worden 
opgemaakt dat bedoelde grondverbetering van de uitbreiding valt onder de werking 
van de door Nedmag aangevraagde Omgevingsvergunning. Het valt dan ook niet te 
verklaren dat de grondverbetering al heeft plaats gevonden tussen 6 november 2017 
en 15 december 2017, dus voordat de Omgevingsvergunning is verleend. 

• Door uitbreiding van WHC-1 zal de woonomgeving nog verder worden aangetast en 
kan een verdere waardedaling van de woningen in dit dorp, en zeker van die in de 
onmiddellijke omgeving van WHC-1, niet uitblijven. 

• De immateriële schade, zoals gezondheidsproblemen, komen niet aan de orde in het 
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning. Dat is in het licht van wat er tot nu toe gebeurd 
is, als ook gezien wat in dat opzicht de gevolgen zijn van de gasmijnbouw elders in de 
provincie onacceptabel. 

• Er is kennelijk geen onderzoek naar het voorkomen van laag-frequent geluid, het is 
althans in geen van de stukken die ter inzage hebben gelegen terug te vinden. Dat is 
opmerkelijk want Nedmag heeft eerder wel erkend dat dit verschijnsel door zijn 
activiteit veroorzaakt werd, ook al heeft het maanden geduurd voordat Nedmag toegaf 
dat het door zijn activiteiten veroorzaakt werd. 

• Uit het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning blijkt niet dat Nedmag overwogen heeft 
een "Social Impact Assessment" (SIA) te laten uitvoeren, terwijl het in het 
Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning nadrukkelijk gaat om een project waarbij ervoor 
de bewoners (denk aan geluidshinder, toegenomen vrachtverkeer etc) blijvende 
effecten verwacht mogen worden. 
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·::::· Slotwoord 
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Op grond van al het bovenstaande baseer ik mijn zienswijze. Ik verzoek de Minister dan 

ook dringend geen Omgevingsvergunning aan Nedmag B.V. te verlenen voor de 

uitbreiding en renovatie van WHC-1. 
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Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie : 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 
Borgercompagnie l 56A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 ten behoeve 
van de winning van magnesiumzout. 

Mijn zienswijze treft u onderstaand puntsgewijs aan, gevolgd door een samenvatting. 

1. De oorspronkelijke afspraken en gewekte verwachting rondom de locatie WHC 1 
2. Volgens pagina 6 van het ontwerpbesluit: 

"De uitbreiding valt binnen het geldende winningsplan en de lopende concessie 
en de aanvraag kan ruimtelijk goed onderbouwd kan worden" 

3. De excessieve verzwaring van de productie op de locatie WHC 
4. Extra putten 
5. Het ontbreken van tiltmeters 
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l. De oorspronkelijke afspraken en gewekte verwachting rondom de locatie 
WHCl 

Jo J�nrgM�� nr. ' 
a<:>1 '"J?f:, -------w--•·-----

Zoals u ziet is het dorp in mei 1978 voorgelicht over de bedoelingen van Biliton, later 
Nedmag. De verwachting is destijds gewekt dat er niet alleen "geen 
grondverzakking" zal plaatsvinden, maar dat ook "de locatie in Borgercompagnie 
plm. 15 tot 20 jaar zal bestaan, daarna zal alles bovengronds worden ontruimd. Dit 
was de reden , dat er niet is overfgegaan tot het aanplanten van bomen om de 
locatie". 
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Naast de enorme teleurstelling dat Borgercompagnie achteraf TOCH de meest 
extreme bodemdaling in Nederland moet incasseren - volgens Nedmag is de 
daaruit voortkomende schade "voor eigen rekening voor de bewoners" - is ook 
duidelijk dat de uitgangsvoorwaarden dat WHCl in Borgercompagnie plm. 15 tot 

20 jaar zou bestaan, ook terzijde is geschoven. 

Wel nu dat is exact reden van de verbazing van de bevolking waarom er in 2016 

vookomen onverwacht een upgrade plaatsvond die het dorp % jaar zware overlast 
heeft bezorgd aan verkeer, dag en nacht zware industriële arbeid, licht overlast, 
etc. Die locatie zou immers toch worden opgeheven?!! 

Nu zegt Nedmag dat ze de geluidsoverlast van zwaardere pompen, etc. te zullen 
beperken. Echter het is bekend, dat laag frequent geluid van zware pompen 
nauwelijks te isoleren is. Het veroorzaakt een trilling die tot kilometers in de omtrek 
kan worden gehoord en gevoeld. 
De ventilator van de koelinstallatie van WHC2 was jaren een grote ergernis en de 
klachten van de Borgercompagniesters werden jaren genegeerd. Totdat onomstotelijk 
(door Microflown) werd vastgesteld dat het TOCH Nedmag was die de ergernis 
veroorzaakte. Het SODM moest worden ingeschakeld (zie bijgaande correspondentie) 
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9631 IL &>K.Gt:.RCOMPAGNJI:: 

Oilltum 30 Ja11Uari 2014 

Staat'l'.toPzlcht op de Mijnen 
.'.1inîswie'van Enmomisdtt Zaken 

t'Loornf-IU'�'I) 
24}2.JPDet-Htag 
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Secre.tt A!doenlngsbrief klacht( en} geluidhinder mijnbouwtocath!! Trlpscom;>agn e ""- "im"'.nt 

WllC-2 

Gea:chtie" heer ter Voort, 

Hierbij he.\•e.�tlç il( de anh·futgst vnn uw 11!:-maU d-d. 9 j11nuart 2014 en bf-1'ldtt 
lJl" u �s volgt 

U heeft btj On!> een itlaeht inQedrcnd lnz..ske gehJli'.thlnder (specmek mtt 

oetrekldng tot Jeftgtre�uerit gelulel) welke mo11cllj!<.erwljs veroorzaaKt wordt 
door ondememlng Nedmeg ln::tu!J.trtes Mtnlng & M8n1.lf"ctunng l>.V. ven:1er te 

n�met1 Nedrnau, met mJjnbouwloc.?tle lnpsi::ompagnie WHC·2 9e!e9en aan 
....aoge Leegte 18:! binnen de gemeent.e Veendam. 

Op 17 janu�rl en '9 januari 2014 heen Slaatstoeáchl op de Mijn� \•erdrr tt1 
noemen SodM de 9�uidk.fad1l .eoiwr.el mel u als de betreffende ondememinil 
Nedmzu; be."ipro\cen. Afçesprokr.n Is det N�rnng 1'1.'i er.rstv�ntwoordelijke 
de k!<>cnt met bc:tn:lclclng tet mo9P.lljke gP.tcidhinder verde:r 7al �1fh..'"Jr.dP en. 
Wij s.ultcn :;:.,.,rom do klachtenpr:)cedure tegen de or.cememlnA voorelsnog 

•.. 

Ik verzoek u t.:IJ een cvcnb.Jclc schrlftclîJkc rci!dfc het kenmerk en de datum 
van deze brief te vermelden. U kunt zl:h vcor ven:i'ere Informatie telefon�s.31 
in vcrtin:llng stellen met C!c in de bricr vcrm�ldc bchilndclaar. 

t:en afs.cht1ft van deze brief Is tevens verzonden aan Nedmzig en UP ce 
voorzitter Vill'I he;; m1d11eggensehapsorgaan van de vorengenoemae 
ondememmg. 

HcpEnde u van voldoende Informatie te hebben voorzien . 

J.W. do J;ir,g. M.Cng 
1r:�eU{�9enen•I der Mijnen 

........... 

�ilw:,c:nl 
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Ondanks de heftige overlast bij menigeen heeft men pas na TWEE JAAR(!) na het 
contact met het SODM een nieuwe ventilator geïnstalleerd. Tot op de dag van 
vandaag is het laag frequent geluid (brom) dag en nacht hoorbaar. Er is nog nooit een 
NAMETING gedaan door een onafhankelijke deskundig bedrijf (bijv. Microflown die 
destijds ook de brom van de koelventilator had vestgesteld). Het kost me nog steeds 
wekelijks uren nachtrust! 
Ergo .... Nedmag heeft een slechte reputatie. Als het niet gaat om het gebrek aan fair 
trade bij schadegevallen, dan is het wel om het geven van bijzonder beperkte of 
perceptieve informatie of haar laksheid om met (het bezit van) de burgers in haar 
omgeving rekening te houden. 
"Het motief om bewoners en politici te misleiden of niet (tijdig) van de juiste 
informatie te voorzien is illegaal, maar de methoden WAAROP dat gebeurt, is 
legaal." 
Dat maakt het voor gezagsdragers die er op toe moeten zien dat alles acceptabel 
gebeurd moeilijk. Je kunt je immers alleen maar verantwoordelijk voelen voor en 
beslissingen nemen over de dingen die je snapt. 
Persoonlijk voel ik me na jaren ervaring me geschaad en misleid door Nedmag op tal 
van zaken. Zij hebben een enorme negatieve verandering in de dorpsgemeenschap 
teweeg gebracht. Het eenzijdig wijzigen van de oorspronkelijke afspraken en het 

met de grond gelijk maken van de gewekte verwachtingen met het dorp rondom 
WHCl met de wetenschap dat Nedmag de daaruit voortvloeiende consequenties 
voor bet dorp toch aan zijn laars lapt voelt voor mij als een verzwaring van de 
last die het dorp toch al draagt van de mijnbouwer. 

Nedmag verdient het niet om ZO DICHT bij de bevolking hun bedrijf uit te oefenen. 

2. Volgens pagina 6 van het ontwerpbesluit 
"De uitbreiding valt binnen het geldende winningsplan en de lopende 

concessie en de aanvraag kan ruimtelijk goed onderbouwd kan worden" 
Ten aanzien van een aantal zaken vragen we ons af in hoeverre Nedmag gehoor heeft 
gegeven aan de door de Minister in het Winningsplan van 2014 gestelde voorwaarden 
en vragen om informatie. Voor de goede orde hieronder de belangrijkste punten die 
Nedmag diende te leveren, desgevraagd vóór de gestelde datum. 

Op pagina 11 punt 11 van het besluit staat het volgende: 

11. Besluit 
(je/et op de ar11kele11 3-1 en 35 van de !vfijnhouwwet en de artikelen 2./ en25 \'Gil het 
A1ij11bo11wbeslzrit: 

Besluit: 

Artikel 1 
Het ingediende wi1111i11gspla11 1 'eendam verkrijgt de instemming als bedoeld in artikel 
3./, derde lid, 1•an de Mijnhouwwet. 

Artikel 2 
Winning vindt plaats overeenkomstig het winningsplan tot liet moment dat door 
zoutwinning een bodemdaling optreedt van maxinwal 50 centimeter sinds 1977. 
Nedmag Industries Mining & A4anufacturing B. V dient tijdig mordat bodemdaling 
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van 50 centimeter optreedt een aam'raag tot wijziging van het winningsplan in bij de 
Minister van Economische Zaken. De aanvraag bevat een actualisaiie van het 
winningsplan, waarin de gevolgen mn voorzetting dan wel beëindiging van de 
winningsactiviteiten worden beschreven. 

Zienswijze: 
Het is niet eenvoudig om een eenduidig en exact overzicht te krijgen over de actuele 
bodemdaling. Er wordt gegoocheld met cijfermateriaal en de wijze van meting is naar 
mijn mening verouderd. Op sommige plekken in het veld gaat de bodemdaling visueel 
plotseling zeer snel zoals bijvoorbeeld bij TC7 en TCl. In ieder geval kan duidelijk 
worden waargenomen dat er in tegenstelling tot "de gelijkmatige bodemdaling" zoals 
Nedmag pretendeert, er duidelijke bodemdalingskommen (golfbal effect) ontstaan. 
Ik vraag me af op welke wijze de Minister verifieert en laat valideren of de 
aangedragen bodemdalingcijfers correct zijn. Met het oog op een te verwachten forse 
overschrijding van de maximale bodemdaling (ervaring vanuit Friesland) is 
waarschijnlijk de 25 centimeter marge ontoereikend. Nog jaren zal de bodem blijven 
dalen als gevolg van de gecreëerde cavernes. Het "squeeze-model" zal een 
"sellingstory" kunnen zijn; de praktijk een nachtmerrie als het labyrint van cavernes 
onvoldoende snel squeezen. 
Voor wat betreft de beëindiging van de winningsactiviteiten in WHCI zou het fair 
zijn als Nedmag zich ten overstaan van het dorp aan zijn gewekte verwachting zal 
houden. 
"WHCI dient binnen 15 tot 20 jaar te worden beëindigd." Onder die voorwaarden is 
destijds de betreffende locatie "door de strot van het dorp geduwd". Ook toen al was 
er weerstand van het dorp. Reden voor Billiton om WHC2 - veel verder van de dicht 
bewoonde wereld - tot centraal industrieterrein voor Nedmag te verheffen. 
Het is NIET FAIR om tegen de achtergrond van een geforceerde keuze van 
destijds, NU de locatie WHCl tot een gemoderniseerde, veel intensiever 
producerende en toekomstig gerichte locatie te veranderen voor de komende 40 

jaar! 

Artikel 3 

Nedmag Industries Mming & Manufacturing B.v. dient zo spoedig mogelijk 
conto11rkaarte11 in waarop de totale huidige en toekomstige bodemdaling sind'i J9r 

ruimtelijk wordt weergegeven. 
Zienswijze: 
Ik heb met verbazing gekeken naar de natte vinger prognose van de bodemdaling die 
Nedmag heeft gevoegd bij de aanvraag. Tegen de achtergrond van de vraag van de 
Minister bij artikel 3 van het besluit zou je een zwaar onderbouwd en 
beargumenteerde toelichting verwachten. Juist op basis van de ervaringen van de 
afgelopen jaren (ca. 2 centimeter bodemdaling per jaar) zou je rekenhoudend met 
geografisch landschap onder de oppervlakte veel nauwgezetter de bodemdaling 
moeten motiveren. Dit ook om het Waterschap te voorzien van de nodige gegevens 
om te kunnen anticiperen. 
Ik vraag me af of de Minister inmiddels in bezit is van geverifieerde en gevalideerde 
cijfers van de bodemdaling. Gelet op de uniciteit en extremiteit van de bodemdaling 
"zouden alle ogen van EZ en het SODM gericht moeten zijn op Kwatta". Iets wat 
Borgercompagnie in de af gelopen 20 jaar heeft moeten ontberen. 
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Artikel -1 

1Vedmag Industries Mining & Manufacturing B.v. stelt ten genoegen van de 
inspecteur-generaal der mijnen voor 1 november 201-1 een werkplan op voor een 
nadere studie naar de bulking factor in ham· spec[fteke cm•ernes. 

Zienswijze: 
Bij het eventueel slaan van nieuwe putten is het van belang om een zeer betrouwbare 
input te hebben van het volume van de gewonnen delfstoffen en de terug te injecteren 
stoffen. Ik vraag me af of de inspectie inmiddels concreter kan handelen, met andere 
woorden zijn er concrete afspraken gemaakt over een betrouwbare gegevens 
uitwisseling in het belang van een adequate inspectie. 
In ieder geval wordt er met geen woord over gerept, terwijl er toch verwezen wordt 
naar het winnigsbesluit waarvan deze afspraak deel uitmaakt. 

Artikel 5 

Nedmag Industries Mining & Manufacturing B. T: voert ten genoegen van de 
inspecteur-generaal der mijnen voor 1 juli 2015 een studie uit naar de beste w�jze 
waarop de cavernes kunnen worden verlaten. 
Zienswijze: 
Dit artikel heeft de bewoners in het winningsbesluit gesteund in de verwachting dat 
WHC 1 conform de afspraken in 1978 zou worden verlaten en dat dit artikel daarvoor 
een opmaat was. 
Zoals eerder vermeld was de verbazing groot dat in 2016 zonder overleg met het dorp 
er een renovatie plaatsvond onder meer van VD4 die meer inhield dan het in stand 
houden van de bestaande situatie. De ongeneerde overlast die dat voor lange duur 
veroorzaakte in het dorp heb ik hiervoor al aangegeven. 

Artikel 6 Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.v. voert ten genoegen van de 
inspecteur-generaal der m�jnen voor I juli 2015 een nadere studie uit naar het 
l'erschil tussen het squeezevolume uit de materiaal balans en het volume uit de 
inversie en de im1loed daarvan op de onzekerheid in de bodemdalingsvoorspellingen. 
Zienswijze: 
Over de ernst van de caverneproblematiek zijn diverse geologen het eens. Er is veel 
meer zout gewonnen dan er equivalent is gedaald. Dat baart Borgercompagnie 
ernstige zorgen voor de toekomst. Het effect dat dergelijke cavernes op de diepere 
ondergrond hebben, de aardbevingen die in dit gebied ook aanwezig zijn zie 
bijgevoegde overzichtskaart - om het even dat die het gevolg zijn van zoutwinning of 
gaswinning - kunnen op enig moment heftige gevolgen hebben voor de bodemdaling. 
Het opstellen van een werkplan is één. Mijn vraag is of de Minister inmiddels na ruim 
twee jaar inzicht kan geven in de bulking factor in relatie tot het inmiddels steeds 
groter wordende labyrint van cavernes van Nedmag rondom de putten. 

Verder staat in de aanvraag ''dat de uitbreiding!>plannen al besproken met het bestuur 
van de Dorpsl'erenigmg Borgercompagme en is op 13 juni een nieuw overleg 
gepland, waarb?j met een tiental direct omwonenden de plannen voor de ruimtelijke 
inpassing besproken worden.,. 
Het zou de Minister een hoop duidelijk maken als hij zich zou verdiepen in de wijze 
waarop Nedmag zich al jaren EN tot op dit moment heeft bekommerd om "een goede 
en open communicatie met het dorp na te streven" (uitspraak voormalig directeur 
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Nedmag ). De Bodemdalingscommissie van de bewoners bestaande uit 
leden van Borgercompagnie, Tripscompagnie en Langeleegte hebben, na jarenlang 
moeizaam overleg geweigerd om verder overleg met Nedmag te voeren. Ze hebben 
geen enkel vertrouwen meer in de integriteit van Nedmag. Het "NAM-gedrag" van 
Nedmag is kennelijk een MIJNBOUWERS-gedrag. 
Wat u moet weten is dat niet iedere bewoner (meer) lid is van de Dorpsvereniging en 
dat de dorpsvereniging GEEN vertegenwoordigende bevoegdheden heeft. 
Het is tegen de achtergrond van een toch al slechte reputatie in het dorp een 
ongepaste handigheid van Nedmag om haar overleg met enkele dorpsbewoners 
aan U in deze aanvraag voor te stellen als zijnde dat er goed overleg met het 
dorp is over de wijzing van WHCl. 
Zoals gezegd verreweg het grootste deel van het dorp vertrouwt Nedmag niet meer, 
ervaart het als een onbetrouwbare buur, wil na jarenlang overloze onvruchtbare 
discussie gevrijwaard blijven van enig contact met Nedmag en is naar merendeel 
TEGEN de uitbreiding van WHC 1. 

"Je kunt de waarheid verbloemen, maar niet de gedachten die de bewoners 
hebben over die praktijken" 

Daarnaast is het bedroevend hoeveel aandacht er na jaren strijd uitgaat naar 
gasmijnbouw en hoe weinig aandacht zoutmijnbouw krijgt. EZ en SODM 
onderschatten kennelijk de situatie in Veendam en omgeving. Er zijn bijzondere 
ernstige situaties te benoemden in de grote variëteit aan mijnbouw waaronder 
Veendam gebukt gaat: gaswinning, gasbuffering, mogelijke C02 en waterstof opslag 
en last but not least zoutwinning (waarbij de bodem zich net zo gedraagt als bij 
gaswinning, alleen in slow motion). 
De gemeente acht desondanks het bij uitspraak van de burgemeester NIET nodig om 
eigen mijnbouwdeskundigen te hebben omdat zij vertrouwt op de adviezen de 
deskundigheid van EZ en het SODM. 
U en ik weten dat zowel EZ als het SODM al lang niet meer instaat zijn alles rondom 
de mijnbouw te beheren en beheersen (inspecties etc.). Hoewel grote vooruitgang 
wordt geboekt en er veranderende inzichten over deze kwestie zijn, is uiteindelijk de 
burger inmiddels al jaren de dupe van deze vreemde situatie: de overheid dient 
democratisch te zijn ingesteld, maar op bet vlak van de mijnbouweconomie 
ervaart de burger plotseling een bureaucratie. 
De honderden klachten met betrekking tot de zoutmijnbouw worden allemaal listig 
gepareerd door een volkomen onwerkzaam en partijdig schadeprotocol en gebaseerd 
zijn op gemanipuleerde rapportages die tot doel hebben de mijnbouwer vrij te pleiten 
van het causaal verband van de schade. Gelukkig is dat misselijke gedrag steeds meer 
in het daglicht gekomen en het gevoel daarom is eensluidend: Nedmag moet 
ophouden valse percepties te geven. 
EZ en het SODM geven meer tegengas, maar volgens de woorden van een integere 
overheidsdienaar Eberhart van de Laan "mag je als overheid nooit iemand te veel pijn 
laten lijden". 
Daarom is mijn vraag aan de Minister waarom er voor gasmijnbouw WEL miljoenen 
beschikbaar zijn en voor de zoutmijnbouw GEEN pot beschikbaar is gesteld om 
eerlijk onderzoek te doen naar de gevolgen en effecten van zoutmijnbouw op de 
omgeving. De bevolking voelt dit als miskenning en discriminatie. Hieruit mag u 
afleiden dat de bevolking na 20 jaar doodmoe is de situatie die de mijnbouwer ons -
na uw aanvankelijke instemming - louter uit gewin oplegt. Men heeft geen zin meer in 
overleg, geen vertoruwen meer in de behandeling van klachten of schademeldingen, 
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geen bezoekers meer op door Nedmag georganiseerde informatie-avonden, geen 
vertrouwen meer in de overheid, geen vertrouwen meer in de een groot gedeelte van 
de gemeenteraad omdat die "het aapje van de orgeldraaier zijn". 
Ik mag hopen dat EZ en het SODM inmiddels, waar het gaat om de zoutwinning van 
Nedmag, het inzicht en de moed hebben verworven om hun taak ten overstaan van de 
burgers naar kennis en wijsheid te vervullen. Zonder twijfel - zo blijkt steeds meer uit 
de alles wegzuigende inzet voor de gaswinning - heef zij de afgelopen jaren grote 
ervaring opgebouwd en beseft steeds meer de maatschappelijke en psychologische 
component van de gevolgen van mijnbouw. 
Beste mensen, je kunt toch geen mijnbouwindustrieplatform van dit (overigens 
nog uitbreidende kaliber) midden in een woongemeenschap plaatsen? 

