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Geachte leden Raadscommissie, 
 
Uw gemeente bestuur legt aan u voor het concept advies betreffende het 
Winningsplan 2018 van Nedmag dat het heeft opgesteld voor de minister van 
Economische Zaken en Klimaat. (EZK) 
 
Vanavond wordt in de openbaarheid dit advies besproken en toont uw college haar 
bereidheid u als raad op een zo vroeg mogelijk moment te betrekken bij dit ons allen 
rakende onderwerp. Ik wil dan ook graag van de inspreek mogelijkheid gebruik 
maken om  u te schetsen hoe de praktijk eruit ziet. 
 
Allereerst zijn wij vanuit Borgercompagnie zeer verheugd dat het college vast houdt 
aan haar eerdere geuite standpunten in dit dossier. Dat verdient een grote pluim. 
“Nee”, het is genoeg, om dat te  zeggen tegen de minister van EZK in zo’n gevoelig 
dossier siert het college. De burger voelt zich gehoord. Het is denk ik ijdele hoop voor 
de andere bewoners van Borgercompagnie  dat hun gemeentebestuur op dezelfde 
wijze daadkrachtig stelling durft te nemen om de onbeheersbaarheid van de 
zoutwinning zo sterk onder de aandacht van de minister van EZK te brengen. 
 
Dan  wil ik nu graag, aan de hand van de conceptbrief,  u de praktijk laten zien. 
 
Onderbouwing advies. 

1. Draagvlak.  Op pagina 2 van het advies wordt een aantal keren het woord 
“vrezen” gebruikt. Voor een deel van de Midden-Groningers is het hebben van 
schade al meer dan 10 jaar werkelijkheid. Zij hebben al schade aan hun 
woning en andere gebouwen. De Dorpsvereniging van Borgercompagnie heeft 
al in 2009 in een uitgebreide enquête,  gehouden onder de dorpsbewoners van 
Borgercompagnie en Tripscompagnie, aangetoond dat veel mensen toen al 
jaren schade hadden. 

2. De enquête wees ook uit dat de gemelde schades  allemaal afgewezen waren 
en dat de schademelders verdere stappen uit het protocol van 2002  niet 
genomen hadden. 

3. Vanaf het moment van de presentatie van de enquête, waar Nedmag bij 
aanwezig was, ontstond er een regelmatig overleg tussen de 
dorpsverenigingen van Borgercompagnie en Tripscompagnie met 
vertegenwoordigers van de commissie Bodemdaling Nedmag.. 

4. In 2010 zijn alle schades opnieuw opgenomen door bureau Bouwpathologie, 
ook weer afgewezen door Nedmag en heeft men toen  met elkaar de stap naar 
de Technische Commissie Bodem Beweging (Tcbb) gezet. Het protocol geeft 
deze mogelijkheid. 

5. In 2011 erkende ook de Tcbb onze schade niet . Alle schademelders voelden 
zich door deze uitspraak in de steekgelaten door de overheid. Waarom wel de 
lasten en de problemen en waarom dan niet de erkenning? 
Wat is de waarde van het schadeprotocol als er al bij voorbaat van wordt 
uitgegaan dat het hebben van schade niet erkend wordt?. 

 
In 2013 kwam de commissie bodemdaling Nedmag met een rapport,” Samenvattend 
onderzoek hoofdoorzaken gebouwschade in het bodemdalingsgebied Nedmag”. 
Arcadis werd de twijfelachtige eer gegund van alle bestaande rapporten met de 
conclusie  dat magnesium zoutmijnbouw niet tot schade aan bebouwing zou leiden 
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een samenvatting te maken. De inhoud van de samenvatting stond bij voorbaat alvast. 
Er was geen geld beschikbaar om Arcadis eigen onafhankelijk onderzoek te laten 
doen. 
Uitkomst was, er staan allemaal oude gebouwen in het mijnbouwgebied , met slechte 
funderingen, en ja, dat wij daar gingen wonen, of al jaren woonden, was onze eigen 
schuld. 
 
Dit rapport dat groots werd gepresenteerd in januari 2013 in Parkzicht Veendam 
betekende de doodsteek voor een op oplossing gerichte samenwerking met Nedmag 
en omwonenden. 
Wij hebben ons terug getrokken uit het overleg. 
 
Eveneens op pagina 2 komt het woordje vrezen voor waar het betreft de 
aardbevingen. Ook dit woord kunt u het college voorstellen te schrappen omdat de 
omwonenden van beide locaties al vanaf de negentiger jaren rondom in de 
aardbevingen zitten. We vrezen ze niet , we hebben ze! Geregistreerd door het KNMI. 
 
 
Op pagina 3 vreest uw college nogmaals dat bij de afhandeling van de schade de 
inwoner van het kastje naar de muur wordt gestuurd. 
 
Ook in deze situatie is er al een rauwe werkelijkheid. Schade van Nedmag wordt niet 
erkend en dus ook niet vergoed. 
Al bijna 20 jaar worden de omwonenden niet gehoord  en hun schade niet erkend. Zij 
weten zelfs niet waar ze nu met hun schade naar toe moeten omdat er nog steeds niet 
één schadeloket is waar je je schade kunt melden, laat staan vergoed krijgt. Vele 
inwoners hebben inmiddels, ten einde raad, de weg naar de TCMG gevonden. 
Als inwoner van een gebied waar sprake is van gestapelde mijnbouw (gas en zout)  
worden wij door de de minister van EZK, de provincie en uw nabuur gemeente 
Veendam aan ons lot over gelaten wat betreft de gevolgen van deze vorm van 
mijnbouw. 
 
 
Want hoe belangrijk werkgelegenheid ook is, de magnesiumzoutwinning is eindig.  
Het moment komt dat er afgebouwd moet worden en dan nog is er voor jaren werk 
om de cavernes leeg te halen en op druk te houden en te zorgen dat niet opnieuw door 
overdruk er nog meer scheuren in het zoutdak komen of dat er lekken ontstaan langs 
de bebuizing van de putten en om te monitoren of de weggelekte diesel niet het 
grondwater bereikt. 
 
Nu het totale bestaande cluster van 13 putten, op advies van SodM afgebouwd moet 
worden  ontstaat er een natuurlijk moment om te stoppen met de 
magnesiumzoutmijnbouw in onze regio. 
 
Uw college maakt dat de minister heel duidelijk. 
 
 
Namens de Bewonersgroep Borgercompagnie 
 
Jakoba Gräper-Niemeijer 


