Bijdrage GBMG

Zoutwinning Nedmag
Voorzitter,
De zoutwinning is een van de mijnbouwactiviteiten die in de bodem van onze gemeente plaatsvindt
en verder plaats moet gaan vinden als het aan de Nedmag ligt. Activiteiten die sinds de beving in
Huizinge van 2012 onder een vergrootglas liggen. Hoewel de zoutwinning van een ander kaliber is
dan de gaswinning, geeft ook de winning van zout bodemdaling en schade. Schades die vaak na lang
gesteggel vergoed worden. Of niet….tot voor kort in ieder geval niet volgens de directie.
De zoutwinning die nu plaats moet gaan vinden in de bodem van Midden-Groningen heeft wat ons
betreft een aantal elementen die ons zorgen baren.
De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen onderstreept het standpunt van het College
van B&W dat de winning tot ongerustheid en onzekerheid leidt bij onze inwoners. We hebben de
handen vol aan de negatieve gevolgen van de gaswinning en verdere ontwikkelingen op
mijnbouwgebied zijn dan ook onwenselijk.
Een van de argumenten die het College aangeeft, is de onbeheersbaarheid van de winning. De
calamiteit, zoals u deze omschrijft, van 20 april 2018, maakt wederom duidelijk hoe onvoorspelbaar
de bodem is waarin gerommeld wordt. Het lekken van oa diesel in de grond tussen Tripscompagnie
en Muntendam en daarnaast de stuitende handelingen van de Nedmag rondom deze stille ramp zijn
ronduit laakbaar. Niemand weet waar de troep is en wat de gevolgen op termijn zijn voor mens en
natuur.
Dat er banenverlies op termijn kan ontstaan zal onze fractie niet ontkennen, ook dat heeft onze
fractie meegenomen en dat is een punt waar aandacht voor moet zijn.
Een aantal andere zaken waar onze fractie zich zorgen over maakt is het gevolg van de bodemdaling,
we noemen de schade aan funderingen aan woningen en andere gebouwen, schade aan
kunstwerken van het waterschap en de financiële gevolgen hiervan die vast en zeker weer op het
bordje van de burger komen, die nu toch al steeds meer mag gaan betalen.
Ook het gebruik van diesel baart ons zorgen. Kan de Nedmag ons garanderen dat stille rampen zoals
tussen Tripscompagnie en Muntendam niet weer gaan gebeuren? Dat antwoord kan ik u al geven
voorzitter, dat kan de Nedmag niet. Men weet niet eens waar de gelekte stoffen bij eerder
genoemde locatie zijn, laat staan dat ze weten wat de gevolgen zijn. Hiermee doorgaan is wat ons
dan ook betreft niet meer van deze tijd.
Ook het instellen van omgekeerde bewijslast moet geregeld worden., net zoals het opzetten van een
zeer ruimhartig schadefonds waar gedupeerde bewoners, bedrijven en instanties uit gecompenseerd
kunnen worden.
Al met al voorzitter merkt u dat er ook binnen onze fractie zeer veel zorgen en ongerustheid is over
de mijnbouw die de Nedmag wil doen. Het feit dat de minister tegen de adviezen van het SodM in,
toch de vergunning wil verlenen om in put TR9 . We kunnen ons dat ook vinden in uw voorstel.