3. De excessieve verzwaring van de productie op de locatie WHC 

De huidige voorstellen een ca. 4-voudige verzwaring van de productie ter plekke 
zullen betekenen, met de daaraan gekoppelde verzwaring van het uitgebreide overlast 
veroorzakende onderhoudsritueel. Hoewel het motief van Nedmag is de omvang van 
hun productie te stabiliseren voor de markt, kan ik me· niet aan de indruk onttrekken 
dat ze dat steeds meer over de rug van Borgercompagnie doen en dat het gewoonweg 
een slimme truc is om de bodemdaling in de oorspronkelijke "kom" te beperken. 
Gebleken is dat het Waterschap op dit moment te nauwer nood controle heeft op een 
stabiel waterpeil en dat verdere bodemdaling zonder twijfel unieke nieuwe problemen 
met zich brengt. 
In het verleden is met name het waterschap OORZAAK geweest van veel 
gebouwschade doordat inadequaat op de bodemdaling is gereageerd. Er waren geen 
peilbuizen en met de natte vinger werden er peilverlagingen toegepast als de boeren 
klaagden. Ronduit slecht beleid. Dat is de laatste paar gelukkig veranderd, maar mijn 
verbazing is des te groter als ik meen te lezen dat het waterschap bij deze aanvraag 
GEEN ADVIES heeft gegeven, dat terwijl de bodemdalingskom en daardoor de 
hydrologische effecten in de omgeving met de nieuwe putten substantieel zullen 
veranderen. 
Overigens moet die extra productie uiteindelijk naar WHC2 moeten worden 
getransporteerd door een 40 centimeter dikke buisleiding die zo goed als onder de 
voordeuren van een gedeelte van ons dorp ligt. Alles op nieuw reden om de impact 
en extra dagelijkse overlast, waar dagelijks geluidshinder (DAG EN NACHT) van 
wordt ondervonden, niet te onderschatten. Ik vraag me af of de Directeur van Nedmag 
bereid is te gaan wonen in Borgercompagnie op 200 meter van het in de aanvraag zo 
mooi vredig geprojecteerde plaatje van de nieuwe situatie. 
Het zou fairder zijn als de perceptie zich meer zou richten op de ontwikkeling van een 
NIEUW INDUSTRIETERREIN VOOR ZWARE MIJNBOUW ACTIVITEI-TEN 
DIE TENMINSTE DE KOMENDE 30 JAAR BU GROTE REGELMAAT 
OVERLAST VEROORZAKEN IN DE DIRECTE WOONOMGEVING. Een en 
ander nog los van de gevolgen van de fysieke bodemdaling en de overdracht van 
trillingen voor de wat oudere woningen, die zoals achteraf is gebleken, veelal op 
veenlagen liggen. 

4. Extra putten 

Het is nogal een gedoe over het extra putten verhaal in de aanvraag. 
Verteld wordt dat er sprake is van TWEE extra putten en de gedachten voor de 
toekomst gaan uit naar VIER putten. 
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Uit het voorgaande verhaal zal duidelijk zijn dat beide opties voor mij 
onaanvaardbaar zijn tegen de achtergrond van de gewekte verwachting en de 
oorspronkelijke afspraken. 
Nedmag wil naar mijn de WHCI locatie in de toekomst zelfs gaan gebruiken voor 
nog verdere westelijke boringen. Daarmee wel de hotspot van het magnesium 
opzoekend, maar tegelijk daarmee grote ondergrondse risico's veroorzakend voor 
zowel het aangrenzend drinkwatergebied als mede de naastgelegen, omgevende 
gasvelden. Ik verwijs u hierbij naar bijgaande kaartoverzicht waarin zeer nauwkeurig 
de pijpleidingen, de leidingen van de gasrotonde, de gasvelden, de breuklijnen, de 
aardbevin en, de bodemdaling, het drinkwatergebied en nog meer zi"n o etekend .. 

-800 

" "  

-t t 

Korti; legenda 
Z\\arte strepen njn breuklijnen 
gele tippen aardbe\ uu�en 
1m. ene ringen zim boorputten edmag 
�are li nen n· tra"ectorie d ed:na 
fel ..zele ÎJnen z11n trnnspon e1àmgen ar: \.\dte e z ut van edmag 
d \\Itte lqncn Zlln ledmgen vdn de ga roLmde ,m de A. 1 
Blauv eon ti in 1s v.atern m "ebied 
D ke .::?JIJze IJD 1s a1epte rneter kleuren op de kaart corresponderen met diepte 
Rode li•nen njn de bodemdalmgscomouren naar de laatste ;tand van zaken 
De rode\ .a_ <lc plek \.OOT een ge\\enste meU\ve \\. HC'3 die echter is geweigerd door 
f Ioogeza id 
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[) locd.ttes en \'erdere projectie� ziJn rnet grote nau\\i keurigJ1eid op de kaart 
v.eerge�c• en .\ lc informatie is betrok.ken uit 0penba e bestanden. echter 
amen< ebracht op een overz1chteliJke kaart 
"'Desge\\ �nst i; een digitale \ers.ie \an deze kaart be:::.chiJ...bJar 

Dat betekent voor mij dat als het dorp deze locatie moet accepteren in zijn 
hoedanigheid die Nedmag NU voorstelt, dat dat impliciet inhoudt dat 
Borgercompagnie voortaan de "hoofdplaats" van Nedmag's zoutwinning voor de 
nabije toekomst zal worden met alle gevolgen van toekomstige uitbreidingen vandien. 
Immers winnen in de noordelijke richting loont niet. In oostelijke richting vinden zo 
langzamerhand de laatste "maatschappelijk te verantwoorden" winningen plaats. 
Zuidelijk rendeert ook niet ..... dus kan er maar één richting Nedmag winst op 
leveren .... westwaarts. Ik denk dat Nedmag eeuwig spijt heeft dat de aanvankelijk qua 
omvang kleine (!) locatie bij Tripscompagnie zo nadrukkelijk de hoofdlocatie is 
geworden. Hij had immers voor het magnesium veel westelijker moeten staan. 
De verwarring over twee of vier putten, of over twee NU en misschien later NOG 
TWEE , bevestigt mijn angstige vermoedens voor de gevolgen voor de omgeving van 
Borgercompagnie. De zo vredig geprojecteerde locatie, waar nog een extra stukje 
grond bij nodig is(!!!) wordt al gauw belangrijk transmissiestation voor de toekomst. 
Stel je voor dat er op de locatie in Borgercompagnie op dit moment nog NIETS zou 
zijn, alleen weiland of bouwgrond, dan zou het wettelijk op grond van 
maatschappelijke en omgevingseisen onaanvaardbaar zijn dat daar werkzaamheden 
van dergelijk zwaar industrieel alloy zouden worden geprojecteerd. De plek is 
daarvoor infrastructureel ongeschikt en te dicht bij het dorp. Het is de wereld op zijn 
kop om van een kleine, oorspronkelijk redelijk onbeduidende locatie vanuit het 
verleden, NU een platform te maken waar zware mijnbouw bij regelmaat zeer 
merkbaar is voorhet dorp. 
Opnieuw een reden om Nedmag te weigeren nog enige investering te doen in de 
locatie WHCl. 

5. Het ontbreken van tiltmeters. 
"Squeezen" is in geruild voor "uitbaggeren". Rondom de ondergrondse putten is een 
ongekend en onbekend groot labyrint aan cavernes ontstaan. In sommige gevallen is 
er - ondanks de waarschuwingen hieromtrent van deskundige geologen - door die 
labyrinten een open verbinding ontstaan tussen de putten onderling. Nedmag heeft in 
verband hiermee zeer waarschijnlijk een techniek ontwikkeld waardoor zij in staat 
zijn veel sneller dan het "squeeze-tempo" te winnen. Dit brengt ernstige risico voor de 
(toekomstige) bodemdaling met zich mee. In Friesland is reeds ervaren dat de 
bodemdaling 3x de geprognotiseerde daling heeft overschreden en daar was slechts 
een bodemdaling van maximaal 30 centimeter toegestaan. 
Tiltmeters registreren niet slechts de bodemdaling, maar ook de trillingen, schokken 
en zelfs het laagfrequent geluid (LFG) dat de pijpen in de grond maken. LFG is iets 
waar een gedeelte van de bevolking ernstige fysieke en psychologische hinder van 
ondervindt. 
Nu de discussie over het onomstreden nut van tiltmeters is beland in de fase van een 
erkende nut en noodzaak, is het onbegrijpelijk dat Nedmag nog zonder tiltmeters zijn 
exorbitante bodemdaling mag realiseren in een woongebied. Zowel het miniserie van 
EZ als het SODM zouden dat kunnen zien als de "zwarte dozen" die in de 
vliegtuigindustrie worden gebruikt. Immers elke millimeter beweging van de 
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ondergrond hoe dan ook veroorzaakt wordt door de tiltmeter online opgetekend en 
geeft uitsluitsel over de ondergrondse bodembewegingen. 
Ik geef de minister in overweging om - uit tactische beheer- en beheersoverwegingen 
voor overheid (EZ, SODM en Waterschap) en burger-Nedmag te verplichten 
tiltmeters te installeren. 

Samenvatting: 
Ik geef U in ernstige overweging om NIET in te stemmen met de aanvraag 
vanNedmag. 
Nedmag wil de productie op de locatie WHCJ onaanvaardbaar verhogen en 
uitbreiden. 
Uitbreiding en verhoging van de productie voor nog eens tenminste 40 jaar is 
staat haaks op de gewekte verwachting en afspraken van 1978 toen de 
betreffende locatie "werd ingenomen", destijds ook al onder fors bezwaar van 
de bevolking. WHC 1 zou na ca. 15 tot 20 jaar worden ontruimd! 
Het dorp is in 2016 al overrompeld door de gedeeltelijke upgrade van WHC 1 

die het dorp op % jaar zware overlast is komen te staan. Dit alles zonder 
fatsoenlijke afstemming met de lokale bevolking. De voorgestelde nieuwe 
uitbreiding van zeker 2 jaar zware activiteiten drijft de direct aanwonende tot 
waanzm. 
De locatie bevintlt zich in het centrum van een woongemeenschap die de 
afgelopen 25 jaar al zowel fysiek als sociaal flink heeft geleden als gevolg van 
de zoutmijnbouw in deze omgeving. Het huidige voorstel schaadt niet alleen 
de gezondheid van de direct in de omgeving wonende personen, maar ook het 
welbevinden van bewoners, de waarde van het eigendom, etc. 
Er is sprake van onevenredige belastende druk op het woongenot en nog weer 
extra verzwarende omstandigheden die invloed hebben op het psychisch 
incasseringsvermogen van de directe omgeving. Er is jurisprudentie die dat 
verbiedt. 
Gelet op het feit dat de locatie WHC 1 in het midden van het dorp ligt, zal dit 
niet alleen bij de opwaardering, maar ook bij de regelmatig terugkerende 
langdurige onderhoudswerkzaamheden ernstige overlast aan geluidshinder, 
lichthinder en hinder van zwaar verkeer tot gevolge hebben. Kortom, de 
voorgestelde configuratie op WHCl zal met grote regelmaat zware industriële 
activiteiten tot gevolg hebben. 
Daarnaast ontstaan door de door Nedmag voorgestelde werkwijze grote 
milieutechnische bezwaren. De uitbreiding beweegt zich in de westelijke 
richting en zal daardoor op korte termijn een belangrijke drinkwaterwingebied 
gaan beïnvloeden. 
Mede omdat Nedmag al bijna 25 jaar een zeer zware fysieke en sociale wissel 
heeft getrokken op de dorpsgemeenschap van Borgercompagnie door bij 
voortduring de door de ernstige bodemdaling veroorzaakte gebouwenschade te 
ontkennen op basis van "sjoemelrapportage", verzoek ik u te doen 
onderzoeken of de forse uitbreiding van WHC 1 - in het midden van het dorp -
wel redelijk is. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen, Oud Annerveen, 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Ons kenmerk: 20180106 Zienswijze WHC 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik de zienswijze van stichting Stop Zoutwinning betreffende de aanvraag 

voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM

EO / 17191131. 

Stichting Stop Zoutwinning behartigt de belangen van inwoners van Kiel-Windeweer (gem. Midden

Groningen), Zuidlaarderveen (gem. Tynaarlo) en Oud Annerveen (gem. Aa en Hunze). 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 
Bevoegd gezag 

Onvolledige ter inzage gelegde stukken 

Boringen in/onder onze gemeentes 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Verklaring van geen Bedenkingen 

Procedure gemeenteraad Veendam 

Voorwaarden aan verklaring van geen bedenkingen 

Nieuwe winningsputten 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Meerlagenmijnbouw / gestapelde mijnbouw 

Verzuim van meting van bodembeweging 

Lichthinder c.q. lichtoverlast 

Schade aan gastransportleidingen 

Ontgravingswerkzaamheden 

Invloed op het meetnetwerk van Lofar 

Bevoegd gezag 

In het ontwerpbesluit, 1e lid, getiteld Onderwerp aanvraag, vermeldt de Minister: 

"Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: 

Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag." 
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De specifieke tekst van artikel 3.3, vierde lid uit het Besluit omgevingsrecht luidt: 

4 Onze Minister van Economische Zaken is bevoegd te beslissen op een aanvraag die 
betrekKing heen op: 

a. een inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is, en 

b. mijnbouwwerken, niet zijnde inrichtingen. 

Dit artikel geeft invulling aan artikel 2.4, derde lid van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht, 

welk luidt: 
3 Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat Onze daarbij aangewezen 

minister op de aanvraag beslist ten aanzien van projecten die behoren tot een bij de maatregel 

aangewezen categorie projecten die van nationaal belang zijn. Bij de maatregel kan worden bepaald 

dat de aanwijzing slechts geldt in daarbij aangewezen categorieën gevallen. 

Nu: 

1. in de ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG} is bepaald dat zoutwinning niet van 

nationaal belang is, en 

2. het Ministerie van EZK reeds eerder (met name op 3 mei 2017) heeft bevestigd dat er 

gehandeld wordt conform dit ontwerp STRONG, en 

3. het Ministerie van EZK in ieder geval op 10 januari en 31 januari 2017 heeft bevestigd dat 

zoutwinning niet van nationaal belang is 

is de invulling die artikel 3.3, vierde lid uit het Besluit omgevingsrecht geeft aan artikel 2.4, derde lid 

van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht niet van toepassing op zoutwinning. 

De Minister is niet het bevoegd gezag voor deze omgevingsvergunning. 

Derhalve verzoek ik u: 

Het ontwerpbesluit op de aanvraag, bekend onder nummer 3000245, betreffende de locatie 

WHC-1 van de inrichting WHCl/2, met kenmerk DGETM-EO / 17191131, gepubliceerd op 7 

december 2017, te vernietigen. 

De aanvraag, bekend onder nummer 3000245, niet-ontvankelijk te verklaren. 

Onvolledige ter inzage gelegde stukken 

De Stichting Stop Zoutwinning is in zijn rechten geschaad omdat zij geen inzage heeft gekregen in alle 

stukken. De stukken waren niet op tijd en niet volledig ter inzage. 

Op 11 december 2017 hebben wij telefonisch voor 13 december 2017 een afspraak gemaakt met de 
gemeente Veendam om de stukken te kunnen inzien. Op 13 december was alleen het ontwerpbesluit 

aanwezig. De documenten zoals genoemd in bijlage 2 van de ontwerpvergunning waren niet 

beschikbaar. Op 21 december 2017 hebben wij opnieuw de stukken op het gemeentehuis Veendam 

ter inzage gevraagd. Op dat moment was slechts een deel van de documenten genoemd in bijlage 2 

beschikbaar om in te zien. 

Boringen in/onder onze gemeentes 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 
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aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente alsmede in de gemeentes Tynaarlo en 
Aa en Hunze zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeentes uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 
Ook is dit plan niet in onze gemeentes ter inzage gelegd, en hebben wij derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Daarnaast bevreemdt het ons ten zeerste dat een dergelijke ingrijpende uitbreiding van 

milieubelastende en potentieel milieuvervuilende activiteiten vergund worden zonder eerst een MER 

uit te voeren. 

Wij zijn dan ook van mening dat deze vergunning, evenals een eventueel nieuw op te stellen 

winningsplan, niet verleend kan worden zonder dat hier een uitgebreide MER procedure aan 

gekoppeld is. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten, en alle gevolgen van dien, zich uitstrekken tot de gemeente Midden

Groningen, en nabij Tynaarlo en Aa en Hunze, hadden wij, als burgers van deze gemeentes, door uw 
ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag 
beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Gezien de milieu impact van de gevraagde vergunning lijdt het geen twijfel dat het verdrag van 

Aarhus hierop van toepassing is. Het voornoemde gebrek aan informatievoorziening is in strijd met 

dit verdrag. 
Daarnaast bepaalt het Verdrag dat er dient te worden voorzien in inspraak "wanneer alle opties open 

zijn". Daar is in dit geval geen sprake van. De gehele procedure is toegespitst op één enkele optie die 

koste wat het kost doorgedreven moet worden. 

Verklaring van geen Bedenkingen 

In de Verklaring van geen Bedenkingen zoals afgegeven door de gemeenteraad van Veendam wordt 

genoemd: "De uitbreiding valt binnen het geldende winningsplan en de lopende concessie". 

Dit is pertinent onjuist. 
Refererend aan de Mijnbouwwet art. 35 Lid 1 Punt a: De ligging van de delfstoffen ligt niet vast in het 
winningsplan. 

Refererend aan de Mijnbouwbesluit art. 25 Lid 1 Punt c: Ligging en vorm van de huidige en 

toekomstige holruimtes tijdens en na de winning liggen niet vast in het winningsplan. 
Refererend aan het Mijnbouwbesluit art. 25 Lid 1 Punt d: Gesteentemechanische berekeningen zijn 

alleen in zeer algemene schattingen uitgevoerd voor een "redelijk grote caverne". 

Refererend aan het Mijnbouwbesluit art. 33 Lid 1 t/m 4: Metingen hol ruimtes: Nedmag geeft in haar 

winningsplan 2013 aan dat zij deze zelfs niet kunnen meten. 
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Daarmee voldoen de toekomstige boringen VE-5 en VE-6 die in het concept besluit genoemd worden 

niet aan het winningsplan. 

Verder wordt in de Verklaring van geen Bedenkingen als beoogd effect genoemd: "Medewerking aan 

een noodzakelijke uitbreiding van de locatie mogelijk maken." 

Op geen enkele wijze is aangetoond dat deze uitbreiding noodzakelijk zou zijn. 

Procedure gemeenteraad Veendam 

Tijdens de raadsvergadering te Veendam op 3 juli 2017 is er door het college van Burgemeester en 

Wethouder zeer laakbaar gehandeld, met als doel de gemeenteraad vóór het afgeven van de 

verklaring van geen bedenkingen te laten stemmen: 

Op het moment dat er geen meerderheid voor het afgeven van de Verklaring te vinden was 

is de vergadering geschorst, waarna in een achterkamertje door B&W met Nedmag overlegd 

is. Onze woordvoerder werd de toegang tot dit overleg zonder opgaaf van redenen 

geweigerd. Daarna is op basis van een lijst van toezeggingen - die gepresenteerd werd als 

voorwaarden aan de Verklaring - alsnog een nipte meerderheid gezwicht om de Verklaring af 

te geven. Uit deze zeer opmerkelijke gang van zaken blijkt dat het college van B&W een 

belang had bij het afgeven van de Verklaring. 

De gemeenteraad kan juridisch geen voorwaarden aan de Verklaring verbinden. De raad is 

dan ook misleid door het college om de Verklaring toch maar af te geven. Zie ook het 

volgende punt betreffende deze voorwaarden. 

De verantwoordelijk wethouder heeft er voortdurend op gehamerd dat de aangevraagde 

vergunning enkel en alleen bovengrondse aspecten betreft. Voor meerdere partijen was dit 

argument doorslaggevend in hun stemming. Uit onze correspondentie met het ministerie 

van EZK, het concept besluit, en het advies van Staatstoezicht op de Mijnen blijkt dat 

ondergrondse aspecten wel degelijk een belangrijke rol spelen. Ook op dit punt is de raad 

schromelijk misleid. 

Gezien deze procedure is de Verklaring van geen Bedenkingen op valse gronden afgegeven. De 

Verklaring is daarmee ongeldig en de omgevingsvergunning kan aldus niet afgegeven worden. 

Voorwaarden aan verklaring van geen bedenkingen 

Toezeggingen door Nedmag n.a.v. afgifte Verklaring van Geen Bedenkingen 

Tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2017 heeft Nedmag toezeggingen gedaan, waarmee de 

Verklaring van geen Bedenkingen ternauwernood (11 voor, 9 tegen) en op niet transparante wijze 

werd afgegeven. Deze toezeggingen werden gedaan om het z.g. "vertrouwen terug te winnen" en 

moeten worden gezien als voorwaarde voor de verlening van de Verklaring. 

Aan deze toezeggingen c.q. voorwaarden wordt nu al niet voldaan. Daarmee vervalt de 

rechtsgeldigheid van de afgifte van de Verklaring. 

Een van de toezeggingen in de raad betreft het tegengaan van overlast bouwverkeer: 

De verantwoordelijk wethouder zei hieromtrent: "om te kijken naar een alternatieve route samen 

met de gemeente, want daar hebben wij ook een rol in, alleen overdag zal het transport 

plaatsvinden". 
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Deze toezegging is later door Nedmag afgezwakt naar "overlast zal zoveel mogelijk beperkt worden 

en hiervoor zal Nedmag een verkeersplan opstellen en met omwonenden bespreken. Indien nodig 

komt er een alternatieve route". 

Nedmag heeft eenzijdig verslag gedaan van de informatieavond 31-10-17 naar de gemeente. Het 

merendeel kritische en verontwaardigde reacties werd verzwegen. Het z.g. verkeersplan van 

Nedmag, dat mede door input van omwonenden tot stand zou zijn gekomen, betekent voor de 

omwonenden in de lintbebouwing geen enkele verbetering, integendeel. Het verkeersplan zal de 

overlast niet tegen gaan, 'vaste aanrijroute, rustig rijden, planning transporten' stelt in wezen niets 

voor. De toezegging voor een mogelijk alternatieve route werd niet meer aangehaald. Nedmag houdt 

zich hiermee niet aan de toezegging, verdraait feiten en houdt doelbewust informatie achter in haar 

evaluatie aan de gemeente. De presentatie van het verkeersplan was een farce, de evaluatie naar de 

gemeente leugenachtig. 

De toezegging van Nedmag tijdens de raadsvergadering om mee te werken aan het plaatsen van een 

netwerk van tiltmeters is niet terug te vinden in het verslag van de monitoring door de gemeente. 

