
Bijdrage LMG 

 

Inbreng Leefbaar Midden Groningen (Leefbaar MG) 

 

Tijdens de verkiezingen behaalde Leefbaar MG haar bijna twee zetels met o.a. veel stemmen uit Kiel 

Windeweer. Dit door met onze campagne het verschil te kunnen maken voor wat betreft de gas- en 

zoutwinning. Nu de minister wederom toestemming heeft gegeven aan Nedmag voor het winnen van 

zout vindt Leefbaar MG dat zij er alles aan dient te doen om dit te voorkomen en de inwoners van 

Kiel Winneweer te kunnen ondersteunen daar waar zij kan. 

 

Allereerst wil Leefbaar MG dan ook zeggen dat de algehele mening over dit punt bij de andere 

partijen haar sterkt. Toch gaat Leefbaar MG daarin verder. 

 

Zeker, wij kennen de algemene argumenten nu allen wel goed. De diesel die is weggelopen tussen 

Tripscompagnie en Muntendam, de schade die er reeds ontstaan is door de gaswinning en 

zoutwinning en ga zo maar verder. 

 

Nedmag kent twee eigenaren: de NOM (Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij; de drie noordelijke 

provincies) en een Belgische familie genaamd Lhoist; beide 50/50 eigenaar. 

 

De nettowinst is slechts +/- Eur 10 miljoen waarvan 50% voor de NOM en 50% voor een Belgische 

baron uit Luik. En nee, dit is geen Belgen-mop ….  

 

Daar tegenover staat: 

 

1. Dat het zout (ooit een bijproduct van de gaswinning) niet zo heel speciaal is als Nedmag wil doen 

laten geloven. Het wordt ook/kan gewonnen worden uit- de Oekraïne of Israël. Ook uit de Noordzee 

en Slochteren, maar daar opteren wij totaal niet voor om begrijpelijke redenen (milieu dan wel 

mijnbouwschadegevolgen). Mogelijk ook uit Rusland. In elk geval is het niet nodig het zout in 

Veendam te winnen.  

 

2. De inwoners van Kiel Windeweer nu wel genoeg geleden hebben! 

Leefbaar MG verwijst naar de Kamerbrief van de 03e januari 2017 (Beantwoording vragen naar 

aanleiding van voorgenomen uitbreiding Nedmag) waarin de toenmalige minister  

Kamp Kamervragen beantwoordt en Leefbaar MG herhaalt hier een gedeelte uit: 

  

Geachte Voorzitter,  

 

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op de vragen […] over het zoutwinplan bij Kiel-Windeweer 

van Nedmag (ingezonden 29 september 2016, kenmerk 2016Z17698):  

 

1 Kent u het bericht “Kiel-Windeweer woedend om zoutwinplan Nedmag’? 

 

Antwoord Ja.  

 

2 Is het waar dat in genoemd gebied sprake is van 440 schademeldingen als gevolg van de winning 

van aardgas door de NAM? Over welke tijdsperiode zijn deze meldingen gedaan?  

 



Antwoord Het getal van 440 schademeldingen in verband met gaswinning wordt door NAM niet 

herkend. Vanuit de gehele gemeente Hoogezand-Sappemeer, waar KielWindeweer deel van uitmaakt, 

zijn sinds 2012 zo’n 10.000 meldingen van schade gedaan. Hiervan bevinden zich op dit moment 900 

gevallen in het proces van contra-expertise. 

     

Einde quote. 

 

Leefbaar MG ervaart het geven van de nieuwe winvergunning aan Nedmag als buitengewoon 

schandalig, disrespectvol en niet waardig naar de inwoners van o.a. Kiel Windeweer en begrijpt deze 

minister dan ook TOTAAL niet meer bij wederom maar doorgaan met toestaan van nog meer leed 

onder inwoners tegenover; 

(i) Zeer -juridisch en financieel- onmachtige burgers/inwoners Kiel Windeweer e.a., 

(ii) De marginale opbrengsten van Nedmag waarvan ook nog maar slechts 5 miljoen (niet 

miljard) per jaar naar de NOM (= de minister) gaat ……. Tegenover; 

(iii) Zo ongelooflijk veel leed -10.000 schademeldingen vanaf 2012! – onder inwoners. 

