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In oktober 2019 spraken we al over de activiteiten van de NEDMAG. Ook toen heeft de 
ChristenUnie aangegeven toe te willen naar een beëindiging van de zoutwinning. De 
belangrijkste argumenten daarvoor gelden ook nu nog onverkort. 
 
Mijnbouw heeft een geloofwaardigheidsprobleem in Midden-Groningen. Het effect op de 
bodem en de aanpassingen aan het peil zijn dusdanig dat er tot in lengte van jaren extra van 
het waterschap. Het waterschap wijst zelfs op een ontregeling van de waterhuishouding.  
 
In een overleg met de vertegenwoordigers van de ChristenUnie op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau en waterschap Hunze en Aa’s heeft de ChristenUnie Midden-Groningen 
aangegeven dat we eveneens vinden dat een vergunning een veel te brede tijdshorizont 
heeft. Vijfentwintig jaar is een termijn die niet acceptabel is. 
 
De effecten op de bodemdaling zijn moeilijk beheersbaar en vertonen te veel onzekerheden. 
Vanuit het voorzorgsprincipe een belangrijk afwegingskader. 
 
In een eerder stadium kwam naar voren dat er van de gemelde schades geen 
aansprakelijkheid is erkend door de NEDMAG. De NEDMAG wijst daarbij bij voortduring naar 
andere partijen als NAM en waterschap. Daarmee lijkt zij zich aan haar verantwoordelijkheid 
te onttrekken. De omgekeerde bewijslast zou ook hier moeten gelden. 
 
In eerdere instantie (maart 2019) nam de raad van Midden-Groningen, - met de grootst 
mogelijke meerderheid, maar helaas niet unaniem- een motie aan om de komst van één 
loket voor mijnbouw. We constateren dat dit tot op heden niet is gelukt. Het is onduidelijk 
waar dit aan ligt. 
 
Wat ons betreft komt het niet tot nieuwe winning in vier cavernes. Wanneer de minister hier 
toch voor kiest zal ten minste de schadeafhandeling goed moeten worden geregeld. 
Bewijsvermoeden en eenduidigheid/ uniformiteit moeten daarin een duidelijke verankering 
krijgen. Een schadeprotocol is voor onze fractie onvoldoende.  
 
Daarnaast hebben we zorgen over de incidenten die zich voor hebben gedaan. Het 
weglekken van grote hoeveelheden diesel is niet te accepteren. Dit heeft mogelijk grote 
gevolgen voor onze directe leefomgeving. Zeker omdat er in een later stadium gevolgen 
kunnen ontstaan voor onze drinkwatervoorziening. 
 
De ChristenUnie onderschrijft de beslispunten zoals verwoord in het raadsvoorstel. 
 
 
 
 
 
  