Nieuwe winningsputten 

Wij zijn van mening dat voor de uitbreiding van de zoutwinning in Borgercompagnie met nieuwe 

putten herziening van het huidige winningsplan nodig is, wellicht zelfs een nieuw winningsplan. 

Het huidige winningsplan is uit 2013. Veranderde omstandigheden en nieuwe inzichten in de 

winningsaanpak, de ondergrond of de invloed van de winning op de omgeving, kunnen aanleiding 

zijn om instemming met een bestaand winningsplan in te trekken, te wijzigingen of beperkingen of 

voorschriften te stellen. 

Wij zijn van mening dat er voldoende redenen zijn voor een herziening van het winningsplan uit 2013 

omdat wij verwachten dat de huidige inzichten en kennis zullen leiden tot een andere beoordeling 

van de effecten van de wijze van winning, de effecten van de verwachte bodembeweging en het 

risico voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken. 

Ook de omstandigheden zijn veranderd, de aardbevingen en de onzekerheid over de 

veiligheidsrisico's als gevolg van gas- en zoutwinning hebben grote invloed op het wonen en leven in 

onze regio. Voor vele inwoners zijn woon- en leefklimaat ernstig aangetast. 

Er bestaat nog steeds onzekerheid over de exacte relatie tussen de hoeveelheid en snelheid van de 

gaswinning en het aantal en de kracht van de aardbevingen en de cumulatieve effecten en risico's 

van gas- en zoutwinning. Er is nog geen consensus over een veilig niveau. Dit leidt tot onzekerheid en 

ongerustheid over de veiligheid, zelfs als de gasproductie verder wordt verminderd. 

Naast de onzekerheid over de veiligheid is ook de schade-afhandeling door NAM en Nedmag een 

bron van onvrede onder de bevolking. De schades en de wijze waarop de schade-afhandeling 

verloopt hebben een grote impact op de inwoners, vooral op mensen met meervoudige schades. 

Voorzieningen moeten worden aangepast en de kosten daarvan deels via lokale lasten door de 

bevolking worden opgebracht. 

Wij zijn van mening dat aan uitbreiding van mijnbouw in deze regio daarom strikte voorwaarden 

moeten worden gesteld, gebaseerd op de nieuwste inzichten uit onafhankelijk onderzoek en op 

voldoende en de juiste meetapparatuur. Uitbreiding van de zoutwinning in onze regio gebaseerd op 
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een winningsplan uit 2013 en zonder afspraken over een betere schadeafhandeling vinden wij 

daarom onaanvaardbaar. 

Ook is onduidelijk of het nu over 2 of over 4 putten gaat. 

In "Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de inrichting WHC-1/2" wordt gesproken over twee 

extra winningsputten, waarvoor een bestemmingsvlakwijziging nodig is. Op de bij de ontwerp

omgevingsvergunning behorende tekening, "SITUATIE NIEUW" zijn echter vier nieuwe putten 

ingetekend, waarvan twee (VE-7 en VE-8) met de tekst 'toekomstige uitbreiding'. 

Dit bleek pas bij het ter inzage leggen van de bij dit ontwerpbesluit behorende documenten, en ook 

nog eens pas na het aandringen van belanghebbenden om ook de bijlagen beschikbaar te stellen. 

Het lijkt er daardoor op dat Nedmag van plan is om vier nieuwe putten aan te leggen. Daarmee zijn 

niet alleen bewoners maar ook de gemeenteraad op het verkeerde been gezet en heeft de 

besluitvorming plaatsgehad op basis van onvolledige informatie. Dat is in strijd met de duidelijkheid 

die vereist wordt door het motiveringsbeginsel uit artikel 3:46 Awb. 

Bovendien betekent dit voor omwonenden twee keer zoveel overlast. Voor de betrokken omgeving, 

gezien de positie van de nieuwe cavernes, nog meer bodemdaling. 

In het Winningsplan Kalium- en Magnesiumzoutwinning 2013 van Nedmag staat: 

'Op basis van de gemiddelde productiecapaciteit en de beschikbare ertsreserve is de verwachting dat 

Nedmag in de periode tot aan het bereiken van de 65 cm bodemdaling 1 tot 3 nieuwe cavernes zal 

gaan ontwikkelen vanaf de bestaande Well Head Centers WHC-112.' De tekening "SITUATIE NIEUW" 

geeft aan dat Nedmag mogelijk 4 cavernes gaat ontwikkelen vanaf WHC-1. 

Omdat ook de positie van de nieuwe cavernes al niet overeenkomt met het winningsplan past de 

beoogde situatie niet binnen het huidige winningsplan. Ook dat is een van de redenen waarom wij 

vinden dat het winningsplan uit 2013 moet worden aangepast. 

De gevraagde omgevingsvergunning kan derhalve niet verleend worden als daar niet een herziening 

van het winningsplan aan gekoppeld is, met inspraakmogelijkheden voor álle belanghebbenden. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Verder wordt er een plan van aanpak gevraagd betreffende het gebruik van dakolie. Nu dit plan van 

aanpak niet ingediend hoeft te worden voordat de vergunning verleend wordt kan ook dit voorschrift 

niet gehandhaafd worden. Dat het voorschrift kennelijk ook aan het winningsplan wordt gekoppeld 

leidt alleen tot onduidelijkheid. 

Daarnaast zijn wij van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie in het geheel niet mag 

worden toegestaan, temeer nu het Staatstoezicht op de Mijnen dit risico benoemt in Bijlage 1, en 

onafhankelijke experts waarschuwen voor lekkages bij injectieputten zoals in gebruik bij onder 

andere zoutwinning in Nederland. Wij wijzen in deze nogmaals nadrukkelijk op de noodzaak een MER 
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uit te voeren in vergunningsprocedures waarin dit soort milieubelastende en potentieel 

milieuvervuilende activiteiten vergund worden. 

Meerlagenmljnbouw / gestapelde mijnbouw 

De door Nedmag beoogde nieuwe cavernes liggen in een gebied dat reeds te lijden heeft onder de 

ernstige gevolgen van de gaswinning in het Groningen veld, het Annerveen veld en het Kiel

Windeweer veld en magnesiumzoutwinning bij het nabije Borgercompagnie en Tripscompagnie. 

In een gebied waar het waterbeheer al complex is door de combinatie van veenoxidatie, 

waterwinning en landbouw lijkt de complexiteit onbeheersbaar te zijn geworden door daar ook nog 

gas- en zoutwinning toe te staan. 

Gezien de erkenning dat men onvoldoende kennis heeft van de consequenties voor de ondergrond, 

is het zelfs de vraag of effectief waterbeheer nog mogelijk (en betaalbaar) is. 

De kosten zijn grotendeels voor de bewoners doordat de lokale lasten omhoog gaan en de schade 

aan hun huizen niet vergoed wordt. 

Zowel Nedmag als NAM ontkennen in de meeste gevallen dat hun activiteiten de oorzaak van de 

schade zijn. De cumulatie van effecten maakt het aantonen van de causaliteit van schades en 

oorzaken voor de gedupeerden extra complex. 

De toenemende consensus dat men te weinig weet over de stapeling van effecten bij de combinatie 
van gas- en zoutwinning en andere activiteiten in de ondergrond en over de risico's daarvan maakt 

dat de overheid het 'Voorzorgsbeginsel' in acht behoort te nemen. Veel onderzoek blijkt niet 

onafhankelijk; de kwaliteit is door onafhankelijke wetenschappers ter discussie gesteld. 

De overheid heeft erkend dat men van de gaswinning al niet weet of het veilig is, laat staan van de 

combinatie van gas- en zoutwinning. Wettelijk is dit niet eens toegestaan; de veiligheid van de 

inwoners hoort voorop te staan. Uitbreiding van zoutwinning toestaan op plekken waar ook al gas 

gewonnen wordt is daarom ontoelaatbaar en onverantwoord. 

Verzuim van meting van bodembeweging 

Gelet op Artikel 41, 1e lid van de Mijnbouwwet dient/diende Nedmag voor de aanvang van de 

winning alsmede tot dertig jaar na beëindiging van de winning bodembeweging te meten. 

Nedmag meet de bodemdaling in het winningsgebied, maar verzuimt andere bodembeweging, 

waaronder trillingen, te meten. Het is reeds tientallen jaren aan Nedmag bekend dat omwonenden 

schade door haar activiteiten vermoeden. 

Naar onze mening is Nedmag ernstig in gebreke gebleven door geen netwerk van tiltmeters en 
trillingssensoren aan te brengen in haar winningsgebied. Aangezien Nedmag niet van plan is dit 

netwerk uit te gaan rollen kunnen verdere uitbreidingen van de winning en de bijbehorende 

installaties niet toegestaan worden. 

Lichthinder c.q. lichtoverlast 

Tijdens de aanleg, ontwikkeling en ingebruikname van de uitbreiding inrichting WHCl zal lichthinder 

c.q. overlast ontstaan. Bewoners in de wijde omgeving en dieren zullen hier grote problemen van 

ondervinden. In de aanvraag van Nedmag en het door u verleende "Ontwerpbesluit 
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omgevingsvergunning voor de inrichting WHC-1/2" d.d. 1 december 2017 is hier geen aandacht aan 

besteed. 

Schade aan gastransportleidingen 

Nedmag heeft aangegeven dat de nieuw te boren winningsputten VE-5 en VE-6 richting Kiel

Windeweer worden geboord. Het bodemdalingsgebied verplaatst zich dus ook in westelijke richting. 

Binnen 1000m. ten westen van de winningslocatie WHC-1 liggen een aantal hogedrukgasleidingen 

van de Gasunie. Deze liggen in het nieuwe bodemdalingsgebied. Vanwege de bodemdaling zullen er 

grote spanningen ontstaan in deze gasleidingen. Breuken in deze leidingen zijn daardoor een reëel 

gevaar. Breuken in dit type gasleidingen kunnen leiden tot groot gevaar voor de wijde omgeving. In 

de aanvraag van Nedmag en het door u verleende "ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de 

inrichting WHC-1/2" d.d. 1 december2017 wordt dit niet onderkend. 

Ontgravlngswerkzaamheden 

In bijlage 1 lid 5 van de ontwerpvergunning staat aangegeven dat de aanvang van de 

grondwerkzaamheden c.q. grondverbeteringswerkzaamheden moeten worden gemeld aan de 

toezichthouder. We hebben geconstateerd dat Nedmag vooruitlopend op de vergunningverlening is 

gestart met de grondwerkzaamheden. Wij verzoeken u de toezichthouder opdracht te geven 

handelend op te treden. Tevens willen wij op de hoogte gehouden worden van de door de 

toezichthouder ondernomen acties. 

Invloed op het meetnetwerk van Lofar 

Met de voorgenomen boringen VE-5 en VE-6 wordt het bodemdalingsgebied in westelijke richting 

uitgebreid. Dit heeft directe invloed op het meetpunt RS407 NAA van Astron, dat deel is van het 

lofar netwerk. 

Er is op geen enkele wijze onderzocht wat de invloed op dit meetpunt is en in hoeverre de 

betrouwbaarheid van de metingen van Lofar in het geding is. 

Het belang van Lofar wordt algemeen onderkend, en is bijvoorbeeld wel meegenomen in 

vergunningen omtrent de plaatsing van windturbines. 

Stichting Stop Zoutwinning E-mail: stopzoutwinning@gmail.com 8-9 

0056 

183 van 268



!--" 

t_n 

r._J 

(�) 

ST P! 

�o� � 
"twin(\'� 

Stichting Stop Zoutwinning 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Stichting Stop Zoutwinning E-mail: stopzoutwinning@gmail.com 9-9 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 11-02-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van bodemdaling en woningschade in ons 

dorp 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in ons dorp zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar ons dorp uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook is dit 

plan niet in ons dorp en/of onze gemeente ter inzage gelegd, en heb(ben) ik (wij) derhalve geen 

inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder ons 

dorp en/of degemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages, brand en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, niet onder ons dorp en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

de gemeente Midden-Groningen, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit 
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heeft u verzuimd. Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid van bodemdaling en woningschade in 
ons dorp 

Door gestapelde mijnbouw, gaswinning en zoutwinning, alsmede de aanpassing van het 

grondwaterpeil zal er zeker nog meer bodemdaling ontstaan en daarmee ook meer schade aan onze 

woningen. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer,3 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in Lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend . 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
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Zorgen in verband met gaswinning. 

De gaswinning veroorzaakt al schade aan onze woningen. lk voorzie dat de schade de nog komt niet 

door de NAM wordt geaccepteerd maar ook niet door de Nedmag. Wie veroorzaakt wat. Uiteindelijk 

zijn wij daar de dupe van. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer,3 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat offaciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt baar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
1 ........... .._; .... ''IT "I'""' 1 
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l ... ::.) Verhoging van grondwaterstand. 

De verhoging van de grondwaterstand baart mij ernstig zorgen. Als agrarisch ondernemer vraag ik me 

af hoe we in de toekomst onze verlaagde akkers vrij van wateroverlast kunnen houden, ook gezien de 

toenemende hoeveelheid neerslag. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 12 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, 

met kenmerk DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Met dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM

E0/ 17191131. 

Op volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie WHC-1 

behelst, blijkt uit de diverse stukken dat het doel van de aanvraag is om nieuwe winputten te 

realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente Veendam dat deze boringen 

onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de 

bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken met alle gevolgen van dien. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige 
winningsplan. Dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik geen inspraak in 

dit winningsplan kunnen hebben. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder 

de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

•iiiiiiiiiiiiiii 
!!!!!!!!!!!!!!! Gebruik dieselolie (dakolie) 

Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 
dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan 

verbonden. Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren 
dieselolie, en de hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden 
toegestaan. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt 

dat de aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van 

Nedmag. Nu deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden

Groningen had ik, als burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten 

worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar 

informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 13 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Rol ministerie Economische Zaken 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dak.olie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Persoonlijke situatie 

Rol ministerie Economische zaken 

Wij vinden de rol van het ministerie dubieus. Het ministerie stelt de regels op waaraan het bedrijf zich 

moet houden, kortweg de vergunning. Het toeziend houdend orgaan, de Staatstoezicht op de Mijnen, 

valt tevens onder dit ministerie. Vervolgens blijkt het ministerie, middels de NOM, voor 25 % 

eigenaar te zijn van de Nedmag. De slager keurt zijn eigen vlees en deelt vervolgens mee in de winst 

van de onderneming. Dit is niet transparant en ons inziens zeker niet gewenst. 

De rol van het ministerie zoals beschreven in het boekje "DE GASKOLONIE" is zeker dubieus te 

noemen. Onlangs verscheen op NP02 het programma "Beerput Nederland"_ Met ontsteltenis hebben 

we kennis genomen van de inhoud. Al zou er maar 10 % van waar zijn dan is het nog, op zijn zachtst 

gezegd, heel erg teleurstellend. 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegä, en hebben wij derhalve geen inspraak in dit 
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winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verleend. Echter, 

harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid 

terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast zijn wij van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van diese.lolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder ons huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen hadden wij, als burgers 

van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

PersoonJijke situatie 

Wij wonen precies tussen de WHC 1 en mogelijke uitbreidingslocatie tussen Kiel-Windeweer en 

Zuidlaarderveen. Wij bewonen een gemeentelijk monumentale boerderij. Deze boerderij is inmiddels 

tamelijk gehavend door aardbevingsschade en de afgelopen beving in Zeerijp heeft de schade nog 

vergroot. Wij zien onze kapitale boerderij letterlijk afbrokkelen! Inmiddels is onze schade in kaart 

gebracht door een extern onderzoeksbureau (via Centrum Veilig Wonen). Wellicht hoeven wij u niet 

te vertellen wat de bevindingen van dit onderzoeksbureau zijn ...... Dit knaagt, het vreet je op en je 

ziet je "oude dag" letterlijk instorten. De psychische druk neemt alleen maar toe. 

Ondertussen wordt er door de heren geologen naar verklaringen gezocht. De heren kunnen het niet 

eens worden en de enige conclusie die gerechtvaardigd is, is de niemand het weet en niemand het kan 

voorspellen. Op basis hiervan zou de vergunning niet verleend mogen worden. Sterker nog, de 

huidige vergunning zou per direct stopgezet moeten worden op basis van voortschrijdend inzicht. Het 

is absoluut niet verantwoord om hiermee door te gaan en economisch belang mag in dit geval geen 

drijfveer zijn! 

Wij gaan ervan uit dat u ons over het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 12 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerkDGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Schade aan mijn woning 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken . 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

0062 

195 van 268



� .. _} 

C· Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

t-"" locatie WHC-1. 
(IJ 

Schade aan mijn woning. 
Wanneer de omgevingsvergunning wordt verleend wordt Nedmag in staat gesteld richting Kiel
Windeweer te boren en zout te winnen. De bodemdaling zal in ons gebied toenemen. Ook is het niet 
uitgesloten dat door de zoutwinning aardbevingen ontstaan. In combinatie met de winning van gas 

(gestapelde mijnbouw) is het niet uitgesloten dat er meer schade aan mijn woning ontstaat. Zowel 
Nedmag als de NAM hebben tot nu toe categorisch ontkend verantwoordelijk te zijn voor deze schade. 
Met het verlenen van de omgevingsvergunning zullen de bewoners van dit gebied onevenredig zwaar 

belast en gedupeerd worden. 

Ik verzoek u. op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 11-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO I 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijnzienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 
Boringen in/onder onze gemeente, zal door veel mensen als hinderlijk worden opgevat 
s'nachts veel nachtrust verstoring door aan en afVoer vrachtwagen verkeer en geluid van de 

boortorens zelf. 

Gebruik dieselolie (dakolie) is in mijn opvatting niet voldoende om de verzakkingen op te 
vangen. Zout (hard materie) wegspoelen en verplaatsen door vloeistof is niet voldoende. En 
wetende dat we verzakkingen zullen krijgen en daar dan bovenop de aardbeving schade die we 
al gehad hebben, dus vanwege de verzakkingen zal de waarde van ons pand erg zakken. 

Daarbij komt waar moeten wij de schade verhalen als er weer schade aan ons pand 
komt.( aardbeving, verzakking door zout winning) 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 
aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 
aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeentezuilen veroorzaken. 
Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 
is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 
winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 
Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 
hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 
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.::::;. Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 
P milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 
er..• Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 11-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijnzienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 
Boringen in/onder onze gemeente, zal door onze klanten van de B&B en Mini Camping als 

zeer hinderlijk worden opgevat s'nachts veel nachtrust verstoring door aan en afvoer 

vrachtwagen verkeer en geluid van de boortorens zelf. 

Gebruik dieselolie (dakolie) is in mijn opvatting niet voldoende om de verzakkingen op te 

vangen. Zout (hard materie) wegspoelen en verplaatsen door vloeistof is niet voldoende. En 

wetende dat we verzakkingen zullen krijgen en daar dan bovenop de aardbeving schade die we 
al gehad hebben, dus vanwege de verzakkingen zal de waarde van ons pand erg zakken. 

Daarbij komt waar moeten wij de schade verbalen als er weer schade aan ons pand 

komt.( aardbeving, verzakking door zout winning). 

Aangezien wij vakantie huisjes gaan bouwen willen we niet geconfronteerd worden door 

verzakkingen. 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 
Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeentezullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 
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c:) Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 15 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO/ 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 

17191131. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening. 

Bodemdaling in onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, nabij de gemeente Tynaarlo, uit 

zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Tynaarlo zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en hebben wij derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente 

Tynaarlo toestaat of faciliteeti niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Tynaarlo hadden we, als 

inwoners van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit is 

nagelaten. Daarnaast heeft het bedrijf Nedmag haar informatievoorziening bed perkt tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1 . 

Wij verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
Postbus 2040 l 
2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 14 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Met dit schrijven geef ik mijn zienswijze op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie 
WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO I 17191131. 

Persoonlijke effecten van het verlenen de betreffende omgevingsvergunning 
Het gebied waarin ik woon wordt omringd door gaswinningsputten. Kiel-Windeweer is tot nu toe niet 

geconfronteerd met bevingen, waarbij Kiel-Windeweer het epicentrum vormde. Maar bevingen in de 

nabije omgeving (Kropswolde, Sappemeer, Zuidlaren, hebben wel geleid tot schade. Schade die door 

de NAM structureel betwist wordt. 
Nu komt daar de dreiging van de bodemverandering door de zoutwinning bij. Nedmag heeft 

toegegeven met de nieuwe winputten in de richting van Kiel-Windeweer zout te willen winnen. 
M.a.w. de winning kan zich uitstrekken tot onder mijn woning. Dat is voor mij volstrekt onacceptabel. 

Ik maak me zorgen dat de effecten van de beide mijnbouwvormen zullen leiden tot schade, die niet of 
slechts na grote moeite, kan worden verhaald. Temeer ook Nedmag hardnekkig ontkent dat haar type 

mijnbouw leidt tot schade. 
Het feit dat u voornemens bent deze omgevingsvergunning te verlenen levert mij op: 

1. Een verminderd veilig leefgevoel op. M.a.w. het levert voor mij stress op, hetgeen ten koste 
gaat van mijn gezondheid. 

2. Economische schade; mijn huis wordt minder gemakkelijk verkoopbaar aangezien 2 
mijnbouwactiviteiten mogelijke (toekomstige) kopers afschrikt om eventueel mijn huis te 

kopen, dan wel slechts tegen een lagere waarde dan bij het niet toestaan van de 

omgevingsvergunning. M.a.w. de vergunningverlening levert m.i. planschade op. 
3. Een mogelijk andere waterhuishouding, dat weer van invloed kan zijn op de ecologische 

structuur van mijn tuin. 

4. Mijn rechtsgevoel wordt ernstig met deze vergunningverlening geschaad. Nedmag probeert 

eerst een vergunning voor een nieuwe winlocatie in Kiel-Windeweer via de gemeente 

Hoogezand te krijgen. Nadat deze gemeente heeft duidelijk gemaakt dat zij dit niet op haar 

grondgebied toestaat en zich daarin gesteund ziet door bet ministerie van Economische Zaken 
Of hoe het toen ook moge heten), gaat datzelfde Ministerie nu akkoord dat winning in Midden 

Groningen vanuit een andere gemeente plaatsvindt. 

5. Een 2e partij waar ik straks mijn verhaal op eventuele schade niet kwijt kan; Nedmag heeft 

zich ontpopt als, zo mogelijk een nog grote ontkenner van door haar mijnbouw veroorzaakte 

milieu- en bodemeffecten, dan de NAM. 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 
locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 
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aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam, dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Het zou het Ministerie sieren als de mogelijkheid tot winning op het grondgebied van Midden 

Groningen, en daarmee in Kiel-Windeweer, in de voorwaarden van de omgevingsvoorwaarden, wordt 

uitgesloten. 

