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Raadsbrief zienswijze op ontwerpbesluit winningsplan zout Nedmag

Geachte leden van de raad,

Voorgestelde zienswijze gemeente Midden-Groningen aan
minister EZK op ontwerpbeschikking Winningsplan Nedmag
2018

1. Inleiding
Op 11 juni is de ontwerpbeschikking van de minister op het winningsplan bekend gemaakt. B&W
heeft tot 24 juli gelegenheid om hier een zienswijze op in te dienen. Uiterlijk in de eerste week
van september kan deze tijdig ingediende zienswijze aangevuld worden met eventuele aanvullende
onderbouwingen door de gemeenteraad naar aanleiding van hun overleg met bewoners.
De zienswijze die wij vòòr 24 juli willen indienen, is hier bijgevoegd.
In december 2018, september 2019 en mei 2020 zijn wij in Bestuurlijk Overleg op de hoogte
gebracht van dit winningsplan en de procedure die moet leiden tot een beschikking (vergunning).
Op 15 november 2019 hebben wij, als wettelijk adviseur, al een advies op dit winningsplan
ingediend bij de Minister. Wij hebben u daar toen bij betrokken.
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2. Wat speelt er
De zoutwinning door Nedmag ligt gevoelig in de gemeente. Het position paper – dat is opgesteld ten
behoeve van het Rondetafelgesprek zoutwinning met een Tweede Kamercommissie op 12
september 2018 – geeft daar blijk van (zie ook dagmail 6 sep 2018).
Op 17 oktober 2018 is op een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad ambtelijk een
presentatie gegeven.
Samenvattend:
- Standpunt gemeente M-G: geen nieuwe zoutwinning onder bebouwd gebied (zie position
paper);
- Rol gemeente M-G: behartigt algemeen belang, belang inwoners; beheert openbare
ruimte, is bevoegd gezag bestemmingsplan, adviseur winningsplan;
- Werkgelegenheid is vanzelfsprekend belangrijk aandachtspunt voor gemeente en provincie
(is meegewogen bij standpuntbepaling);
- Uitkomst door de gemeente ingestelde procedure handhavingsverzoek: SodM => Er mogen
geen nieuwe boringen plaatsvinden zonder instemmingsbesluit EZK op nieuw winningsplan;

Op 22 en 23 januari 2019 heeft de gemeente informatiebijeenkomsten georganiseerd om de
inwoners te raadplegen over het nieuwe winningsplan van Nedmag. Daarvan is verslag gemaakt.
Daarnaast hebben in januari/februari 2019 hebben diverse inwoners van de gemeente hun zorgen
geuit over het nieuwe winningsplan voor zoutwinning dat Nedmag op 28 november 2018 heeft
ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
De uitkomst van deze raadpleging was unaniem. Er treedt aanzienlijke bodemdaling op. Bewoners
vrezen onder meer aardbevingen en schade aan hun woningen. Veel inwoners van MiddenGroningen ondergaan al de ingrijpende gevolgen van de gaswinning, waardoor er een groot
wantrouwen en algemene aversie tegen mijnbouwactiviteiten is ontstaan in de afgelopen jaren. In
die zin is iedere uitbreiding van de huidige zoutwinning uiterst onwenselijk.
Sinds februari 2019 heeft de gemeente de betreffende inwoners per e-mail op hoogte gehouden
over de voortgang van de vergunningprocedure.
Op 12 juni van dit jaar hebben wij gesproken met vertegenwoordigers van Stop Zoutwinning.
3. Vraag aan de gemeenteraad
Op 11 juni 2020 is de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd door EZK. Op 4 juni hebben wij
vertrouwelijk een conceptversie daarvan ontvangen. Het college is van plan een beargumenteerde
zienswijze uit te brengen als hier bijgevoegd, met de strekking: geen nieuwe zoutwinning.
Wij willen deze zienswijze in overleg met de gemeenteraad uit te brengen. Wij nodigen u uit
commentaar te leveren of anderszins opmerkingen in te brengen. U ontvangt daartoe deze
concept-zienswijze.
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De onderliggende stukken die door het ministerie zijn verstrekt, zijn te raadplegen op
www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag
Wij stellen u in de gelegenheid om mondeling te reageren op onze voorgestelde zienswijze:
- in de raadvergadering van 2 juli 2020;
- of schriftelijk tot en met 3 juli 2020.
De zienswijzetermijn eindigt 24 juli 2020.
Zoals vermeld in de dagmail van 10 juni, kan uiterlijk in de eerste week van september een tijdig
ingediende zienswijze aangevuld worden met eventuele aanvullende onderbouwingen door de
gemeenteraad naar aanleiding van uw overleg met bewoners.

4. Vervolgprocedure
Op basis van ontvangen zienswijzen zal de minister een definitieve beschikking (= ‘de vergunning’)
opstellen. Ieder die een zienswijze heeft ingediend kan tegen dat besluit beroep instellen bij de
rechtbank. Het besluit wordt onherroepelijk als geen beroep wordt ingesteld, danwel nadat
uitspraak in beroep wordt gedaan.

Bijlagen
- Voorgestelde zienswijze
- De ontwerpbeschikking 11 juni 2020
- Advies van 15 november 2019

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Gemeentesecretaris

