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Betoog gemeente Midden-Groningen

Datum: 31 oktober 2019

Geachte commissieleden,
Vandaag bespreekt uw commissie het advies van uw gemeente aan de Minister van EZK
betreffende het nieuwe winningsplan van Nedmag.
Stichting Stop Zoutwinning is blij met dit advies, en complimenteert de gemeente MiddenGroningen met het feit dat zij in dit dossier vierkant achter haar inwoners staat en duidelijk
kiest voor het belang van haar inwoners.
Wij hebben reeds vaker hier mogen inspreken en onze standpunten met u gedeeld.
Daarom zullen wij de punten die reeds eerder benoemd zijn vanavond niet allemaal
herhalen. Wel maken wij graag van de gelegenheid gebruik om uw commissie en het
college van B&W te adviseren over enige aanvullende punten in het advies aan de
Minister:
-

-

-

-

SodM spreekt in haar advies aan de Minister van de levenscyclus benadering van de
zoutwinning, inclusief het verlaten van cavernes en putten. Over het verlaten van
putten, iets dat nog nooit eerder door Nedmag gedaan is, adviseert SodM een
voorwaarde op te nemen in het instemmingsbesluit. Wij zijn van mening dat er
überhaupt niet met het winningsplan ingestemd kan worden omdat het verlaten van de
putten niet in het winningsplan is omschreven, én omdat juist onomstotelijk is
aangetoond dat na beëindiging van de winning ondergrondse lekkages zullen gaan
optreden.
SodM adviseert aan de Minister om periodiek sonarmetingen van de cavernes uit te
laten voeren. Dit is echter sowieso wettelijk verplicht in het kader van Mijnbouwwet en
Mijnbouwbesluit. Dat Nedmag hier niet aan voldoet is een grond voor de Minister om
de winningsvergunning, oftewel de concessie, van Nedmag in te trekken.
SodM adviseert om Nedmag een financiële reservering aan te laten leggen voor o.a.
het opruimen van putten in de toekomst. Er wordt echter op geen enkele manier
vastgelegd wat de omvang van dit fonds dient te zijn. Aangezien de naijleffecten, zoals
bodemdaling, waterbeheer, directe en indirecte zakkingen en zettingen, nog tientallen
jaren na afloop van de winning, en dus tientallen jaren na het vertrek van Nedmag,
door zullen gaan, zal dit fonds zeer ruim opgezet dienen te worden. Gezien de
financiële positie van Nedmag, en gezien de investeringen die zij in de nieuwe putten
zal moeten doen, is het hoogst twijfelachtig of Nedmag deze lasten wel kan dragen.
De nieuwe cavernes komen veel dichter bij de waterwingebieden bij Zuidlaarderveen
en bij Annen te liggen. Bij eventuele lekkages – en die gaan er met zekerheid weer
komen – zal ons grondwater, en daarmee ons drinkwater, in gevaar komen. SodM zegt
hierover: “Diesel heeft een relatief lage dichtheid (0,84 kg per liter) ten opzichte van
formatiewater waardoor het verder opwaarts kan migreren”. De consequentie hiervan
is enorm. De reeds gelekte diesel, waarvan Nedmag maar hoopt dat deze ons
grondwater nog niet bereikt heeft, is hoogstwaarschijnlijk nog steeds op weg richting
de oppervlakte, en blijft als een zwaard van Damocles boven onze
drinkwatervoorziening hangen. Toekomstige lekkages, en nogmaals, deze zullen met
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zekerheid op gaan treden, worden intussen in het winningsplan van Nedmag voor lief
genomen, omdat zij, optimistich als altijd, inschatten dat er in de toekomst iets minder
diesel zou kunnen gaan weglekken.
Geachte commissieleden, wij hopen dat u deze punten mee zult nemen in de bespreking
van het advies van uw gemeente, en wij zijn zoals altijd van harte bereid deze punten
verder toe te lichten.
Dank u wel.

De stichting Stop Zoutwinning wil zoutwinning op de door Nedmag gekozen locatie bij Kiel-Windeweer voorkomen.
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