Het is voor mij onacceptabel dat gekozen vertegenwoordigers van mijn gemeente worden 

buitengesloten bij het besluit tot zoutwinning, als dat over de grenzen van de gemeente gaat die de 

verklaring van geen bezwaar afgeeft. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken en onder mijn huis kan uitkomen, is niet in lijn 

met het huidige winningsplan. Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik 

derhalve geen inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die 

boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. 

Voor mij is dit hetzelfde als met fracking; u laat toe dat onze bodem ernstig wordt vervuild met alle 

mogelijke gevolgen van dien. Ik kan daardoor, al dan niet op termijn, mijn eigen verbouwde groenten 

niet meer nuttigen. 

Aan de vergunning worden voorschriften verbonden. Echter, harde voorschriften betreffende de 

toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid terug te winnen dieselolie 

ontbreken. 

Voorts ben ik van mening dat, dergelijke technieken niet mogen worden toegestaan met het oog op 

allerlei negatieve milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling. Niet onder mijn huis, en ook niet 

elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ik verzoek u, mijn zienswijze mee te nemen in uw overwegingen en, mede op basis daarvan, te 

besluiten om de betreffende omgevingsvergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Oud Annerveen <datum 2018> -{S JQY\�Of\ "2..:0\ Q 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 1719113 l 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Bodemdaling in onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Bodemdaling in onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen, vlakbij de gemeente Aa en Hunze, 

uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in de gemeente Aa en Hunze zullen 

veroorzaken. 

Dat de boringen zich richting onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan nfot in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die meer bodemdaling in de gemeente Aa 

en Hunze toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu de 

gevolgen van deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Aa en H unze had ik, als 

burger van deze gemeente, door uw miuisterie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
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Hoogachtend, 

<Naam> 

<Adres> 

<Handtekening> 
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R.L. Dannis en A.F. Kalverboer 1 Dorpsstraat 266 1 9605 PH Kiel-Windeweer 1 06 51 26 43 96 

Kiel-Windeweer, 15 januari 2018 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Onderwerp: 
Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 
DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij geef ik mijn visie op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 
van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Deze omgevingsvergunning mag absoluut niet worden afgegeven, want 
• de plannen van Nedmag zijn in strijd zijn met het huidige winningsplan 
• het nieuwe winningsplan is niet ter inzage gelegd in onze gemeente Midden

Groningen 
• de negatieve milieueffecten van injectie van dieselolie zijn onacceptabel! Zeker in 

onze toch al zo op de proef gestelde omgeving 
• u heeft verzuimd mij als bewoner in het lichten over uw besluit 

Plannen Nedmag in strijd met huidige winningsplan 
De aanvraag van de omgevingsvergunning door Nedmag lijkt in de eerste plaats over de 
nieuw te realiseren winputten op locatie WHC-1 te gaan. Maar uit de raadsstukken van de 
gemeente Veendam blijkt dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen 
komen en deze de bodemdaling in deze gemeente aanzienlijk zullen doen toenemen. 
Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is in strijd met het huidige 
winningsplan. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente 
Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Nieuwe winningsplan niet ter inzage gelegd 
Het nieuwe winningsplan is niet ter inzage gelegd in onze gemeente. Daardoor is mij de 
mogelijkheid tot inspraak ontnomen. Een omgevingsvergunning kan zonder deze 
inzage/mogelijkheid tot inspraak niet worden verleend. 

Grondwatervervuiling door dieselolie (dakolie} 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat 
er dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan 
verbonden. Duidelijke voorschriften over de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie 
en de hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 
De negatieve milieueffecten van injectie van dieselolie zijn onacceptabel! Denk aan het risico 
van lekkages en vervuiling van het grondwater. Zeker in onze toch al zo op de proef gestelde 
omgeving, waar we nu al te kampen hebben met de gevolgen van gaswinning en 
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bodemdaling door zoutwinning (en sluiting van scholen etc.!) is injectie van dieselolie 
onacceptabel. Overal, maar zeker hier!!! 

Gebrekkige informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt 
dat de aanvraag van Nedmag wel degelijk ook verband houdt met een voorgenomen 
uitbreiding van zijn ondergrondse activiteiten. Nu deze ondergrondse activiteiten zich 
uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van deze gemeente, door 
uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf 
Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
locatie WHC-1. 

Op grond van de strijdigheid met het huidige winningsplan, het gebrek aan openheid en 
informatievoorziening, de risico's voor het milieu en de ingrijpende gevolgen voor een toch al 
zwaar onder druk gezette omgeving, kunt u de vergunning voor de plannen van Nedmag 
onmogelijk verlenen! 

Ik verzoek u mijn zienswijze mee te laten wegen in uw besluit en mij op de hoogte te 
houden van de verdere procedure. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 14-1-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 

17191131. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 

Op dit moment zijn we als bewoner van een woning met aardbevingschade al geruime tijd in 

afwachting van de afhandeling van ons schadedossier. 

Wat we dus zeker niet willen, is een extra mijnbouwactiviteit onder ons buis. 

Volgens de NAM destijds en de Nedmag nu, is er geen enkele reden om schade te verwachten 

voortkomend uit hun werkzaamheden. 

Ons vertrouwen in deze verwachting is uiteraard erg klein. De geschiedenis betreffende de schade 

voortgekomen uit de activiteiten van de NAM versterkt ons wantrouwen aangaande de plannen van de 

Nedmag. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en hebben wij derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. 

Nu deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen hadden wij, als 

burgers van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. 

Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 14-1-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO/ 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgen.de \)unten.: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dak.olie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Algemene zorgen omtrent gestapelde mijnbouw 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in. deze gemeente zullen vernorzak.en. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit p1an niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winrungsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden . 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in. verband met het risico O\) lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievooniening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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tv Ook het bedrijfNedmag beperkt haar infonnatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
(:::. locatie WHC-1. 
!-"' 

Wij wonen met veeJ plezier in ons mooie dorp J(jeJ Windeweer, beschennd dorpsgezicht. De laatste 

jaren gaan we ons steeds meer zorgen maken. Allereerst natuurlijk doordat wij in een 

aardbevingsgebied wonen. Ook bij ons wordt gas gewonnen. Sinds kort maken wij ons nog grotere 

zorgen omdat er sprake gaat zijn van gestapelde mijnbou . De nedmag gaat zout winnen onder onze 

huizen. De grond kan tot een meter gaan verzakken. Dit kan niet anders dan tot grote schade gaan 
leiden. Wij krijgen als burgers steeds meer het gevoel dat get economische aspect belangrijker wordt 
geacht dan het gevoel van veiUgheid en welzijn van mensen. Er wordt te vaak voorbijgegaan aan de 

:m.t:� nn bur� Dat is. zeet :frustrerend en. onacc.q>tahel in onz.e ogen. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG. 

Zuidlaarderveen, 12-01-2018. 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, 
met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Geachte heer, mevrouw, 

Met dit document beschrijf ik mijn zienswijze omtrent de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk 
DGETM-EO / 17191131. 

Deze zienswijze bevat de volgende onderdelen: 

• Onvoldoende kennis omtrent de risico's van gestapelde mijnbouw 
• Bodemdaling in onze gemeente 
• Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Onvoldoende kennis omtrent de risico's van gestapelde mijnbouw. 

De overheid heeft toegegeven dat zij niet kan garanderen dat de gaswinning veilig is. 
De overheid kan al helemaal geen garanties afgeven over de veiligheid van de 
combinatie tussen gaswinning en zoutwinning. 
Nedmag heeft voor de nieuwe cavernes een gebied uitgekozen waar momenteel al 
ernstige gevolgen zijn door de huidige gaswinning. Het betreft hier de gaswinning in 
het Groningen veld, het Annerveen veld en het Kiel-Windeweer veld. In dit gebied 
lijdt men, naast de gevolgen van de gaswinning, ook onder de gevolgen van de 
zoutwinning die plaatsvindt in Borgercompagnie en Tripscompagnie. 
Omdat de juiste kennis omtrent de gevaren van gestapelde mijnbouw ontbreekt, is de 
veiligheid van de inwoners niet te garanderen. 
Uitbreiden van zoutwinning is daardoor niet verantwoord. 

Bodemdaling in onze gemeente. 

De boringen, behorende tot bovenstaande omgevingsvergunning, blijken onder de 

gemeente Midden-Groningen, en daardoor vlakbij de gemeente Tynaarlo uit te 

komen. Deze boringen zullen daar een enorme toename van de bodemdaling in de 
gemeente Tynaarlo veroorzaken. 

Omdat deze boringen richting de gemeente Tynaarlo uitstrekken is dit niet in lijn met 

het huidige winningsplan. 
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Dit plan is ook niet ter inzage in onze gemeente gelegd. Hierdoor heb ik geen 
inspraak gehad in dit winningsplan. 
Een omgevingsvergunning, die meer bodemdaling in de gemeente Tynaarlo toestaat 
of faciliteert, kan daardoor niet worden verleend. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening. 

Nedmag heeft alleen de direct omwonenden van de locatie WHC-1 voorzien van 
informatie. Uit documentatie van het SodM is gebleken dat deze aanvraag verband 

houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Omdat de gevolgen van deze 
ondergrondse activiteiten ook de gemeente Tynaarlo zullen treffen had het ministerie 

mij op de hoogte moeten stellen van dit besluit. 
Hier is het ministerie in gebreke gebleven. 

Op grond van bovengenoemde punten, verzoek ik u, de vergunning niet te verlenen. 

Graag word ik door u op de hoogte gehouden van het verdere verloop van de 
procedure. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 - 2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 13 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Door middel van dit schrijven geef ik mijn zienswijze over de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: Nieuwe winningsputten, procedure, informatievoorziening 

Onder het voorwendsel van een kleine wijziging op het bestemmingsplan wordt feitelijk nog snel even 

een aanpassing van het winningsplan van Nedmag uit 2013 voor deze locatie gerealiseerd terwijl 

volgens de aankomende wetgeving en de nieuwe inzichten over de risico's een nieuw winningsplan 

en een MER verplicht zouden zijn en deze uitbreiding van de zoutwinning ook niet past in de 

Structuurvisie Ondergrond. 

De gang van zaken rond deze omgevingsvergunning en de besluitvorming hierover voldoen daarom 

m.i. niet aan het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 AWB). 

Vanuit de nieuwe winningsputten zal in mijn richting geboord worden met nog meer bodemdaling dan 

waar ik u al mee te maken heb. Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is dat in 

lijn met het huidige winningsplan uit 2013. Dat winningsplan heeft echter niet in mijn gemeente ter 

inzage gelegen zodat ik daar geen inspraak in heb gehad terwijl ik wel met de gevolgen 

geconfronteerd word. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft verzuimd mij daarover 

te informeren. Ook Nedmag heeft mij hierover niet geïnformeerd. 

M.i. kan een omgevingsvergunning die tot meer bodemdaling in de gemeente Tynaarlo leidt daarom 

niet worden verleend. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 - 2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaarderveen, 13 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Door middel van dit schrijven geef ik mijn zienswijze over de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO I 

17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

• Nieuwe winningsputten, gestapelde mijnbouw, procedure 

• Bodemdaling in onze gemeente 

• Informatievoorziening en procedure omgevingsvergunning 

Nieuwe winningsputten, gestapelde mijnbouw, procedure 

Volgens mij voldoen de gang van zaken rond deze omgevingsvergunning en de besluitvorming hierover niet 
aan het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 AWB). 

Onder het mom van een omgevingsvergunning voor aanpassing van een zoutwinningslocatie wordt in feite een 
aanpassing van het winningsplan van Nedmag uit 2013 gerealiseerd terwijl deze aanpassing volgens de 
huidige inzichten en volgens de nieuwe afspraken en aanstaande wetgeving vrijwel zeker niet toegestaan zou 
worden. 

Uit bij de aanvraag behorende stukken blijkt dat een van de doelen is om nieuwe winningsputten te realiseren. 
Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is het niet noodzakelijk om hiervoor het 
winningsplan van Nedmag uit 2013 aan te passen. 

Dit is m.i. strijdig met een van de maatschappelijke doelen van de nieuwe Omgevingswet, namelijk: ''Een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden'� 

Dit is ook strijdig met de uitspraken van het ministerie van EZK dat gehandeld zou worden volgens de 
Structuurvisie Ondergrond en dat de veiligheid van de inwoners voorop staat. 

Overheid en wetenschappers hebben erkend dat men te weinig weet over de stapeling van effecten bij de 
combinatie van gas- en zoutwinning en andere activiteiten in de ondergrond en over de risico's daarvan. 

De overheid heeft erkend dat men van de gaswinning al niet weet of het veilig is, laat staan van de combinatie 
van gas- en zoutwinning. Wettelijk is de huidige gestapelde mijnbouw daarom op deze locatie m.i. al niet 
toegestaan, laat staan een uitbreiding daarvan; de veiligheid van de inwoners hoort voorop te staan. 

Kwaliteit en onafhankelijkheid van vele van de gedane onderzoeken zijn door onafhankelijke wetenschappers 
ter discussie gesteld. In deze regio is bovendien veel minder meetapparatuur geplaatst dan in andere delen 
van het gaswinningsgebied waardoor minder harde data beschikbaar is. Onderzoeksconclusies voor de regio 
van deze locatie zijn daarom veelal gebaseerd op modellen en aannames. 

Uit het oogpunt van zorgvuldigheid zou daarom van alle informatie die ten grondslag ligt aan het Nedmag 
winningsplan uit 2013 nu moeten worden onderzocht of die juist is. 

Daarnaast zou er meer en adequate meetapparatuur moeten worden geplaatst om meer inzicht te verkrijgen 
in wat er zich in de ondergrond afspeelt en om de relatie tussen mijnbouw en opgetreden schade aan panden 
te kunnen aantonen. 

Ook behoort m.i. voor uitbreiding van dit soort milieubelastende activiteiten die bovendien potentieel 
milieuvervuilend zijn, een MER te worden uitgevoerd. 
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Het nog snel even toestaan van uitbreiding van zoutwinning onder het mom van een omgevingsvergunning 
vlak voordat nieuwe wetgeving daarover van kracht wordt is m.i. onbehoorlijk bestuur. Ook omdat het 
ministerie van Economische Zaken mede-eigenaar is van de Noordelijike Ontwikkelings Maatschappij (NOM), 
één van de twee aandeelhouders van Nedmag. 

Voor elke uitbreiding van mijnbouw in dit gebied behoort een nieuw winningsplan te worden gemaakt, 
gebaseerd op de nieuwste inzichten over de gevolgen en de risico's en in de geest van de aankomende 
wetgeving en de Structuurvisie Ondergrond. 

Ik ben ervan overtuigd dat de nieuwe informatie en nieuwe inzichten ertoe zullen leiden dat uitbreiding van 
zoutwinning niet meer zal worden toegestaan op locaties als deze waarvoor al een verhoogd risico geldt en 
waar de inwoners, vergeleken met andere burgers, nu al onevenredig zwaar te lijden hebben onder de risico's 
en de gevolgen van de bestaande gas- en zoutwinning en het ontbreken van een rechtvaardige schade
afhandeling. 

De komende jaren worden er in deze regio nog meer bodemdaling, bodembeweging en meer én zwaardere 
aardbevingen verwacht. Dit leidt tot een nog ernstiger aantasting van de veiligheid en het woon- en 
leefklimaat van vele inwoners. 

Daar nog extra lijden aan toevoegen door nóg meer zoutwinning is strijdig met het 'Gelijkheid voor publieke 
lasten-beginsel'. 

Bodemdaling in onze gemeente 

Uit de raadsstukken van de gemeente Veendam blijkt dat deze boringen onder de gemeente Midden
Groningen en vlakbij de gemeente Tynaarlo uit zullen komen en een aanzienlijke toename van de bodemdaling 
in de gemeente Tynaarlo zullen veroorzaken. Dat is niet in lijn met het huidige winningsplan. Dit winningsplan 
is bovendien niet in mijn gemeente ter inzage gelegd zodat ik geen inspraak in dit winningsplan heb gehad. 
Een omgevingsvergunning die tot meer bodemdaling in de gemeente Tynaarlo leidt kan daarom niet worden 
verleend. 

Informatievoorziening en procedure omgevingsvergunning 

Uit het bij de stukken behorende advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) blijkt dat deze aanvraag ook 
verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Volgens Nedmag zal in de richting van mijn 
gemeente geboord gaan worden. Ik wordt daardoor door de gevolgen geraakt maar het ministerie van EZK 
heeft verzuimd mij in te lichten over dit besluit. Ook door Nedmag ben ik hier niet over geïnformeerd. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 2040 l 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 14-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de imichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 1 719113 1. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Waardevermindering / Afwikkeling schade 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken . 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

0074 

218 van 268



(j) 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van 

de locatie WHC-1. 

Waardevemindering /Afwikkeling schade 

In de huidige situatie is ons huis reeds € 92.000 gedaald in waarde. Doonniddel van de gaswinning en 

nu komt er nog zoutwinning bij. En is ons huis niet meer te verkopen . 

De NAM voelt zich niet aansprakelijk voor de schade en nu komt er nog een zoutwinning bij. Dus als 

er straks meer schade instaat spelen ze elkaar de zwarte piet toe. En ik ben de gebeten hond. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Landbouwvereniging Kiel-Compagnie e.o. 

Secretariaat

Kiel-Windeweer, 13 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, 

met kenmerk DGETM-EO / 17191 13 1 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131. 

Onze zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 

Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dit heeft grote gevolgen voor de leden-landbouwers in het gebied. Immers zoutwinning leidt niet tot 

een gelijkmatige bodemdaling. Dat zal met grotere en kleinere dalingen gepaard gaan. 

Navenant zullen slootbodems en drainagesystemen worden verstoord. 

Dat dit negatieve gevolgen heeft mag duidelijk zijn. 

Gezien de ervaringen met de afhandeling van schade door de gaswinning valt te begrijpen dat er 

weinig vertrouwen heerst. Door zoutwinning wordt dat nog complexer. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd en hebben wij geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen toestaat of faciliteert ons inziens niet worden verleend. 
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Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, 

en de hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast zijn wij van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder onze gebouwen en landerijen, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. 

Nu deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen hadden wij, 

als ondernemers in deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. 

Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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AANTEKENEN 

Aan: 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
T.a.v. mw. C.Sayginer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie : 14 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 
Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO/ 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Na aangifte van ontstane scheuren in onze woning is een onafhankelijke partij 
aangesteld om te kijken naar de schade maar tot hoeverre deze partij onafhankelijk is, 
is mij de vraag omdat deze mede betaald werd door nedmag. 
Zij kwamen tot de conclusie dat de scheuren zijn ontstaan door verzaking, maar niet 
door nedmag. 
Wij hebben onze woning inderdaad gebouwd, maar de bouw activiteiten hebben in 
1980 plaats gevonden en de scheuren zijn een twintig jaar later op het toneel 
verschenen. 
Hiermede wil ik aangeven dat hoe wij ook tegen nedmag ingaan dat wij altijd 
verliezen. 
Ook nu weer is het nedmag gelukt om zonder veel ophef, te kunnen uitbreiden met als 
gevolg dat er nog meer scheuren en klachten zullen ontstaan. 
Ook vind ik dat de gemeente en provincie hier te weinig aan heeft gedaan om dit 
tegen te houden, zeker in deze tijd waar om ons heen zoveel bodem onrust heerst. 
Na aanleiding hiervan verwacht ik dat wij door de regering in bescherming worden 
genomen en dat zij verdere acties zullen ondernemen om te voorkomen dat opnieuw 
schade ontstaat, en de ontstane schade zullen herstellen. 
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;:::::;. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
f-"'" DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

ço Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 15 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevin�vergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevin�vergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-l/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Mijn zienswijz.e omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 
Procedure omgevin�vergunning en informatievoorziening 

Persoonlijke zienswijze 

Boringen in/onder ome gemeente 
Hoewel dez.e omgevin�vergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 
aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat dez.e boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in dez.e gemeente zullen veroorzaken. 
Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winnin�plan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter in7.age gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winnin�plan gehad Daarom kan een omgevin�vergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als z.ogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveellieid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan . 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en infonnatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

0077 

223 van 268



('!::,. Persoonlijke zienswijze 
Tot mijn verbijstering moet ik vaststellen, dat het ministerie van Economische :zaken en klimaat van 

plan is eenzelfde fout te begaan als in n.o. Groningen nml het toestaan van gestapelde mijnbouw, door 

het bedrijf N edmag te Veendam een vergunning te verlenen om extra putten te slaan en zout te winnen 
in een gebied dat tussen 2 grote gasvelden in ligt nml het Slochterveld en het Annerveld. Als argument 

van het bedrijf Nedmag wordt de werkgelegenheid aangewend voor plm 500 gezinnen.Maar wat 

gebeurt er bij de voorziene bodemdaling met onze huizen in Kielwindeweer. Zijn er garantie's dat 
eventuele schade vergoed wordt? Die zijn er niet!!!!!! ! Tijdens de stemming over dit onderwerp in de 

gemeenteraad van Veendam, werd ons als protestgroep het zwijgen opgelegd en was er enkel 

gelegenheid voor de direkteur van de Nedmag om apart met de wethouder te spreken (hoe zo 
achterkamertjes politiek) en met een nipte meerderheid kreeg Nedmag in de gemeente Veendam 

toestemming om de bestaande putten te renoveren Over nieuwe boringen richting Kielwindeweer werd 

niet gesproken. Ik ben dan ook van mening dat een omgevings vergunning om onder onze gemeente 

zout te winnen niet mag worden verleend 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie: 12 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: 
DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Als inwoner van Borgercompagnie geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1 /2 te Borgercompagnie 156A. 

Mijn woning staat op ongeveer 250 meter van de betreffende locatie. Het is een landelijk gebied met voornamelijk 
agrarische bestemming; een rustig dorp. Deze zienswijze omvat de volgende punten: 

Geen vergunning zonder voldoende draagvlak 
Het boorgebouw en de winningsputten zijn een voorbode voor activiteiten voor boren en zoutwinning. Nog ongeacht 
de werkelijk reële risico's is de maatschappelijke tolerantie voor dergelijke activiteiten, zeker in de provincie 
Groningen, sterk aan erosie onderhevig. Gelet op de problematiek rond de gaswinning is wantrouwen, als belangrijk 
aspect in deze tolerantie, gegrond gebleken. Na decennia is de bodemschat verdwenen en rest, soms 
onherstelbare, schade en waardevermindering. Mensen worden direct geraakt in hun toekomstig levensgeluk. 