(iv) De opbrengsten tot nu toe van het gas van 417 milJARD (bron CBS: 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/22/aardgasbaten-uit-gaswinning-bijna-417-

miljard-euro) 

 

Dan zou Leefbaar MG graag het antwoord op vraag 4 uit de brief willen aanhalen: 

 

4 Kunt u voorafgaand aan het mogelijk verstrekken van de winningsvergunning in kaart brengen hoe 

om gegaan wordt met de afhandeling van schade als gevolg van gaswinning en die van de winning 

van magnesiumzout? Hoe gaat voorkomen worden dat NAM en Nedmag eventuele schades als 

gevolg van ieders winning aan elkaar gaan toeschrijven? Hoe wordt bij schade aan woningen 

vastgesteld of die schade het gevolg is van bodemdaling (door zoutwinning) of door een beving (door 

gaswinning)?  

 

Antwoord Als uit inspectie van een schademelding het vermoeden naar voren komt dat sprake is van 

een samenloop van schade door beweging van de bodem door gaswinning met andere 

schadeoorzaken, dan is sprake van een complex schadegeval. Dit betekent dat de NCG een 

bemiddelende rol vervult bij de afhandeling. Indien zoutwinning door Nedmag daarbij als mogelijke 

medeoorzaak in beeld is, onderhoudt de NCG hierover contact met Nedmag. 

 

Einde quote. 

 

Deze brief is van de 3e januari 2017 op vragen van 26 september 2016 ………… en we kennen 

allemaal de reeks van ongelukken, verdere bodemdaling, verdere leed van onze inwoners waaronder 

die van Kiel Windeweer en meer. Dan bemoeit poppetje-X zich ermee genaamd de NCG, dan weer 

poppetje-Y en zo gaat het spel maar weer fijn door. En dat terwijl minister Wiebes in het Financieel 

dagblad reeds zijn excuses heeft aangeboden voor het meer dan schandalige gedrag van Den haag, 

van hem, naar inwoners van Groningen! 

 

Omkering bewijslast: 

 

Dit lijkt MG een mooi gebaar, maar niet eentje waar de inwoner veel aan zal hebben. Zeker zit daar 

het voordeel in dat het adagium in een civiele rechtszaak ‘Wie stelt bewijst’ niet meer opgaat …. de 

Tweede Kamer heeft dan al voor de inwoners bepaald dat NAM dan wel Nedmag bij akkoord op deze 



omkering bewijslast de veroorzaker is …. maar alsnog zit deze inwoner dan nog jaren vast in uiterst 

dure procedures waarbij ook bij winnen deze inwoner amper iets terug zal krijgen van zijn financiële 

inzet. Als hij al wint. Daar tegenover staat dan nog steeds de enorme financiële middelen van het Rijk 

en anderen. 

 

Schadeloket: 

Ook dat vindt Leefbaar MG een mooi gebaar, maar idem weer eentje waarin deze inwoner niet zal 

krijgen waar hij recht op heeft en wederom, zoals ook nu het geval is in de gaswinning, worden 

afgescheept met een fooi zoals te zien via het CVW (Centrum Veilig Wonen), de TCMG (Tijdelijke 

Commissie Mijnbouwdchade Groningen) en ongetwijfeld ook weer de opvolger daarvan het IMG 

(Insitituut Mijnbouwschade Groningen). 

 

Werkgelegenheid Nedmag: 

 

Nedmag geeft op haar site weer 150 directe banen te leveren en zou voor 750 mensen indirect werk 

te creëren (bron: https://www.nedmag.nl/over-ons/wat-doet-nedmag). Dat is vanzelfsprekend sterk 

overdreven. Om een voorbeeld te geven: bij Schiphol wordt door het CBS1 de ratio directe banen van 

57. 000 Fte’s ondersteund door indirecte werkgelegenheid van 36.000 Fte’s, dus iedere directe baan 

levert nog 0,63 indirecte baan op. Ook dat wordt gezien als overdreven positief. Daardoor wordt de 

NedMag fantasie in perspectief geplaatst. Het zijn maximaal 94 indirecte banen en dat is al 

overdreven. De overige 650 banen zijn door NedMag verzonnen. Fantasie, zoals alle mooie verhalen 

van de NedMag. NedMag is een bedrijf met veel fantasie en weinig verantwoordelijkheidsbesef. 