Geen vergunning zonder afdoende risico inschatting van de gehele exploitatie 
De negatieve gevolgen van de zoutwinning zijn onvoldoende bekend. Daarom is de Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) nu bezig om een 'Staat van de sector voor de zoutindustrie' te schrijven. Nu alvast beginnen met het 
aanleggen van de winningsputten is volstrekt prematuur. 

Geen vergunning zonder instemming van betreffende gemeenten 
In de naburige gemeente Hoogezand-Sappemeer is geen vergunning verleend voor zoutwinningsputten in 
Kielwindeweer. Op een voorlichtingsavond van de Nedmag B.V. (december 2017) werd duidelijk dat nu via de 
locatie in Borgercompagnie het zout onder Kielwindeweer zal worden gewonnen. Dit voedt het gegeven dat het 
democratisch fundament voor inspraak en instemming onder de voeten vandaan wordt gespoeld. 

Geen vergunning zonder afdoende garanties tegen laagfrequent geluid 
Boren in de bodem en industriële pompen zijn potentiële laagfrequente geluidsbronnen. Laagfrequent geluid werkt 
bij mensen ontregelend en veroorzaakt gezondheidsschade. Geluidsisolatie in het pompgebouw tegen de 24/7 
geluidsdruk is zinloos, laagfrequente golven planten zich voort door de bodem. Het is niet acceptabel te vernemen 
dat het ontwerpbesluit en het akoestisch rapport niets vermelden over risico's van deze emissie. 

De vergunning biedt ruim baan voor decennia durende zoutwinning in ons dorp. En opent daarmee de poort voor 
zeer schadelijke gevolgen. Vanuit mijn grote verontrusting verzoek ik u bovengenoemde eisen te verbinden aan de 
betreffende vergunning. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededeling,Directie Energie en Omgeving 

  

Postbus 20401 

DEN HAAG 

Borgercompagnie : 13 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluiten omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Opnieuw een zware aardbeving in onze provincie Groningen. 

Opnieuw worden angst, frustratie en boosheid door de getroffen geuit. 

Opnieuw is de bodem gaan dalen. 

Opnieuw wilt u de minister erop aanspreken dat de gaskraan veder dicht moet. 

Opnieuw vindt u dat de minister beter moet luisteren. 

Opnieuw: wij zijn er allemaal klaar mee. 

Ik als inwoner van Borgercompagnie hoop dat u ook eens naar de inwoners van de 
gemeente Veendam 

wilt luisteren. Wij worden al jaren (45 jaar) getroffen door de gevolgen vaan 
winning van 

magnesium zouten door de firma Nedmag. 
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r-Wij hebben nu te maken met forse bodem daling waar het einde nog niet in zicht is. 

� Wij hebben te maken met een Nedmag dat stelselmatig blijft ontkennen zich niet 
(::) 

erantwoordelijk te achten voor de schade aan onze woningen en landerijen. 

Wij weten dat door jarenlange strijd mensen gezondheidsklachten krijgen en 
afhaken. 

Wij zijn onlangs geconfronteerd met het ter inzage leggen van een ontwerp
omgevingsvergunning 

voor uitbreiding van locatie WHC-1 met 2 en waarschijnlijk 4 nieuwe putten. 

Wij tonen al jaren aan dat het schadeprotocol van Nedmag alleen bedoeld is om 
schades af te 

wijzen/te ontkennen. 

Wij ervaren al jaren dat Nedmag niet bereid is mee te werken aan een gezamenlijk 
protocol 

voor winning van gas en zout. 

Wij weten dat Nedmag NIET kan aantonen wat de gevolgen van zout winning op de 
lange termijn 

zullen zijn. 

Wij weten dat zowel de provincie als EZK mede aandeelhouder zijn in Nedmag via de 
NOM. 

Wij weten dat die constructie, in de ogen van de burgers, er toe leidt dat zij die 
overheid niet 

meer vertrouwen. 

Wij weten dat Nedmag een private onderneming is die met veel winst onze 
bodemschatten 

uit de grond haalt en ons en ja ook u met de schade achterlaat. 

Wij weten wel dat wij er helemaal klaar mee zijn. 

Wat wij niet weten of u dit alles wel wilt weten. Dat vernemen wij graag van u. 
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Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie: 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Vanaf mijn geboorte heb ik al in Borgercompagnie gewoond. 

Ik ben hier geboren en getogen. Na mijn huwelijk ben ik er met mijn vrouw gaan wonen, 

onze zoon en dochter zijn hier ook geboren. 

Ik heb dus ook heel bewust meegemaakt dat eerst Billiton en later Nedmag 

magnesiumzout gingen winnen op de locatie WHC-1 vlakbij ons huis. 

Zowel het zoeken naar het zout met ontploffingen in de grond als het boren van de putten 

heeft ons huis vele malen doen trillen en schudden. 

In de jaren zeventig werd ons voorgehouden dat het allemaal maar tijdelijk zou zijn, 

bovendien zou de hele locatie aan ons zicht onttrokken worden door de aanplant van bomen 

rondom de locatie. 

Ofschoon ik niet alle stukken gelezen heb die u allemaal genoemd heeft in de ontwerp 
omgevingsvergunning, voor iemand die niet gewend is en niet bekend is met het taalgebruik 

in zulke stukken, wil ik u wel laten weten welke gevolgen voor mij de zoutwinning heeft. 

Ik begrijp van mensen uit mijn omgeving dat Nedmag twee en mogelijk zelfs vier putten 

extra wil gaan boren op de locatie WHC-1 en dat er een grote loods komt met daarin zware 

pompen. 

Op basis van alle ellende die wij nu en in het verleden al hebben gehad met Nedmag 
verzoek ik u met klem Nedmag GEEN goedkeuring te geven voor zowel de renovatie als de 

herinrichting van locatie WHC-1. 

Nedmag heeft met haar winning, over de afgelopen 30 jaar, al heel veel schade 

veroorzaakt, ook aan onze woning. 

Gemelde schade wordt afgewezen, en ja, bij een volgende scheur of gat in de vloer ga je 

niet weer je schade melden. 
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In mijn ogen doet het bedrijf, bijvoorbeeld naar u als de minister en het Staatstoezicht op de 

Mijnen alsof het oog heeft voor de mensen in het gebied waarin zij winnen, maar in 

werkelijkheid ontkennen ze alles en zitten wij letterlijk met de brokken. 

In 2016 is Nedmag maanden op de locatie WHC-1 bezig geweest en hebben wij dag en 
nacht in het lawaai gezeten. Met iedere keer een brief van Nedmag moesten wij maar 
accepteren dat er weer een paar maanden lawaai bijkwamen. 

Klagen over het lawaai hebben wij niet gedaan omdat wij bij voorbaat wel wisten dat 
Nedmag niets met die klacht zou gaan doen. 

Met slechts een kerstkrans voor de geleden overlast geeft Nedmag dan ook precies aan hoe 

zij haar zorg voor de omwonenden afkoopt. 

Mijn zienswijze gaat dus over het grote ongenoegen dat bij mij/ons leeft en dat met het 
besluit een omgevingsvergunning af te geven voor het inrichten van een nu "slapende" 
locatie naar straks een terrein voor zware industrie alleen nog maar groter zal worden. 

Want opnieuw wordt de nieuwe locatie niet aan ons directe zicht onttrokken. Slechts een 
handjevol bewoners is in de afgelopen maanden door Nedmag uitgenodigd om mee te 
praten over de herinrichting van de nieuwe locatie (wij vinden dat die verandering er nooit 
mag komen) 
Wij en meerdere direct omwonenden zijn nooit benaderd om hierover mee te praten. 
Dat is niets minder dan een verdeel en heers werkwijze. 

Ik verwacht dat mijn zienswijze zal bijdragen aan het niet verlenen van de 
omgevingsvergunning. 

Met vriendelijke groet, 

0080 

229 van 268



•·-'-
1 

t···-' 

c:) 

f·"'" 
(IJ 

"iiiiiiii 
-

o--

o--
o!!!!!!!!!!!!!!! 

iiiiiiii 
N= 

-
o-

-
iiiiiiii 

... � 
iiiiiiii 
-

w-

..... ___ --
... � 

•iiiiiiii 
!!!!!!!!!!!!!!! 

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Borgercompagnie : 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGET M-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 

locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Zowel voor het heden als voor de toekomst wil ik mijn grote zorgen met u delen over de mijnbouw en de 

gestapelde mijnbouw in het bijzonder op 200 meter van mijn woonhuis. Op 3500 meter boort NAM naar gas 

en op 1500 meter de Nedmag reeds meer dan 40 jaar naar magnesiumzout. 

Ik maak hierbij bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van de locatie WHC-1 van Nedmag. Gezien de 

huidige kennis-van de meest recente bevingen en bodemdaling waarvoor Nedmag structureel geen 

verantwoordelijkheid neemt, en aangezien er geen veiligheidsgaranties worden gegeven, laat staan een 

schadeafhandeling kan worden gerealiseerd door de mijnbouwers, kan ik niet anders dan concluderen dat de 

impact op de omwonenden te groot is. Waar NAM de productie vermindert, breidt Nedmag deze uit. Niet 

toelaatbaar gezien de huidige maatstaven. 

Het betreft hier onveiligheid, met als gevolg veel stress en geen vertrouwen meer in de overheid, 

bodemdaling, schade aan huizen, overlast van vrachtverkeer, geluidsoverlast door boring en Laag Frequent 

Geluidsoverlast (overdag en 's nachts) water/luchtvervuiling en waardevermindering van huizen. 

Vanaf 1993 hebben er 192 bevingen, in een straal van 10 km van mijn huis plaatsgevonden, waarvan de 

laatste 10 jaar, 136 bevingen. 

Gestapelde mijnbouw is een probleem en wil ik bij u onder de aandacht brengen. 

Zolang de mijnbouwers Nedmag en NAM en het Waterschap, bewoners van het kastje naar de muur sturen en 

verantwoordelijkheden over bodemdaling en schade aan huizen afschuiven naar elkaar, verzoek ik u om de 

omgevingsvergunning niet af te geven . 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

1. De procedurele gang van zaken 
1.1. In de gemeenteraadsvergadering van 3 juli 2017 zijn, na schorsing van de vergadering en in een 

achterkameroverleg met wethouder H.J. Schmaal en Nedmag ( zeer kwalijk!) toezeggingen gedaan. Ik maak 

bezwaar dat deze toezeggingen nergens zijn terug te vinden. Ook mis ik een concreet plan van aanpak van 

Nedmag. 

0081 

230 van 268



71 
1 

+--'- 1.2. Het ter inzage zijn van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning had vele missers. De complete stukken 

lagen twee weken te laat ter inzage op het Gemeentehuis in Veendam. Er ontbraken stukken waar veel 
t,�'' 

(:) moeite, door bewoners, voor is gedaan om die alsnog ter tafel te krijgen. 

f--' 

(D 1.3. Nedmag is in oktober reeds gestart met de activiteiten op de locatie terwijl er geen vergunning door 

EZK is afgegeven. Is dit toelaatbaar? SodM had hiervan door Nedmag op de hoogte gesteld moeten worden. 

Ik maak bezwaar over de wijze van informeren van Nedmag. Op een inloopavond in oktober j.l. werden de 

plannen gepresenteerd als een vaststaand feit.Nedmag geeft nergens aan dat er nog geen vergunning door 

EZK is afgegeven en dat bewoners een zienswijze kunnen indienen. 

1.4. Ik maak bezwaar dat er geen (bindend)advies van het Waterschap Hunze en Aa's is opgenomen. 

Weet het Waterschap van de gevaren van het lekken van dieselolie in het grondwater? Wat gebeurt er met de 

zogenaamde dakolievervuiling ? 

Weet het Waterschap van de bodemdaling en de gevolgen voor waterpeil en sluizen? 

Weet het Waterschap van de grootte en de posities van de steeds groter wordende cavernes? 

Wat zijn in dit verband de gevolgen voor de nabij gelegen drinkwatergebieden ? 

Wat is het advies? Wie betaalt de schade? Hoe gaat het Waterschap monitoren? 

1.5. Ik maak bezwaar dat er geen advies van Gedeputeerde Staten is opgenomen. Hoe gaat Gedeputeerde 

Staten om met de boriumvervuiling ? Bindende adviezen lijken mij ook hier zeer wenselijk. 

Hoe verloopt de communicatie tussen de NAM , Gedeputeerde Staten, Nedmag en het Waterschap? 

Weten de instanties überhaupt van elkaar wat ze doen ? 

1.6. Nedmag spreekt regelmatig in de stukken over het aanleggen van 4 nieuwe putten. Terwijl in de 

aanvraag 2 putten worden genoemd. Dit is niet consistent. Graag duidelijkheid! 

1.7. In de verklaring van geen bedenkingen wordt gesproken over de noodzakelijkheid van de uitbreidingen 

van Nedmag. Maar magnesiumzoutwinning is niet van nationaal belang, in tegenstelling tot gaswinning, 

en nergens wordt de noodzaak bewijsbaar aangetoond door Nedmag. 

Uitbreiding in deze situatie is niet aan de orde. 

Nedmag is een bedrijf waar Lhoist en de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij) aandeelhouder zijn. 

Met andere woorden, de overheid is mede verantwoordelijk voor deze gestapelde mijnbouw en geeft tevens 

vergunningen af. Dit is een onwenselijke situatie. De spreekwoordelijke "slager die zijn eigen vlees keurt". 

Welke onpartijdige partij kan Nedmag objectief monitoren en zorgen voor goede communicatie tussen de 

mijnbouwers en de belanghebbenden? Wat zijn de consequenties als Nedmag zich daar niet aan houdt? 

Veiligheid, goed rentmeesterschap en gebruik maken van duurzame energie zijn momenteel in 

Groningen en Nederland zwaarwegend! Mark Rutte geeft aan, in een gesprek dat ik met hem heb gevoerd, 

dat de WD tegen gestapelde mijnbouw is waarvan de gevaren niet te overzien zijn, en dat hij veiligheid voor 

de burger op de eerste plaats vindt komen. 

2. Akoestische onderzoek Tebodin 

2.1. De akoestische aspecten geven weinig duidelijkheid in het rapport. 

In de inleiding wordt gesproken dat er een prognose is opgesteld volgens de normen van industrielawaai. Er 

wordt uitgegaan van bedrijfslawaai maar dit betreft een woonomgevingsgebied. De locatie WHC-1 is 200 

meter van mijn woonhuis verwijderd. 

Wordt de directe omgeving van locatie WHC-1 nu als woonomgevingsgebied aangemerkt of als 

industriegebied ? 

2.2. Er is niet concreet gemeten op de locatie WHC-1 maar er wordt gebruik gemaakt van rekenmodules , 

prognose, aannames en veronderstellingen. 
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1--"- 2.3. Het valt niet te verklaren dat de geluidsmetingen niet verder berekend zijn dan tot Borgercompagnie 

168 ( zuidzijde). gemeten. Dit is zeer opmerkelijk omdat mijn woonhuis  dichter bij de WHC-1 locatie ligt 
i _:. 
=· dan vrijwel alle andere noordelijke woonhuizen die worden beschreven in het rekenplan. Graag zie ik een 

f--'- duidelijke, concrete meting tegemoet voor de woonhuizen na woonhuis 168, 170,172 174 etc. naar zuidzijde. 

2.4. Er staat niets beschreven over wat de consequenties zijn als Nedmag wel de geluidsprognoses 

overschrijdt? In 2016 bij de renovatie van locatie WHC-1 hebben we maandenlang dag en nacht veel 

geluidsoverlast ondervonden van booractiviteiten en vrachtverkeer. 

2.5. Ik maak bezwaar dat er in het rapport van Tebodin nergens wordt gesproken over Laag Frequent Geluid. 
Nedmag heeft enkele jaren geleden erkend dat het bedrijf LFG veroorzaakt. Nedmag heeft destijds de 

ventilatoren, vervangen van locatie WHC-2 maar geen nametingen gedaan en/of gecommuniceerd over 

(mogelijke) verbeteringen t.a.v. LFG. 

Ik verwacht een gedegen onderzoek naar LFG omdat wij nog steeds wekelijks last hebben van, met name 

's nachts, een zware, doordringende bromtoon. Dit zal verergeren met de uitbreiding van de 2 pompen op 

locatie WHC-1. 

2.6. Momenteel zijn de bermen kapot gereden van de smalle B-weg in ons dorp. De oorzaak is het zware 

vrachtverkeer van Nedmag die vanaf oktober 2017 saneringswerkzaamheden uitvoert op WHC-1. Ik maak 

bezwaar tegen nog meer vrachtverkeer, wat overigens ook geen 10 km per uur zal gaan rijden op de 

doorgaande weg, zoals Tebodin heeft berekend. 

Kortom het industrieverkeer geeft wel degelijk geluidsoverlast. Vorig jaar bij de renovatie van locatie WHC-1 

hebben we ook 's nachts geluidsoverlast ondervonden van vrachtverkeer. 

3. Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 
1. Bij punt 2.3. Aanleiding vergunningsaanvraag wordt in de 2de alinea gesproken over een acceptabele 
geluiduitstraling. Wat wordt hiermee bedoeld ? 

2. In Bijlage 7 maak ik op dat er een nulsituatie meeting bodemonderzoek is gedaan bij WHC-1 ? 

Wat blijkt daaruit? 

3. Ik maak bezwaar dat nergens door Nedmag gesproken wordt over monitoren van bodembeweging met 

behulp van tiltmeters bij woningen en Locatie WHC-1. De resultaten moeten helder en openbaar worden 

gecommuniceerd. 

4. Winningsplan /Bodemdaling 
De prognose bodemdaling van Nedmag dateert uit 2011 en is gecentreerd bij locatie WHC-2. 

Bij locatie WHC -1 is 40 jaar geleden gestart met boren maar van de eerste jaren blijken geen cijfers 

beschikbaar over de bodemdaling. Hiertegen maak ik bezwaar. Wat zijn nu de werkelijke recente cijfers van 

de bodemdaling op locatie WHC-1? 

Wat is de duur van het geldende winningsplan? Is onbepaalde tijd totdat de daling 50 cm is? 

Tot slot maak ik bezwaar dat er geen toegankelijk recent schadeprotocol beschikbaar is_ 

In afwachting van uw reactie verblijf ik, 

hoogachtend 

0081 

232 van 268



• ('Ïi 

, __ 

t·-J 

(:) 

"iiiiiiiiiiiiiii 
-

o-

o-

o
!!!!!!!! 
iiiiiiiiiiiiiii 

N= 
-

o--
iiiiiiiiiiiiiii 

... ==== 
iiiiiiiiiiiiiii 
-

w-

... iiiiiiiiiiiiiii 
-

N 

•iiiiiiiiiiiiiii 
!!!!!!!! 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 14 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk DGETM-EO / 

17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

0082 

Bij deze geef ik mijn zienswijze op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting 

WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131. 

Boringen in/onder onze gemeente 

De aangevraagde omgevingsvergunning behelst in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie 

WHC-1. Uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag blijkt dat het doel van de aanvraag is om nieuwe winputten 

te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente Veendam dat deze boringen onder de gemeente 

Midden-Groningen uit zullen komen. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook is dit plan niet in 

onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een 

omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden 

verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er dieselolie zal worden 

gebruikt als zogeheten dakolie. 

Het gewild en ongewild vrijkomen van dieselolie in de bodem zal ook op grotere diepte, een groot milieu risico 

betekenen. Via het grondwater of langs het boorgat kan deze gevaarlijke en potentieel kankerverwekkende stof naar 

de oppervlakte komen. De door NEDmag voorgestelde maatregelen zijn ontoereikend om dit volledig uit te sluiten. Als 

veiligheidskundige stel ik dat de risico's hier niet acceptabel zijn en dat het gebruikt van dieselolie op voorhand niet 

mag worden toegestaan . 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de aanvraag wel 

degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze ondergrondse activiteiten zich 

uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht 

moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening 

volledig tot de direct omwonenden van de locatie WHC-1. 
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Maatschappelijke onrust en economisch belang voor de regio 

De mijnbouw activiteiten van NEDmag veroorzaken al geruime tijd onrust onder de bewoners van onder andere de 

gemeenten Midden Groningen en Veendam. De risico's die deze activiteiten met zich meebrengen komen 'boven op' 

die van de gaswinning door de NAM. NEDmag wijst op het economisch belang voor de regio. De nu aangevraagde 

uitbreiding zal echter nauwelijks extra werkgelegenheid met zich mee brengen. Vooral de aandeelhouders van het 

bedrijf zullen profiteren. 

Daar tegenover staat dat de maatschappelijke onrust zich niet alleen beperkt tot de lokale bevolking. Het heeft ook 

invloed op het bedrijfsleven. Extra mijnbouw activiteiten zullen immers extra risico's met zich mee brengen. Zoals 

sterke bodemdaling en vergrote kans op aardbevingen en milieu vervuiling. De regio word hierdoor onaantrekkelijker 

voor bedrijven. 

Ik ken uit mijn netwerk een duidelijk voorbeeld hiervan. Door de mijnbouw activiteiten, (waaronder zoutwinning) 

heeft vorig jaar een middel groot meubelproductiebedrijf uit de randstad zich niet de regio Midden Groningen/ 

Veendam gevestigd. Om voor genoemde redenen durfde men niet te investeren in de regio. 

De activiteiten van NEDmag hebben per saldo een negatieve invloed op de lokale economie en werkgelegenheid. 

Alleen de aandeelhouders van NEDmag profiteren. 

Risico's 

Bij de aangevraagde uitbreiding gaat NEDmag voor het bepalen van risico's en maatregelen uit van bestaande kennis 

en modellen die kans op bodemdaling en aardbevingen voorspellen. De recente zware aardbeving in Zeerijp heeft 

aangetoond dat deze modellen zeer onbetrouwbaar zijn. Zelfs gerenommeerde geologen waren verrast door de 

beving die alle voorspellingen te niet deed. Ook het SODM is hier in diverse recente publicaties heel duidelijk over. Het 

risico op een beving bleek zeer veel groter dan voorspeld was. De huidige kennis is ontoereikend om een betrouwbare 

voorspelling te doen over de gevolgen van mijnbouw. 

Het betekend dat ook de risico's bij zoutwinning onmogelijk nauwkeurig in te schatten zijn. De kans op een beving of 

onverwachte situaties in de bodem blijkt veel groter dan tot nu toe bekend was. De aanvraag van NEDmag, hun risico 

inschatting en voorgestelde maatregelen zijn daarmee door de realiteit ingehaald en niet meer volgens de laatste 

stand van de techniek. Gelet hierop kan onmogelijk een vergunning verleend worden. 

Bodemdaling 

De aangevraagde uitbreiding zal een aanzienlijke vergroting van de bodemdaling tot gevolg hebben. Deze 

bodemdaling zal voor de gemeente, het waterschap en mogelijk ook het rijk veel extra kosten met zich meebrengen. 

Wegen, dijken, oevers, riolering en overige infra zullen aangepast moeten worden. Zoutwinning activiteiten in 

Friesland hebben dit al eerder duidelijk laten zien. Een concrete inschatting van de kosten kan ik onmogelijk maken. 

Maar het is duidelijk het hier om aanzienlijke bedragen zal gaan. Kort gezegd, de door NEDmag aangevraagde 

uitbreiding zal de burgers, de overheid en het bedrijfsleven veel geld gaan kosten. Terwijl de aandeelhouders van 

NEDmag zullen profiteren. Ik acht het uitgesloten dat er hiervoor voldoende draagvlak zal zijn. Het zal tot veel onrust 

en protest leiden. 

NEDmag beoogd een gelijkmatige bodemdaling. De recente aardbeving in Zeerijp heeft aangetoond dat het 

onmogelijk is ook dit voldoende nauwkeurige te voorspellen. Er word immers van dezelfde kennis en modellen 

gebruik gemaakt. De risico inschatting en de maatregelen die NEDmag in de aanvraag geeft kunnen onmogelij� 

overeind gehouden als afdoende. De werkelijke kans op schade aan woningen, gebouwen, infra en milieu zijn 

potentieel veel groter dan waar NEDmag in haar aanvraag vanuit gaat. 

Op grond van het bovenstaande verzoek ik u de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 
/' 
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Socialistische Partij. 

Afdeling Veendam. 

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

T.a.v. mw. C. Sayginer 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Veendam : 11 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geven wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie 

WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Zowel voor het heden als voor de toekomst willen wij onze grote zorgen met u delen over de mijnbouw en de 

gestapelde mijnbouw. 

Op 3500 meter boort NAM naar gas en op 1500 meter de Nedmag reeds meer dan 40 jaar naar magnesiumzout. 

Wij maken bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van de locatie WHC-1 van Nedmag. Gezien de huidige kennis 

van de meest recente bevingen en bodemdaling waarvoor Nedmag structureel geen verantwoordelijkheid neemt, en 

aangezien er geen veiligheidsgaranties worden gegeven, laat staan een schadeafhandeling kan worden gerealiseerd 

door de mijnbouwers, kunnen wij niet anders concluderen dat de impact op de omwonenden te groot is. Waar NAM 

de productie vermindert, breidt Nedmag deze uit. Niet toelaatbaar gezien de huidige maatstaven. 

Het betreft hier onveiligheid, met als gevolg veel stress en geen vertrouwen meer in de overheid, bodemdaling, 

schade aan huizen, overlast van vrachtverkeer, geluidsoverlast door boring en Laag Frequent Geluidsoverlast (overdag 

en 's nachts) water/luchtvervuiling en waardevermindering van huizen. 

Vanaf 1993 hebben er 192 bevingen, in een straal van 10 km van Veendam plaatsgevonden, waarvan de laatste 10 

jaar, 136 bevingen. 

Gestapelde mijnbouw is een probleem en dat willen we onder de aandacht brengen. 

Zolang de mijnbouwers Nedmag en NAM en het Waterschap, bewoners van het kastje naar de muur sturen en 

verantwoordelijkheden over bodemdaling en schade aan huizen afschuiven naar elkaar, verzoek ik u om de 

omgevingsvergunning niet af te geven. 
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2. Akoestische onderzoek Tebodin 

2.1. De akoestische aspecten geven weinig duidelijkheid in het rapport. 

In de inleiding wordt gesproken dat er een prognose is opgesteld volgens de normen van industrielawaai. Er wordt 

uitgegaan van bedrijfslawaai maar dit betreft een woonomgevingsgebied. De locatie WHC-1 is ongeveer 200 meter 

van woonhuizen verwijderd. 

Wordt de directe omgeving van locatie WHC-1 nu als woonomgevingsgebied aangemerkt of als industriegebied? 

2.2. Er is niet concreet gemeten op de locatie WHC-1 maar er wordt gebruik gemaakt van rekenmodules , prognose, 

aannames en veronderstellingen. 

2.3. Het valt niet te verklaren dat de geluidsmetingen niet verder berekend zijn dan tot Borgercompagnie 168 ( 

zuidzijde). gemeten. 

2.4. Er staat niets beschreven over wat de consequenties zijn als Nedmag wel de geluidsprognoses overschrijdt? In 

2016 bij de renovatie van locatie WHC-1 hebben inwoners van Borgercompagnie maandenlang dag en nacht veel 

geluidsoverlast ondervonden van booractiviteiten en vrachtverkeer. 

2.5. Wij maken bezwaar dat er in het rapport van Tebodin nergens wordt gesproken over Laag Frequent Geluid. 

Nedmag heeft enkele jaren geleden erkend dat het bedrijf LFG veroorzaakt. Nedmag heeft destijds de ventilatoren, 

vervangen van locatie WHC-2 maar geen nametingen gedaan en/of gecommuniceerd over (mogelijke) verbeteringen 

t.a. v. LFG. 

Wij verwachten een gedegen onderzoek naar LFG omdat de inwoners van Borgercompagnie wekelijks last hebben 

van, met name 's nachts, een zware, doordringende bromtoon. Dit zal verergeren met de uitbreiding van de 2 pompen 

op locatie WHC-1. 

2.6. Momenteel zijn de bermen kapot gereden van de smalle B-weg in Borgercompagnie. De oorzaak is het zware 

vrachtverkeer van Nedmag dat vanaf oktober 2017 saneringswerkzaamheden uitvoert op WHC-1. Wij maken bezwaar 

tegen nog meer vrachtverkeer. De wethouder de heer Schmaal antwoordde desgevraagd, dat hij niets kan 

ondernemen tegen het vrachtverkeer en dat het niet zijn verantwoordelijkheid is. 

Kortom het industrieverkeer geeft wel degelijk geluidsoverlast. Vorig jaar bij de renovatie van locatie WHC-1 hebben 

de inwoners van Borgercompagnie veel geluidsoverlast ondervonden van vrachtverkeer. 

3. Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning 

1. Bij punt 2.3. Aanleiding vergunningsaanvraag wordt in de 2de alinea gesproken over een acceptabele 

geluiduitstraling. Wat wordt hiermee bedoeld ? 

2. In Bijlage 7 maken wij op dat er een nul meting bodemonderzoek is gedaan bij WHC-1? 

Wat blijkt daaruit? 

3. Wij maken bezwaar dat nergens door Nedmag gesproken wordt over monitoren van bodembeweging met behulp 

van tiltmeters bij woningen en locatie WHC-1. De resultaten moeten helder en openbaar worden gecommuniceerd. 

Uit metingen van bewoners die wel meters hebben, die trillingen registreren, blijkt dat de aarde onder Veendam 

constant in beweging is. 

4. Winningsplan /Bodemdaling 

De prognose bodemdaling van Nedmag dateert uit 2011 en is gecentreerd bij locatie WHC-2. 

Bij locatie WHC -1 is40 jaar geleden gestart met boren maar van de eerste jaren blijken geen cijfers beschikbaar over 

de bodemdaling. Hiertegen maken wij bezwaar. Wat zijn nu de werkelijke recente cijfers van de bodemdaling op 

locatie WHC-1? 

Wat is de duur van het geldende winningsplan ? Is onbepaalde tijd totdat de daling 50 cm is ? 

Tot slot maken wij bezwaar dat er geen toegankelijk recent schadeprotocol beschikbaar is. 
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De Nedmag heeft met de zoutwinning, de afgelopen dertig jaren veel schade veroorzaakt aan gebouwen. 

Gemelde schades worden afgewezen op een wijze zoals de NAM die ook hanteert. Bewijs maar dat wij die schade 

hebben veroorzaakt is het consequente antwoord van de directie. 

Wij zijn gaarne bereid onze standpunten toe te lichten en we verwachten dat onze zienswijze zal bijdragen aan het 

niet verlenen van de omgevingsvergunning. 

In afwachting van uw reactie verblijven wij 

hoogachtend 
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NEDMAG 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededingen, Directie Energie en Omgeving 

 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Datum: 12 januari 2018 

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning WHC 1l2 

Geachte mevrouw  

Nedmag B.V. 

Billitonweg 1 
9641 KZ Veendam 

P.O. Box 241 
9640 AE Veendam 

The Netherlands 

T •31 598 551 911 
F •31 598 551 225 
E info@Jnedmag.nl 

1 www.nedmag.com 

Nedmag B.V. dient hierbij een zienswijze in met betrekking tot het ontwerpbesluit Wabo voor de in

richting WHC-1l2 d.d. 1 december 2017 met kenmerk DGETM-OE/17191131. 

De zienswijze van Nedmag betreft de locatie van de twee nieuwe winningsputten. 

Zoals de locatie van de twee putten nu in het ontwerpbesluit aangeduid is, kan de indruk ontstaan dat 

deze putten buiten het bestemmingsvlak 'bedrijf- delfstoffen' van het bestemmingsplan Veendam Bui
tengebied vallen. Dat is echter niet het geval. 

In het ontwerpbesluit staat in hoofdstuk 2 (pagina 2, 4e alinea) en in hoofdstuk 7 (pagina 5,onderdeel C): 

'� .. de uitbreiding met twee nieuwe winningsputten die buiten het aangegeven bestemmingsvlak vallen 
voor delfstoffenwinning." Een vergelijkbare formulering is gebruikt in de verklaring van geen bedenkin

gen uitbreiding zoutlocatie Nedmag Borgercompagnie van het Gemeentebestuur van Veendam (bijlage 
3 bij het ontwerpbesluit, argument 1). 

De verwarring over de aanduiding van de locatie van de winningsputten is verklaarbaar: de uitbreiding 

van de locatie WHC-1 vindt deels plaats op het bestaande bestemmingsvlak 'bedrijf-delfstoffen' en deels 

op het bestemmingsvlak 'agrarisch'. De twee nieuwe winningsputten maken deel uit van de uitbreiding 

van de locatie, maar bevinden zich op het bestaande bestemmingsvlak voor delfstoffenwinning. Dit is 

weergegeven op de tekening 'Situatie bestemming nieuw' (bijlage 13 bij de aanvraag). 
De betreffende passages op pagina 2 en 5 van het ontwerpbesluit zouden kunnen worden veranderd in 
11 ••• de uitbreiding van WHC-1 met twee nieuwe winningsputten binnen de bestemming delfstoffenwin
ning plus bijbehorende infrastructuur, die voor een deel buiten het aangegeven bestemmingsvlak voor 
delfstoffenwinning valt." 

Naast deze zienswijze heeft Nedmag een opmerking over het ontwerpbesluit die van tekstuele aard is. 
De zoutwinlocatie WHC-1 maakt deel uit van de inrichting WHC-112. Op pagina 6 van het ontwerpbe

sluit, hoofdstuk 8 Besluit, onderdeel 1 wordt gesproken over 'inrichting WHC-1'. Wij verzoeken u dit aan 

te pa n door ook in hoofdstuk 8 te spreken over inrichting WHC-1l2. 
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Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Zuidlaren : 14 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

In het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning lees ik op pagina 4 dat in de 

omgevingsvergunningaanvraag de aanvrager, volgens de opsteller van het 

besluit, op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu heeft beschreven. 

Ik citeer verder: "Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn 

genomen om de belasting van het milieu te beperken en dat op 

verantwoorde wijze wordt omgegaan met het verbruik van energie". 

Tot mijn spijt moet ik constateren dat ik in de Toelichting Aanvraag 

Omgevingsvergunning noch in de Ruimtelijke Onderbouwing Rev A een 

onderbouwing heb kunnen vinden waarop het vertrouwen van de minister 

gestoeld zou kunnen zijn voor wat betreft het op verantwoorde wijze omgaan 

met het verbruik van energie. 

Met de grote ingrijpende renovatie plannen voor WHC-1, zoals door Nedmag 

wordt voorgesteld, mag verwacht worden dat ook voor Nedmag in de nieuwe 
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situatie geldt dat het moet aantonen hoe zij het gigantische energie verbruik 

voor gas en elektrisch terug zal brengen. 

In de nieuw op te richten loods wordt in het rapport Luchtkwaliteits-en 

Natuurtoets geschreven dat er binnen de inrichting nog een aantal kleinere 

CV ketels aanwezig zijn. 

In het belang van energiebesparing en de wens om - gegeven de gestapelde 

mijnbouw in deze omgeving - de gaswinning te verminderen door het 

terugdringen van de vraag is het realiseren van (uitbreiding van) 

gasaansluitingen op de locatie WHC-1 van Nedmag ongewenst. Ik ben van 

mening dat dit onderwerp daarom deel dient uit te maken van het 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning. 

Daarnaast merk ik op dat in geen van de rapporten wordt vermeld dat het 

dak van de nieuw te bouwen loods wordt voorzien van zonnepanelen voor de 

stroomvoorziening van de E&I voorzieningen, de kantine met 

personeelsvoorzieningen, opslagruimte, de werkplaats en de aansluitingen 

op de leidingen. Dit verbaast mij te meer omdat het realiseren van duurzame 

energiebronnen op een dergelijke locatie een wezenlijke bijdrage kan leveren 

aan het verminderen van de milieubelasting van de nieuwe locatie. Met 

andere woorden, waar burgers, woningcorporaties, projectontwikkelaars 

voor utiliteitsbouw geacht worden zoveei mogelijk energiezuinig te bouwen, 

wordt aan Nedmag ogenschijnlijk geen enkele voorwaarde gesteld om mee 

te werken aan het behalen van de gestelde klimaatdoelen. 

In het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning legt de minister ook niet vast 

welke maatregelen Nedmag moet nemen ter compensatie van het hoge 

energieverbruik. 

Omdat deze belangrijke milieuaspecten niet meegenomen zijn in het 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning kan de vergunning naar mijn mening 

niet verleend worden. 

Ik vertrouw erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd, 

Hoogachtend, 

0085 

240 van 268



(f) 

t�.J AANTEKENEN 
(:) 

m 

.iiiiiiiiiiiiiii -

c--

c--

c
!!!!!!!! 
iiiiiiiiiiiiiii 

N= 
-

c-
-
iiiiiiiiiiiiiii 

.... === 
iiiiiiiiiiiiiii 
-

w-

""iiiiiiiiiiiiiii -
(l)iiiiiiiiiiiiiii 

-

•iiiiiiiiiiiiiii 
!!!!!!!! 

Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie : 13 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC· 112, 
Borgercompagnie 156A, 

uw kenmerk: DGETM-EO I 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omge· 
vingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 
Met de winning van magnesiumzout zijn in de afgelopen jaren veel risico's genomen in 
het winningsgebied. Daardoor werd het winningsgebied van NedMag bijna 50% groter 
als voorspeld door de mijnbouwer en haar adviseurs. 
Verder is er een niet te verklaren verschil tussen de bodemdaling en het gewonnen vo
lume. 
Belangrijke adviezen zijn niet opgevolgd. Er heeft geen nulmeting plaats gehad, er is 
geen monitoring in dit gebied, behoudens de tweejarige dalingsmeting, er is sinds kort 
een peilplan voor de waterhuishouding. 
Bewijslast is niet op te bouwen, omdat de gegevens er niet zijn of nog maar kort worden 
verzameld en/of bij Nedmag in de kluis liggen. 
Het onzorgvuldig handelen van Nedmag heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat 
ik veel schade heb aan mijn onroerend goed, dat niet erkend wordt door Nedmag en 
daardoor niet vergoed wordt. Het is volgens Nedmag de schuld van het oude huis waarin 
wij wonen waarvan de fundamenten niet deugen. Maar voorafgaande aan de versnelde 
winningmethoden van Nedmag hebben wij nooit problemen ervaren en zowel oudere als 
jongere huizen in onze omgeving kampen met de zelfde problematiek. 
Mijn vertrouwen is geschonden, ondanks gemaakte afspraken. 

Met mijn zienswijze zal ik de aan de hand van voorbeelden verschillende aspecten ver· 
duidelijken. 

1. Inleiding. 

In 1972 begint Billiton en later Nedmag met de winning van Magnesiumzout. Op een 
diepte van ongeveer 1600 meter zijn er een 12-tal cavernes. Het winningsgebied ligt 
min of meer omsloten door drie gasvelden, het Groningenveld ten noorden, het An

nerveenveld ten zuiden en het Kiel-Windeweerveld ten oosten van de zoutwinning. 
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Wetgeving vereist dat de winning en de daarmee mogelijk gepaard gaande schade 
door bodembeweging aan derden binnen acceptabele grenzen blijft. Om dit te contro
leren worden er regelmatig waterpasmetingen gedaan. 
Verder is er het PROTOCOL Bodemdalingsschade aan niet-overheden waarin in ok
tober 2002 is vastgelegd dat, NEDMAG bereid is de kosten van maatregelen te dra
gen, ongeacht de vraag of zij daartoe rechtens is. Als gevolg van de zoutwinning doet 
zich een continue bodemdaling voor en er moeten maatregelen getroffen te worden 
om schade als gevolg van deze bodemdaling te voorkomen, te beperken of te herstel
len. 
Een 60-tal bewoners laat door bureau Hanselman hun huis opnemen, voor een zgn. 
nulmeting. Er wordt een rapport opgesteld, foto's gemaakt en scheurmeters ge
plaatst. De bewoners is schriftelijk beloofd dat deze gegevens bij de notaris in Veen
dam worden bewaard. 
Als na een aantal jaren de scheurmeters van de muren af vallen en er ook nooit ie
mand komt voor controle, blijkt dat er helemaal geen afspraken zijn geweest van een 
nulmeting. De verslagen van Hanselman liggen niet, zoals per brief afgesproken, bij 
een notaris, maar in de kluis bij de Nedmag. Het bewijs materiaal dat de burgers 
dachten te hebben is niet zorgvuldig opgeslagen, waardoor foto en videomateriaal 
deels verloren zijn gegaan. 

2. Protocol. 

Het - PROTOCOL Bodemdalingsschade aan niet-overheden - waar ik gebruik van 
kan maken blijkt een farce. 
Het schadeprotocol is weliswaar in 2002 opgesteld in samenspraak met het toenmali
ge bestuur van de dorpsvereniging. Het is voor de burger haast onmogelijk het cau
saal verband aan te tonen. Omdat Nedmag weigert schade te erkennen en ook de 
schade niet doorverwijst naar mogelijke andere veroorzakers; de NAM en /of het Wa
terschap blijft de schade "hangen" bij degene die de schade heeft. 
Een veel gehoorde gedachte is dat expertise op mijnbouwgebied geconcentreerd is 
rond mijnbouwexploitanten, dan wel instellingen die met regelmaat worden geraad
pleegd door mijnbouwexploitanten. Met dat uitgangspunt is het moeilijk zoeken naar 
onafhankelijke onderzoekers; bovendien is onderzoek duur. 
Bij schade kan het Tcbb worden ingeschakeld. Hier speelt dat de leden van de Tcbb 
en de door haar in te schakelen deskundigen bijna niet van buiten de kring van (op· 
drachtnemers van) de mijnbouwindustrie zijn. Voor mij reden om vraagtekens te 
plaatsen bij de onafhankelijkheid van de Tcbb. Bovendien heeft de Tcbb ook een rol 
in het traject van vergunningverlening aan de mijnbouwmaatschappij. Zij adviseert 
de Minister van Economische Zaken over bodembeweging, die het gevolg zal zijn van 
het voorgenomen winningsplan. 
Het kan dus zijn dat, de Tcbb, na een positief advies in de fase van vergunningverle
ning, verzocht wordt te oordelen, over schade in dat zelfde winningsgebied. In hoe
verre kan de Tcbb in dergelijke gevallen onafhankelijk oordelen. 
Bij zoutwinning zou in de winningsvergunning de omgekeerde bewijslast als voor
waarde opgenomen moeten worden, omdat de winning onvoorspelbaar is. Hier voor 
pleiten professor J.M. Dunné (2002) en het Bestuurlijk Overleg Gas- en Zoutwinning 
(2010). 

3. Leefbaarheid. 

Het winningsgebied van de Nedmag is een bijzonder waardevol gebied voor de inwo
ners, ieder met zijn eigen belangen. Er is driespalt ontstaan onder de bewoners. 
• Zij die geen schade hebben en vinden dat anderen daarmee het gebied imagos

chade toebrengen, waardoor de waarde van hun onroerende goederen daalt. 
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• Zij die schade hebben, afgewezen zijn en teleurgesteld zijn in de gang van zaken. 
Zij hebben geen enkel vertrouwen (meer) in een eerlijke oplossing en steken daar 
geen tijd en energie meer in. 

• Zij die schade hebben en vinden dat hen onrecht wordt aangedaan en blijven 
strijden. Keer op keer laadt men zich weer op om vervolgens te stuiten op mensen 
die achteraf niet onafhankelijk, objectief en/of op geldelijk gewin uit zijn. 

Het helpt het vertrouwen niet, door wel een regeling met waterschap, gemeente en de 
landbouw te treffen. Terwijl er voor de burgers, als groep niets geregeld kan worden 
en zij met schade blijven zitten. 
De overheid dient de individuele burger beter te beschermen in zijn recht op fysieke 
en psychische gezondheid, zijn recht op veiligheid en rustig genot van het gezinsleven 
(artikel 8 EVRM). Bij de oplossingen voor de huidige problematiek moeten ook eigen
domsrecht, zelfbeschikking gezekerd worden. Als burger mis ik deze ondersteuning 
vanuit de overheid. Het lijkt erop dat, de overheid liever gemeenschapsgeld steekt in 
deze grote bedrijven, dan dat zij voor haar burgers op komt. 
Zoutwinning verstoort de relaties tussen bewoners onderling . Alle voorgenomen 
maatregelen of nog te bedenken maatregelen zullen deze verstoring nooit volledig 
kunnen verhinderen. De imagoschade die het gebied lijdt, heeft gevolgen voor de 
waarde van de huizen. 