 

Daarbij is de vrees dat de stopzetting van Nedmag tot een plaatselijk buitengewoon laagconjunctuur 

dan wel verergering van de krimp zal toenemen niet een correcte alhoewel begrijpelijk. Het is een 

economische wetmatigheid dat in hoogconjuctuur-tijden (het gaat dan goed met de economie) de 

banen elders zullen worden ingevuld direct of indirect met de ontmanteling van NedMag dan wel 

met het herstel van de gaswinschade of andere invullingen. Daarbij heeft het bestuur van Veendam 

te lang aan tunnelvisie geleden en niet op tijd naar alternatieven omgezien. Wij hebben wel eens 

eerder geroepen dat een dependance van de Efteling prima naar het noorden zou kunnen komen 

(inwoner is daar nu een dag aan kwijt om heen en terug te reizen). Ook met Duistalnd om de hoek 

lijkt dit Leefbaar MG een goed alternatief voor Nedmag. Zo’n dependance levert nog veel meer 

werkgelegenheid op dan Nedmag. Daarvan is Leefbaar MG overtuigd. In elk geval is NedMag een 

onverantwoordelijke partij die zich weinig aantrekt van anderen of het algemeen belang of zelfs van 

het milieu.  

 

Bescherming Staat vs. Inwoners: 

 

Op RTV noord kwam onlangs het navolgende bericht; 

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/712534/Groen-licht-voor-Nedmag-We-hebben-nog-veel-vragen 

 

 

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/10/bijlage-1-actualisatie-economi-

sche-betekenis-schiphol# Actualisatie economische betekenis Schiphol Het rapport geeft een actueel beeld 

(2019) van de economische bijdrage van Schiphol aan de Nederlandse economie. 10 januari 2020 

 

https://www.nedmag.nl/over-ons/wat-doet-nedmag
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/712534/Groen-licht-voor-Nedmag-We-hebben-nog-veel-vragen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/10/bijlage-1-actualisatie-economische-betekenis-schiphol
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/10/bijlage-1-actualisatie-economische-betekenis-schiphol


De financiële voorwaarde (voor de minister) is bedoeld om kosten voor bijvoorbeeld 

waterschap Hunze en Aa's, als gevolg van bodemdaling, af te dekken. 'Het ministerie wil een 

fonds of een stichting’… 
 

Welnu, Leefbaar MG ziet dit ook terugkomen in de gaswinningsproblematiek alwaar de Staat (Den 

Haag) zichzelf goed beschermt tegen de gevolgen van de gaswinning middels een fonds van +/- 700 

miljoen aan werken van de Staat waarbij te denken valt aan een dam, een gemaal of iets dergelijks. 

Hoe het haar inwoners vergaat interesseert haar niet. Leefbaar MG wel. Het is wederom stuitend 

hoe Den Haag omgaat met de inwoners van Groningen dan wel Midden-Groningen dan wel Kiel 

Windeweer.  

 

De minister doet maar waar hij zin in heeft alhoewel het Voorzorgsbeginsel anders dicteert. Een 

Voorzorgsbeginsel waar de voorgaande minister Kamp ronduit lak aan had en gewoon vrolijk 

doorging met winnen. Of dit nu gas was of zout.  

 

EHRM (Europees Hof voor de rechten van de Mens): 

 

Zeker is dit een procedure die uiteindelijk bij het EHRM kan komen en waarvan Leefbaar MG dan ook 

hoopt dan uiteindelijk de Raad van State het voordeel gunt aan de minister. Hiermee zal Leefbaar 

MG, dan wel de inwoners van Kiel Windeweer, als eerste met de gaswinning en zoutwinning bij het 

EHRM komen alwaar het Voorzorgsbeginsel vandaan komt. Wij kijken hier met groot plezier naar uit!  

 

Als laatste: 

 

NedMag zelf diskwalificeert zich door nooit schade te erkennen en volstrekt uit de losse pols 

milieuschade aan te richten. Het is geen serieuze partij, maar een groepje mensen die proberen zo 

goedkoop mogelijk de Provincie Groningen en haar inwoners te plunderen.  

 

Leefbaar MG heeft een printscreen van DASH uit Hoogezand alwaar de directeur van Nedmag, dhr 

Bruning, in diverse clubjes zit en dus graag gaat hockeyen. Welnu, Leefbaar MG hoopt voor Bruning 

dat hij dit graag mag uitoefenen, omdat Leefbaar MG ervan uit gaat dat hij hier straks voldoende tijd 

voor heeft nu -alhoewel Leefbaar MG content is met de zienswijze van het college- Leefbaar MG 

gisteren besloten heeft zelf voor de inwoners van Kiel Windeweer op te komen middels een eigen 

procedure tegen het gaswinbesluit van deze zo onjuist handelende minister. Wij behoren in te 

zetten op sluiting van Nedmag en daarnaast een totale schadevergoeding. De bewering dat velen 

hun brood verdienen bij NedMag is propaganda, feitelijk niet juist en het gebruikelijke excuus van 

industriële partijen als ze milieuschade aanrichten. Daar moet niemand intrappen.  

 