4. Zorgvuldigheid. 
De Nedmag en overheid gaan er vanuit gegaan dat bodemdaling geen directe effecten 
op gebouwen heeft. Deze stelling is zeer kort door de bocht. 
Het is de algemene conclusie dat er weinig schade aan bebouwing te verwachten is, 
als gevolg van de bodemdaling. Dit is echter geen garantie dat er nergens schade zou 
kunnen optreden. Omdat er speciale omstandigheden kunnen bestaan met betrek
king tot de toestand van een huis en de ondergrond. 
Blijkbaar bestaan er toch risico's op schade door bodemdaling. Voor mij als eigenaar 
van een gebouw is het onacceptabel dat mijn bezittingen wel aan het risico op schade 
worden blootgesteld, terwijl er voor overheden en landbouw wel afspraken zijn ge
maakt. 
Door de verandering in het gebied en de daarbij behorende scheefstelling, zijn ontwa
tering en peilaanpassingen noodzakelijk. De conclusie dat "Bodemdaling geen directe 
effecten op gebouwen heeft'' is daarmee discutabel. 
Waar andere oorzaken mede een rol spelen, kan de bodemdaling de bekende druppel 
zijn, die de emmer doet overlopen. Een huis met een reeds zwakke constructie en 
mogelijk reeds te lijden heeft gehad van grondwaterdaling, natuurlijke klink, 
veenoxidatie, graafwerkzaamheden, verbouwingen, ouderdom, enzovoorts, kan indi
rect schade oplopen als gevolg van de bodemdaling. Ook de grootte van de kans op 
schade zoals verzakking en scheurvorming wordt mede door bodemdaling en 
peilaanpassing beïnvloed. 

5. Waterhuishouding. 
Voor een goede landbouw productiviteit, is een nauwgezette waterbeheersing nood
zakelijk. Men dient er ook rekening mee te houden dat in een lintdorp als het onze, 
landbouw en bewoning naast elkaar liggen. Een bijna onmogelijke opgave, het veen 
dat al jaren geleden uit de landbouwgronden is geoxideerd, bevindt zich nog steeds 
onder en rondom de huizen. 
Dit roept de vragen op: "Hoe ver kun je en wil je gaan met waterbeheersing? Kunnen 
alle consequenties van de zeer gedetailleerde waterbeheersing worden overzien?" In 
hoe verre heeft men rekening gehouden met veenoxidatie? 
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Waarschuwingen van professor Verruijt, die hij schrijft in zijn second opinion in 
2001, Om het waterpeil nauwgezet in de gaten te houden! Ondanks zijn waarschu
wingen, worden er tot 2010 peilbuizen uit de grond getrokken. Slechts beperkt wordt 
het waterpeil in de gaten gehouden en sinds kort is er een peilbesluit . 
Omdat er geen betrouwbaar meet-netwerk is, kan ik niet aantonen dat de ingrepen 
in de waterhuishouding niet zorgvuldig worden uitgevoerd. 

De belangrijkste oorzaken van schade bij bodemdaling hangen in grote mate samen 
met veranderingen van de grondwaterstand, ten opzichte van het grondoppervlak. 
Als de bodem daalt en de grondwaterstand blijft gelijk, kan er schade aan percelen 
grond optreden door vernatting en kan het draagvermogen van een fundering op 
staal afnemen. Wat weer tot schade kan leiden. 

6. Winningsmethode. 
Er worden risico's genomen met de winning van het magnesiumzout. 
Oud -NAM ingenieur Houtenbos heeft vele winningstheorieën over bodemdaling on
derzocht en of zij overeenkomen met de praktijk. Zijn conclusie is dat deze theorieën 
zelden overeenkomen met de praktijk. Alle modellen blijken in de praktijk te falen. 
Zo ook in het winningsgebied van Nedmag. 
TNO heeft laten zien dat, ondanks al haar expertise, blijkt dat de gegevens van het 
winnen van zout niet te voorspellen zijn. 
De gemeten daling in het hart van de kom, mag dan wel overeenkomen met de prog
noses en de bodemdaling mag dan achter blijven bij de prognoses, het winningsge
bied is zeker 50% grote geworden als verwacht. Het achterblijven van de voorspelde 
bodemdaling is voor meerdere uitleg vatbaar. Functioneert de squeeze-methode wel 
of ontstaan er cavernes onder het winningsgebied. Wordt de achtergebleven bodem
daling alsnog gecompenseerd in de loop der jaren? 

Wat betreft het bodemdalingsvolume is het volume 21% hoger dan het voorspelde 2.1 

miljoen M3• Maar het volume van de bodemdaling, zou ongeveer gelijk moeten zijn 
aan de ondergrondse volumeafname. Maar er wordt maar 55% van de verwachte bo
demdaling bereikt. Dit roept de vraag op, waar de resterende 45% van het volume is 
gebleven. Houtenbos vond geen gedocumenteerde grondslag voor de voorspellingen. 
Het ligt dan ook voor de hand, de vinger aan de pols te houden. 
Onvoorziene en ongewenste ontwikkelingen kunnen zich op allerlei manieren voor
doen. Er is met name ten aanzien van de ontwikkeling van het cavernevolume en de 
relatie tussen caverneversmelting en bodemdaling nog veel onzekerheid. 
Houtenbos waarschuwt dat: "de Nedmag te sterk leunt in haar toekomstplannen op 
de bodemdalingsanalyse van TNO. Deze ontleedde de totaal gemeten bodemdaling 
naar oorzaak met behulp van geomechanische modellen. Hierbij werd een totaal on
reahstische model voor de bodemdaling door gaswinning gebruikt. Oorzakelijke ont
rafeling op basis van de geodetische metingen zonder geomechanische aannames is 
een vereiste voor betrouwbare resultaten': 
De theoretische relatie tussen productie en bodemdaling is zo onzeker, dat betrouw
bare voorspelling van toekomstige bodemdaling en beoordeling van mogelijke relaties 
tussen delfstofwinning en schade op grond daarvan, niet mogelijk is. 

7. Veiligheid. 
Een andere oorzaak van nieuwe schade wordt ondertussen gevormd door het risico 
van aardschokken. Bij de winning van aardgas uit gesteente treden dergelijke schok
ken vooral op nabij de randen van het reservoir, waar aan de kant van het reservoir 
het gesteente vervormt, en daarbuiten niet. Bij zoutwinning wordt het zout opgelost 
en vloeit de omgeving toe. Aardbevingen zouden kunnen optreden bij de winning van 
zout aan de rand van een zoutlaag. Daar waar deze begrensd wordt door ander ge-
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steente. Zolang de winning in het inwendige van het zout gebeurt, is er misschien 

niet een direct gevaar voor aardschokken. Maar hier gaan we al meer toe of hebben 

we al te maken met gestapelde mijnbouw, met alle gevolgen van dien. 
Hoewel tot op heden geen gevallen van aardschokken bij zoutwinning bekend zijn, is 

het risico ervan niet uit te sluiten. Aardbevingen in de omgeving kunnen de katalysa
tor zijn. 

In het winningsgebied liggen diverse gastransportleidingen en gaswinningsputten. 
Als gevolg van de bodemdaling komen deze gastransportleidingen onder spanning te 
staan, wordt hier wel rekening mee gehouden? 

Het is niet de eerste keer dat Nedmag met "handigheidjes" de bewoners op het verkeerde 
been zet, om vervolgens met een ''kleine" uitbreiding toestemming probeert te verkrijgen 

om vervolgens tien keer zoveel volume als voorheen op te zuigen. Zoals nu de bedoeling 
is op WHC-1 in Borgercompagnie. Het kleine dorpspompje dat eigenlijk weggesaneerd 
had zullen worden, wordt nu een hightech snelwegtankstation. Totaal ongepast midden 
in de dorpskern "gewoon" zware industrie. 

Uit bovenstaande bevindingen mag U opmaken dat ik geen vertrouwen heb in een goede 

afloop, afhandeling en naleving van het omschreven plan, ervaringen uit het verleden 
sterken mij hierin. 
Mijn zienswijze is dat ik niet akkoord ga met uitbreiding van WHC-1 met meerder win
ningsputten en alle verdere bebouwing die nodig is om tot uitbreiding over te gaan. 

Zoutwinning is niet van nationaal belang 
Zoutwinning is en blijft onvoorspelbaar. 

Hoogachtend, 

Bronnen: 
• Bodemdaling Zoutwinning Veendam 1977·2011 Ir. A.P.E .M. Houtenbos 
• Bodemvervorming door diepe zoutwinning en effecten op gebouwen in Barradeel concessie van Frisia 

zout (C O 400130/05 versie 1 november2001) 
• Brief Bestuurlijk Overleg Gas· en Zoutwinning aan mevr. van der Hoeven, d.d. 9 juli 2010 
• Brief Hanselman T30992/ 25 maart 2002 
• Samenvattend onderzoek hoofdoorzaken gebouwschade in het bodemdalingsgebied Nedmag (10 januari 

2013 076652825 C01022 .100266 .0200) 
• Second Opinion Ontginningsplan NEDMAG 2001 Prof. dr.ir. A. Verruijt, december 2001 . 
• C ontourkaarten TNO 22·12-2011Scenario1t/m4 2014 t/m 2033 
• Site NAM 
• Site Gasunie 
• Site NEDMAG INDUSTRIES 
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Aan: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG. 

Borgercompagnie: 14 januari 2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2 , Borgercompagnie 156A, 

uw kenmerk : DGETM-EO / 17191131. 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Vanaf 2004 wonen wij in Borgercompagnie, op een afstand van ongeveer 200 meter van de 

winningslocatie. 

Ik begrijp van mensen uit mijn omgeving dat Nedmag twee en mogelijk zelfs vier putten extra wil gaan 

boren op de locatie WHC-1 en dat er een grote loods komt met daarin zware pompen. 

Op basis van ervaring die wij nu hebben en in het verleden hebben gehad met Nedmag, verzoek ik u met 

klem Nedmag geen goedkeuring te verlenen voor zowel de renovatie als de herinrichting van locatie 

WHC-1. 

Nedmag heeft met haar winning over de afgelopen 30 jaar al schade veroorzaakt aan onze woning en 

wij constateren dat dit nog steeds toe neemt . 

In mijn ogen doet het bedrijf, bijvoorbeeld naar u als minster en het Staatstoezicht op de Mijnen alsof 

het oog heeft voor de mensen in het gebied waarin zij winnen, maar in werkelijkheid ontkennen ze alles 

en blijven wij met de schade zitten. 
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In 2016 is Nedmag maanden op de locatie WHC-1 bezig geweest en hebben wij dag en nacht in het 

lawaai gezeten. Met iedere keer een brief van Nedmag moesten wij maar accepteren dat er weer een 

paar maanden lawaai bijkwamen. Bij het toestaan van ingebruikname van nieuwe putten zal in de 

toekomst de overlast en het risico op schade voor ons als nabij wonenden van de locatie alleen maar 

toenemen. 

Ik verwacht dat mijn zienswijze zal bijdragen aan het niet verlenen van de omgevingsvergunning. 

Met vriendelijke groet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 
DG Energie, Telecom en Mededinging. 
Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500EK Den Haag. 

Zuidlaarderveen, 13 januari 2018. 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning Locatie WHC-1 van inrichting WHC-1 /2 
Kenmerk: DGETM-E0/ 1719131. 

Geachte mevrouw of heer. 

Middels dit schrijven wil ik u mijn zienswijze geven met betrekking tot de hierboven vermelde 
omgevinsgvergunning: 

A): Houding Nedmag ten opzichte angst en vrees bewoners in het 
winningsgebied. 

Sinds Nedmag zijn plannen ventileert, ervaar ik gezien de problemen rond aardbevingen in deze regio, 
een stuitende arrogantie in de communicatie van Nedmag. Men communiceert (als men dit zo kan 
noemen) op kleinerende en afwijzende houding ten opzichte van mogelijke aanstaande problemen. 
Schade, mits aanwezig volgens Nedmag, wordt vergoed. Geen probleem! 

Gezien het gedoe rond het schadeprotocol gaswinning en de houding van overheid, aandeelhouders en 
veroorzaker van de schade. Geeft dat geen enkel vertrouwen en de houding van Nedmag in deze is ver 
beneden gangbaar fatsoen en verantwoording! 

B): Kleineren van de winningsmethode van zout. 

Nedmag geeft steeds aan dat winning van zout op een veel velliger manier gaat dan de winning van 
gas. Dat is complete onzin! 

Gaswinning gebeurt op moleculair niveau. Gas verdwijnt uit de aardlagen op moleculair niveau en 
daardoor gaat de kracht en samenstelling van de aardlagen veranderen, gevolg er ontstaan 
aardverschuivingen ondergronds die de bevingen veroorzaken. Hoewel zwakker en niet welkom er 
zijn nog steeds aardlagen. 

Nedmag verkondigde dat zoutwinning gaat door middel van het aanmaken van emulsie en die emulsie 
wordt opgepompt. Dat zou veiliger zijn. Onzin! 
Door het aanmaken van emulsie en deze verwijderen ontstaan holtes en ruimtes in de ondergrond. De 
beroemde zoutkoepels. Deze zijn totaal instabiel! 
In Duitsland is men gestopt met de opslag van C02 en nucleair afval in zoutkoepels omdat deze 
onbetrouwbaar zijn. 

0088 

248 van 268



- ;-;.. 

... ----.J 
' 1 

!-'" 

t· .. _) Verder is het een bekend gegeven dat in Duitsland/ Ruhrgebied huizen, straten en volledige kruispunten 
plotsklaps Uentallen meters in de grond verdwijnen. 
Gevolg van kolenwinning en het instorten van mijngangen. 
Volgens mij speelt dat nu ook in Limburg (Ned). 
Loze ruimtes onder de grond zijn desastreus! 

Zoutwinning is in principe nog gevaarlijker en desastreuzer dan gaswinning. 

C): De Nedmag escaperoute naar winning vanuit een bestaande put. 

Mijn eerste reactie was hoe kun je zo stom, arrogant en onbeschoft zijn. 

Deze methode het zogenaamde side-tracken wordt toegepast door de olie-en gaswinning. Een put/ 
platform en van daaruit (GPS-gestuurd) boren naar de gas/olie voorraad onder de grond. Men creëert 
een soort inktvis met tentakels naar de voorkomens. In de USA zijn offshore platformen die tientallen 
pijpleidingen hebben lopen naar de voorkomens en de gas-oliewinning gaat via één platform. 

De arrogantie waarmee dit gepresenteerd wordt, of beter NIET-GEPRESENTEERD is schokkend. 
Totaal los van enig gevoel voor realiteit en compleet voorbijgaand aan de risico's in een reeds onder 
druk en gestreste regio! 

Het gevolg is dat links en rechts tussen Veendam en Gemeente Tynaarlo holtes gaan ontstaan? En bij 
schade maar bewijzen dat het door zoutwinning is ontstaan. 

Waar is het gezonde verstand in deze? Als dit doorgaat zijn we volledig overgeleverd aan de wolven! 
Stop dit svp! 

Hoor graag verder van u hoe u dit verder gaat behandellen. 
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Borgercompagnie, 16-01-2018. 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2. 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-E0/17191131. 

Hooggeachte heer Wie bes, 

Ondergetekende maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen uitbreiding van de 

magnesiumzoutwinning op de lokatie Borgercompagnie 156A, daar 

De beïnvloeding bodemdaling gas/ zout exploitatie niet wordt erkend, zelfs ontkent door betrokken 

exploitant. 

Geen adequate aansturing van overheden- bottum up-, garanties bieden voor omwonenden,in geval van 

bijkomende schade. 

Een terughoudende winning, op basis van een lange termijn planning, gunstiger is voor de leefbaarheid 

in het betrokken gebied ,zorg draagt voor het veilig stellen van economische garanties in de komende 

jaren,en lijdt tot minder schade in het exploitatiegebied. 

Zeer hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Wmdeweer, 15 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte mevrouw, meneer, 

Deze zienswijze betreft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de 

inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO / 17191131 en gaat over 

Voorgenomen boringen in/onder onze woonplaats Kielwindeweer en over 

De procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

In de loop van 201 7 hebben wij diverse malen informatie bijeenkomsten bezocht in ons dorp, 
zowel georganiseerd door de Nedmag als door onze plaatselijke belangenvereniging. 
Dez.e informatie heeft ons bijzonder verontrust. 
We hoorden en laz.en over bovengenoemde omgevingsvergunning, die in eerste instantie de 

ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie WHC-1 behelst en als doel heeft, zoals blijkt uit de 

diverse stukken behorende tot de aanvraag, nieuwe winputten te realiseren. Ook blijkt uit raadsstukken 

van de gemeente Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen 

en een aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zuUen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente, in 2017 nog Hoogezand-Sappemeer, ter inzage gelegd, en hebben we 

derhalve geen inspraak in dit winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die 

boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Adviezen en voorschriften over de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de hoeveelheid 

terug te winnen dieselolie uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen ontbreken. 

Wij vinden wegens het risico op lekkages en andere negatieve milieueffecten, waaronder 

grondwatervervuiling, dat injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. Niet onder ons huis, en 

ook niet onder de landbouwgrond in ons dorp. 

Terwijl er al zoveel onzekerheid, verontrusting en schade aan woningen en cultuurbezit in ons gebied 

is door de effecten van de aardgaswinning, zijn verdere mijnbouwactiviteiten wel het laatste waar we 

mee te maken willen krijgen. Menselijk gesproken zou u daar begrip voor kunnen opbrengen. 

Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag en nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen hadden wij, als burger 

van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit Dit heeft u 

verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. De plannen van de Nedmag raken alle inwoners van 

Kielwindeweer en ver daarl>uiten tot diep in hun ziel. Wtj dringen er bij u met de grootst mogelijke 

urgentie op aan deze (voorgenomen) verwoestende activiteiten tot staan te brengen ten behoeve van de 

gemoedsrust en de V EILIGHEID van onze, maar ook UW burgers. Neem uw verantwoordelijkheid! 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen en ons van het 

verdere verloop van de procedure op de hoogte te houden. 

Hoogachtend, 
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Aan : ministerie van economische zaken en klimaat 

DG energie, telecom en mededinging,directie energie en omgeving 

 

2500 EK Den Haag 

Borgercompagnie, 15-01-2018 

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 

Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGETM-EO/ 17191131 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten; 

Al 45 jaar wordt er magnesiumzout gewonnen in Borgercompagnie. 

De zoutput bevindt zich op 150 m. van mijn woning en de aardbevingscontour t.g.v. gaswinning 

bevindt zich op een kleine 800 m. van mijn woning . 

De bodemdaling bedraagt op dit moment meer dan 30 cm. en kan oplopen tot 65 cm. 

De afgelopen jaren heb ik schade gemeld bij zoutwinner Nedmag en bij het CVW, beide malen is de 

schade opgenomen en is er een uitgebreid verslag uitgebracht. Beide malen is er geconcludeerd dat 

de schade niets met de mijnbouwactiviteiten van doen heeft. 

Het schadeprotocol van Nedmag lijkt alleen bedoeld om schades af te wijzen. 

In januari 2013 hebben wij als inwoners van Borgercompagnie een schrijven ontvangen dat was 

opgesteld door; de provincie Groningen, de gemeentes Veendam en Muntendam, het waterschap 

Hunze en Aa's en de Nedmag. Hierin werd ons verteld dat de schade die wij aan onze woningen 

hebben, gevolg is van resten veen in de bodem, wat tot ongelijke zetting leidt. Enige relatie met de 

zoutwinning werd ontkend. 
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Ondertussen weten wij dat Nedmag niet aan kan tonen wat de gevolgen van zoutwinning op de 

lange termijn zullen zijn. 

Onder onze woningen bevinden zich zeer waarschijnlijk grote cavernes op 1.500 meter diepte; 

de grootste zou meer dan een vierkante kilometer zijn!! 

Vorige week was er weer een aardbeving in de provincie Groningen als gevolg van gaswinning. 

Een schadeprotocol is nog steeds "in de maak". Belangen van burgers worden met voeten getreden. 

In ons leefgebied hebben we te maken met de , totaal niet te voorziene, gevolgen van gestapelde 

mijnbouw!! Een beving in onze omgeving kan leiden tot ineenstorten van de cavernes, met alle 

gevolgen van dien. 

Wij zitten met "de gebakken peren"; onze woningen worden minder waard, de gevolgen van de 

gestapelde mijnbouw worden niet serieus genomen en niet nader onderzocht. 

Nedmag mag doorgaan met zout winnen, dit jaar nog gaan ze 2 tot 4 nieuwe winplaatsen aanboren, 

vanaf dezelfde locatie. Ik denk dat het er 4 worden! 

Wanneer neemt de overheid zijn verantwoordelijkheid? Wanneer gaat men serieus onderzoeken wat 

de gevolgen van deze gestapelde mijnbouw zullen zijn? 

Ik hoop op voortschrijdend inzicht en dat onze belangen niet ondergeschikt worden gemaakt aan 

geld en gewin. 

met vriendelijke groet, 
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Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Borgercompagnie : 14-01-2018 

Betreft: Zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, 
Borgercompagnie 156A, uw kenmerk: DGET M-EO / 17191131 

Hooggeachte heer Wîebes, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 
locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2. 

Mijn zienswijze betreft het: 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning Nedmag WHC-1 te Borgercompagnie 

Hierin breng ik de volgende punten aan de orde: 

1. De aantasting van mijn belangen door de voorgenomen uitbreiding van WHC-1 

2. Het égalité beginsel 

Ad l.Op 3 juli 2017 is door de gemeenteraad van Veendam besloten dat het College van B&W een verklaring 

van geen bedenkingen kon afgeven ten behoeve van een uitbreiding en wijziging van de locatie WHC-1 te 

Borgercompagnie. Mijn belang als omwonende van die locatie, als ook de belangen van de overige 

omwonenden, door eerdere ingrepen in het landschap (men denke hierbij met name aan de inrichting van de 

huidige locatie in een voornamelijk agrarisch(!) veenkoloniaal gebied en aan de bodemdaling en 

bodembeweging, veroorzaakt door Nedmag én NAM) is en zijn op ingrijpende wijze aangetast. Nu als vervolg 

op het afgeven van die verklaring van geen bedenkingen het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning ter inzage 

en dus ter becommentariëring in het gemeentehuis van Veendam voorligt -weliswaar met onacceptabele 

vertraging en ook niet compleet- komt het mij alsnog voor dat in dat Ontwerpbesluit, noch door Nedmag als 

aanvrager van een Omgevingsvergunning, geen enkele rekening wordt gehouden met de hierboven 

aangeduide aantasting. In dit verband ligt een associatie met een uitspraak van de rechtbank Noord Nederland 

(ECLl:NL:RBNNE:2017:1061) voor de hand, waarin onder meer het in die zaak figurerende College van B&W 

(Hoogezand-Sappemeer) verweten wordt de belangen van de omwonenden onvoldoende te hebben 

meegewogen. Ik ben van mening dat het oordeel van de rechtbank, mutatis mutandis, in zijn uitwerking waar 

het het Ontwerpbesluit ten aanzien van WHC-1 betreft, evenzeer van toepassing geacht kan worden. Daarom 

verzoek ik u de gevraagde vergunning niet te verlenen. 

Ad 2. Door het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen heeft mijn inziens het College van B&W van 

Veendam er bewust voor gekozen een risico te aanvaarden van schade die door de activiteiten van 

Nedmag in Borgercompagnie en omstreken aan de eigendommen en bezittingen van inwoners wordt 

toegebracht. Immers, voor Nedmag was die verklaring het "groen licht" voor de volgende stap zoals die vervat 

is in het Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning en voor de daarop onvermijdelijk volgende fase: de boor- en 

winning activiteiten op WHC-1. Het hierboven genoemde risico is genomen zonder dat het College van B&W 

van Veendam (en Nedmag ook niet! ) enig concreet en exact idee heeft, of kan hebben (zie de recente 

gebeurtenissen in Zeerijp!), van wat de gevolgen zijn van de ondergrondse bezigheden van de zoutwinner. 
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Met het Collegebesluit is het algemeen beginsel van behoorlijk bestuur ("égalité devant les charges publiques") 

t··--' in geding gebracht, en heeft het College zich naar mijn mening in een positie van schadevergoedingsplichtig te 

o:::::) zijn gebracht 
1-" In de VROM vergadering van 11september2017 heeft mw. J.E. Berkhof de Raad en het College van B&W 
(f) 

nogmaals nadrukkelijk op haar verantwoordelijkheid gewezen en benoemd of de raad en het College van B&W 

zich realiseert als wanneer er toegestemd wordt om af te wijken van het bestemmingsplan de gedupeerden 

hierdoor planschade kunnen gaan verhalen bij de Gemeente Veendam. 

Zoals u ongetwijfeld bekend is, heeft de Hoge Raad als ook de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State hierover heldere uitspraken gedaan. De Hoge Raad definieert de schadevergoedingsplicht als volgt 

"Een bestuursorgaan is gehouden tot compensatie van onevenredige - buiten het maatschappelijk risico 
vallende en op een beperkte groep burgers of instellingen drukkende - schade als gevolg van hun op de 
behartiging van het openbaar belang gerichte optreden", 

terwijl de bovengenoemde afdeling van de Raad van State van mening is dat: 

"tedere rechtmatige aanwending door een bestuursorgaan van een publiekrechtelijke bevoegdheid, zoals in dit 
geval het nemen van een besluit tot vergunningverlening (. .. ), strekt tot behartiging van (een aspect van) het 
algemeen belang, dat de desbetreffende wet, waarop de aanwending van die bevoegdheid is gebaseerd, 
beoogt te dienen. Daaraan doet niet af dat een dergelijke aanwending mede of in overwegende mate het 
individuele belang van de aanvrager(s) kan dienen". 

Op grond van deze uitspraken acht ik het afgeven van een Omgevingsvergunning door de Gemeente Veendam 

aan Nedmag dan ook onzorgvuldig en derhalve onacceptabel. 

Ik verwacht dat mijn zienswijze zal bijdragen aan het niet verlenen van de omgevingsvergunning. 

 ting op uw reactie verblijf ik, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 10 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte lezer, 

Langs deze weg geef ik u mijn zienswijze na aanleiding van de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 

17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken die bij de aanvraag horen dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet op andere plekken. 
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Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als inwoner van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 

Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 15-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijnzienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO I 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie ( dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Stapeling gevolgen mijnbouw 

Persoonlijke gevolgen 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeentezuilen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ookverband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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t· . .J Ook het bed.rijfNedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 
c::) locatie WHC-1. 

Stapeling gevolgen mijnbouw 
Op mijn adres is met name in de buitenmuren schade (barsten) ontstaan als gevolg van -niet erkende -

mijnbouwschade. Aangezien mijn adres net buiten het aardbevingsgebied ligt (buiten de contourlijn) is 

de standaardreactie dat de schade zettingsschade is. Hier ga ik uiteraard niet mee akkoord. Echter: als 

Nedmag onder mijn huis of vlak in de omgeving gaat boren, zal de hiermee gepaard gaande 

(zettings)schade bovenop de al ontstane schade komen. Grote kans op dubbele schade dus. Met als 

bijkomend probleem dat niemand meer aansprakelijk is - omdat de schade het gevolg zal zijn van de 

activiteiten van de ander. 

Persoonlijke gevolgen 
Door de stapeling van aardbevingsellende en mogelijke zounvinning is ons huis waarschijnlijk minder 

makkelijk te verkopen en tegen een lagere prijs als wanneer deze externe factoren niet speelden. 

Kortom waardedaling. Kortom zij (Nedmag) de lusten en váj -omwonenden - de lasten. 

Daarbij zie ik ook erg op tegen het lawaai en de drukte van af en aanrijdende vrachtauto's etc bij het 

installeren en in gebruik hebben van de zoutwinningslocatie. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 
T.a.v. mw. C. Sayginer 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 15 januari 2018, 

Betreft: zienswijze ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
inrichting whc-1/2, Borgercompagnie 156A te Veendam 

Geachte minister Wlebes, 

Gelet op uw recente uitspraken ten aanzien van de mijnbouwactiviteiten en meer specifiek de 
gaswinning In de provincie Groningen vind Ik het onnavolgbaar dat u voornemens bent een 
vergunning te verlenen tot uitbreiding van de zoutwinning in een gebied waar ook gaswinning 
plaatsvind. Nu al wordt Ik geconfronteerd met de gevolgen van de dubbele mijnbouwactiviteiten 
die In de omgeving van Klei-Windeweer plaatsvinden, dan wel plaatsvonden. Uitbreiding van het 
aantal winningsputten ten behoeve van de zoutwinning kan deze gevolgen alleen maar versterken. 
Ik acht het dan ook noodzakelijk dat aan uw besluit een actueel onderzoek naar de gevolgen van 
gestapelde mijnbouw ten grondslag ligt. 

Uit het ontwerpbesluit of de bijlagen kan Ik niet opmaken welke omvang de nieuwe winputten 
hebben. Ofwel, In welke richting (coördinaten) vinden de booractiviteiten plaats. Zo valt niet uit te 
sluiten dat vanuit de locatie Borgercompagnie In de richting of zelfs onder de bebouwing van Klel
Windeweer wordt geboord en gewonnen. 

De bodem in het gebied waar de boor- en winactlvlteiten plaatsvinden is gevoelig voor 
veranderingen in de (grond)waterstand. Het is algemeen bekend dat de genoemde activiteiten, 
onder andere als gevolg van het doorboren van diverse verschillende aardlagen, incidenteel en 
structureel de grondwaterstand beînvloeden. Het feit dat het waterschap (ten dele) financieel wordt 
gecompenseerd om de gevolgen van de bodemdaling op te vangen doet daaraan niets af. Ik ben 
dan ook mening dat de effecten van de veranderende grondwaterstand voor het betrokken gebied 
niet goed in kaart zijn gebracht, dan wel worden gebagatelliseerd. 

Tijdens de winning wordt olie In de ondergrond gebracht. De stelling dat de olie zich uitsluitend tot 
de wlnnlngsbron zal beperken lijkt In tegenspraak met de eigenschappen van olie. Het Is niet 
ondenkbaar dat de olie In contact zal komen met het aanwezig grondwater en over een groot 
gebied wordt verspreid met alle gevolgen voor het milieu en de (drlnk)watervoorzienlng. 

Het zou u, uw ministerie en het kabinet sieren als wordt besloten geen nieuwe of extra 
mijnbouwactiviteiten plaats te laten vinden In het gebied dat nu zo getroffen wordt. Het niet 
verlenen van deze vergunning kan daartoe een goede aanzet zijn. Goed voor het persoonlijk 
welbevinden van mij, mijn familie, buurt- en dorpsgenoten, en overige Inwoners van het wingebied 
van de Nedmag. Geen zorgen meer om de veiligheid van huls en haard. Een goede stap in de 
richting om het vertrouwen van burgers In de overheid weer terug te winnen. 

Mocht u toch tot verlening over gaan, dan niet zonder dat een goede schaderegeling tot stand is 
gekomen. Eenduidig moet zijn geregeld welke partij schadeplichtig is. Het kan niet zo zijn dat 
burgers straks worden geconfronteerd met partijen die naar elkaar (Nedmag, NAM), of derden 
(waterschap) verwijzen als veroorzaker van schade ontstaan na het moment waarop met de boor· 
en winningsactiviteiten Is begonnen. 

In afwachting van uw inhoudelijke reactie. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 15 januari 2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij brengen wij onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 

locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131 onder uw aandacht. 

Onze zienswijze betreft de volgende punten: 

boringen in/onder onze gemeente 

gevolgen van gebruik van dieselolie (dakolie) 

procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

mijnbouw in gaswinningsgebied 

Boringen in/onder onze gemeente 
De omgevingsvergunning betreft in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie 

WHC-1. Uit de verschillende stukken behorend bij de aanvraag blijkt echter dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Uit de raadsstukken van de gemeente Veendam 

blijkt dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en dat de 

bodemdaling daardoor aanzienlijk zal toenemen. 

Het uitbreiden van boringen naar onze gemeente is niet in overeenstemming met het huidige 

winningsplan. Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, waardoor wij als bewoners van 

de Kiel-Windeweer geen inspraak in het winningsplan hebben gehad. Wij zijn van mening dat een 

omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat of faciliteert niet 

kan worden verleend. 

Gevolgen van gebruik dieselolie (dakolie) 
Wij maken ons grote zorgen over het injecteren van dieselolie in de bodem. Uit het advies van 

Staatstoezicht op de Mijnen en uit uw ontwerpbesluit wordt duidelijk dat er dieselolie zal worden 

gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. Er zijn echter geen harde 

voorschriften over de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie en de hoeveelheid terug te 

winnen dieselolie. 

Wij zijn van mening dat injectie van dieselolie niet in onze woonomgeving en agrarische omgeving 

mag worden toegestaan. Dit zal enkel negatieve milieueffecten met zich meebrengen op korte of op 

lange termijn, grondwatervervuiling, risico op lekkage. Het injecteren van dieselolie onder onze 

huizen en op andere plekken is voor ons ontoelaatbaar. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken blijkt dat de aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse 

activiteiten van Nedmag, bijvoorbeeld in het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen. 

Nu deze ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen hadden wij 

als bewoners van deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit 

heeft u verzuimd. Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct 

omwonenden van de locatie WHC-1. 

Mijnbouw in gaswinningsgebied 
Wij hebben ernstige bezwaren tegen het plegen van mijnbouw, de zoutwinning, in onze 

woonomgeving, omdat wij als inwoners van dit gebied al te lijden hebben onder de ernstige gevolgen 

van de gaswinning in het Groningen veld, het Annerveen veld en het Kiel-Windeweer veld en 

magnesiumzoutwinning bij het nabije Borgercompagnie en Tripscompagnie. 

Wij worden hierdoor als inwoners van dit gebied hierdoor al extra zwaar belast. In de afgelopen 

jaren hebben zich in de omgeving van de door Nedmag gekozen locatie tientallen aardbevingen 

voorgedaan en er is veel schade als gevolg van o.a. geïnduceerde bevingen, geïnduceerde zettingen 

en bodemdaling; zowel gebouwschade als waardedaling van de huizen. Wij maken dan ook ernstig 

bezwaar tegen het onnodig extra belasten van dit gebied en vinden het onacceptabel dat het 

uitbreiden van zoutwinning in dit gebied toegestaan zou worden. 

Wij verzoeken u op grond van het bovenstaande de vergunning niet te verlenen. 

We gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Met vriendelijke groet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Hoogezand, 15-1-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Onze zienswijze betreft de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie WHC-1 van de 

inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131 door Nedmag. 

Onze zienswijze als volgt: 

Schade die ontstaat als gevolg van boringen onder onze gemeente 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Gebruik dieselolie als "dakolie" 

Schade die ontstaat als gevolg van boringen onder onze gemeente 

Wij willen u er met klem op wijzen dat de gemeente Midden-Groningen in het aardbevingsgebied ligt. 

Van buurt genootschappen hebben wij onlangs vernomen dat de omgevingsvergunning in eerste 

instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de locatie WHC-1 behelst. Echter uit de diverse 

stukken behorende tot de aanvraag blijkt dat het doel van de aanvraag is om nieuwe winputten te 

realiseren. Nu blijkt uit raadsstukken van de gemeente Veendam dat deze boringen ook onder de 

gemeente Midden-Groningen uit zullen komen. Dit zal niet alleen een toename van de bodemdaling in 

deze gemeente veroorzaken maar ook in geval van aardbevingen extra schade aan bebouwing 

opleveren doordat de bodem door boringen zeer ernstig wordt verzwakt. Ook het eruit halen van het 

product zal gevolgen hebben voor de bodem. 

Het is niet alleen de schade aan gebouwen die kan ontstaan maar ook de psychische schade. M.a.w. 

indien er sprake is van schade, de NAM/Shell/Overheid wijst naar Nedmag en Nedmag wijst naar de 

NAM/Shell/Overheid. Wie draait ervoor op? 

Dit plan is niet ter inzage in onze gemeente gelegd met als gevolg dat wij geen inspraak in dit plan 

hebben gehad. Ook het feit dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken komt niet overeen 

met het huidige winningsplan. 

ln de huidige omgevingsvergunning is onvoldoende onderzocht wat de gevolgen van de bodemdaling 

zijn op het gevolg van optredende aardbevingen. De bodemdaling maakt de al instabiele bodem nog 

minder stabiel. Derhalve is de veiligheid van de inwoners in het betreffende gebied niet voldoende 

meegewogen bij het tot stand komen van het bestreden besluit. Opnieuw kiest het ministerie voor 

financieel gewin van een marktpartij, ten koste van de veiligheid van de inwoners van het betreffende 

gebied. 

Doordat wij al in een gebied wonen met een zeer onzekere bodem veroorzaakt door bedrijven, kunt u 

niet anders dan tot de conclusie komen dat het ministerie de aangevraagde omgevingsvergunning niet 

zou moeten verlenen. 
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Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 

Het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, daaruit blijkt dat de aanvraag wel degelijk 

ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Welnu, doordat deze ondergrondse 

activiteiten zich ook uitstrekken tot onze gemeente Midden-Groningen hadden wij, als burgers van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit confonn artikel 4.8 van 
de Awb. Derhalve is het besluit in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur. Dit heeft u niet 

gedaan en het bedrijf Nedmag ook niet. Alleen de direct omwonenden zijn ingelicht. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast zijn wij van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 
milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Het gebruik van dieselolie als dakolie in de mijnbouw staat ook haaks op de NRB2012 waarin 

bedrijven worden verplicht om bodembedreigende activiteiten uit te voeren boven een 

vloeistofkerende of zelfs vloeistofdichte vloer. Terwijl dus ondernemers in het gebied investeringen 

moeten doen om de bodem te beschermen, staat het ministerie van EZK een ondernemer toe een 

bodembedreigende stof in de bodem te brengen. De huidige voorschriften zijn absoluut niet toereikend 

de bodem te beschennen. 

Omdat wij als belanghebbenden niet zijn geïnfonneerd door het bevoegde gezag, hebben wij pas laat 

kennisgenomen van het ontwerpbesluit. Wij willen dan ook hierbij aangeven de komende weken het 

ontwerpbesluit alsnog nader te bestuderen en onze zienswijze mogelijk aan te vullen op de 

onderwerpen: geluid, trilling, veiligheid, bodem en de gevolgde procedure. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de ontwerpbeschikking niet om te zetten naar een 

definitieve beschikking en voorlopig de gevraagde vergunning te weigeren. Alleen al op grond van het 

aspect dat niet onomstotelijk vast staat dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de veiligheid van de 

omwonenden door de combinatie van bodemdaling en aardbevingen als gevolg van "gestapelde" 

mijn bouwactiviteiten. 

Wij gaan ervan uit dat u ons op de hoogte houdt van de gehele procedure. 

Hoogachtend, 

Het bestuur 't Kalkwijksterlint 

 

 

Voorzitter Secretaris 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 1 5-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met 

kenmerkDGETM-EO/ 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij geef ik mijn zienswijze met betrekking tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191 131. 

In 2017 heeft de gemeente Hooge7.a.nd-Sappemeer (thans Midden Groningen) besloten geen 

medewerking te verlenen aan zoutboringen door de Nedmag binnen de gemeentegrenzen. Nu 

heeft Nedmag gevraagd om uitbreiding van haar lokatie in Veendam, om door middel van 

schuine boring alsnog onder onze gemeente naar zout te boren. Deze boorplannen zijn niet ter 

inzage gelegd in de gemeente Midden Groningen, waardoor ik geen inspraak in deze plannen 

heb gehad. Ook heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat mij hierover niet 

ingelicht. Daarin bent u in gebreke gebleven. 

Een belangrijke reden waarom er in Hooge:zand-Sappemeer bezwaar was tegen de boringen 

door Nedmag, is de bodemdaling die met deze boringen gepaard gaat. Deze bodemdaling zal bij 

schuine boring niet minder zijn. De kans op schade aan woningen is hierdoor aanzienlijk, zeker 

in combinatie met de mijnbouwactiviteiten van de NAM, die ook hier in de directe omgeving 

plaatsvinden. Deze zogenaamde gestapelde mijnbouw is zeer ongewensd. 

In het ontwerpbesluit is sprake van het gebruik van dieselolie als "dakolie". Als burger mag ik 

de grond niet met dieselolie vervuilen en ik vind het uitermate bezwaarlijk dat een bedrijf dat 

met goedkeuring van de overheid wel zou mogen. 

Om bovenvermelde redenen verzoek ik u de vergunning niet te verlenen. 

Graag wil ik van het verdere verloop van de procedure op de hoogte worden gehouden. 

Hoogachtend, 

1 

0098 

265 van 268



�---1 

j--o. 

1-� 

0 

-
0 

-
0 

N� 

0-

= 
.... --

"' -

0-

-
co

-

• 

!!!!!!!!!! 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 14-1-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geven wij als Vereniging Plaatselijk Belang Kiel-Windeweer en Nieuwe 

Compagnie onze zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor locatie 

WHC-1 van de inrichting WHC-1/2 met kenmerk DGETM-EO / 17191131-

Boringen in/onder onze gemeente 

Op dit moment hebben we als plaatselijk belang 63 gevallen geregistreerd van aardbevingsschade in 

ons beschermd dorpsgezicht. De afhandeling hiervan laat op zich wachten. 

Het nieuws, dat de Nedmag een winninglocatie in ons dorp wilde realiseren, sloeg bij onze bewoners 

in als een bom. 

Weer een mijnbouwactiviteit, die van invloed is op onze veiligheid en schade kan veroorzaken aan 

onze worungen. 

Iets wat uiteraard door de Nedmag werd en wordt ontkend. Maar dat deed de NAM jaren geleden ook. 

Gelukkig wisten we het gemeentebestuur in deze achter ons en werd een aanpassing op het 

bestemmingsplan afgewezen. 

Nu worden wij als dorp echter geconfronteerd met een winningactiviteit, ingezet vanuit een 

buurgemeente. Iets wat wederom zorgt voor onrust onder onze leden en bewoners. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. 

Ook is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en hebben we derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. 

Daarom kan een omgevingsvergunning, die boringen onder de gemeente Midden-Groningen toestaat 

of faciliteert, niet worden verleend. 

Wij verzoeken u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Wij gaan ervan uit dat u ons van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, namens de VPBK 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

DG Energie, Telecom en Mededinging, Directie Energie en Omgeving 

Postbus 20401 

2500 EK DEN HAAG 

Kiel-Windeweer, 10-01-2018 

Betreft: Zienswijze omgevingsvergunning locatie WHC-1 van de inrichting WHC-1/2, met kenmerk 

DGETM-EO / 17191131 

Geachte heer, mevrouw, 

Middels dit schrijven geef ik mijn zienswijze betreffende de aanvraag voor een omgevingsvergunning 

voor locatie WHC-1 van de inrichting WHC-112 met kenmerk DGETM-EO I 17191131. 

Mijn zienswijze omvat de volgende punten: 

Boringen in/onder onze gemeente 

Gebruik dieselolie (dakolie) 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorzienillg 

Waardeverrnilldering woning door mijnbouwschade 

Boringen in/onder onze gemeente 
Hoewel deze omgevingsvergunning in eerste instantie de ruimtelijke ordening ter plaatse van de 

locatie WHC-1 behelst, blijkt uit de diverse stukken behorende tot de aanvraag dat het doel van de 

aanvraag is om nieuwe winputten te realiseren. Tevens blijkt uit raadsstukken van de gemeente 

Veendam dat deze boringen onder de gemeente Midden-Groningen uit zullen komen en een 

aanzienlijke toename van de bodemdaling in deze gemeente zullen veroorzaken. 

Dat de boringen zich naar onze gemeente uitstrekken is niet in lijn met het huidige winningsplan. Ook 

is dit plan niet in onze gemeente ter inzage gelegd, en heb ik derhalve geen inspraak in dit 

winningsplan gehad. Daarom kan een omgevingsvergunning die boringen onder de gemeente Midden

Groningen toestaat of faciliteert niet worden verleend. 

Gebruik dieselolie (dakolie) 
Uit het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen en uw ontwerpbesluit blijkt dat er 

dieselolie zal worden gebruikt als zogeheten dakolie. Hier worden voorschriften aan verbonden. 

Echter, harde voorschriften betreffende de toegestane hoeveelheid te injecteren dieselolie, en de 

hoeveelheid terug te winnen dieselolie ontbreken. 

Daarnaast ben ik van mening dat, in verband met het risico op lekkages en andere negatieve 

milieueffecten, waaronder grondwatervervuiling, injectie van dieselolie niet mag worden toegestaan. 

Niet onder mijn huis, en ook niet elders. 

Procedure omgevingsvergunning en informatievoorziening 
Uit de stukken, bijvoorbeeld het advies uitgebracht door Staatstoezicht op de Mijnen, blijkt dat de 

aanvraag wel degelijk ook verband houdt met de ondergrondse activiteiten van Nedmag. Nu deze 

ondergrondse activiteiten zich uitstrekken tot de gemeente Midden-Groningen had ik, als burger van 

deze gemeente, door uw ministerie ingelicht moeten worden over uw besluit. Dit heeft u verzuimd. 
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Ook het bedrijf Nedmag beperkt haar informatievoorziening volledig tot de direct omwonenden van de 

locatie WHC-1. 

Waardevermindering woning door mijnbouwschade 
Momenteel is de waarde van onze woning al gedaald door schade. De NAM neemt haar 
verantwoordelijkheid niet. Wij zitten niet te wachten op meer schade waarbij beide partijen NAM en 

zoutwinning elkaar kunnen beschuldigen en wij geen enkele vergoeding krijgen. 

Ik verzoek u, op grond van het bovenstaande, de vergunning niet te verlenen. 

Ik ga ervan uit dat u mij van het verdere verloop van de procedure op de hoogte houdt. 

Hoogachtend, 
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