
Bijdrage PvdA 

 
Voorzitter, 

 
 
Al eerder betoogden wij dat de zoutwinning en diens toekomstplannen zich niet 

verhouden met de risico’s en het leed wat dit met zich mee brengt voor onze 
bewoners. Wat de PvdA-fractie betreft wordt in de door het college opgestelde 

zienswijze zeer adequaat de vinger op de zere plek gelegd. Dank aan het college 
voor de volhardende houding hierin. Eerder, In november 2019 spraken we ook 
met elkaar over dit dossier. We spraken over de wat ons betreft duidelijke 

onbalans tussen economische en burgerbelangen. We hoeven ons standpunt niet 
heel uitgebreid te herhalen voorzitter. Het is duidelijk. De gemeenteraad en het 

college van Midden-Groningen willen geen verdere zoutwinning. Toen we hier 
met elkaar in november 2019 over spraken heb ik genoemd dat we op dit dossier 
misschien eens ‘tot het juridische gaatje’ zouden moeten gaan. Als na de 

verschillende zienswijzen het voorgenomen besluit toch volledig of gedeeltelijk in 
stand blijft en een definitief besluit wordt zouden we wat de PvdA-fractie betreft 

op zijn minst moeten laten onderzoeken of een bezwaargang en eventueel later 
een gang naar het Europese hof te overwegen is. 

We knokken hier met zijn allen voor het belang van onze inwoners. 
 
Wij zijn duidelijk tegen verdere zoutwinning. Mochten we er later toch op 

uitkomen dat het besluit ons ‘door de strot wordt gedrukt’ is het goed nu al zo 
goed mogelijke voorwaarden te bedingen in de in te sturen zienswijze. 

De PvdA-fractie stelt dan de volgende aanvullende voorwaarden voor op te 
nemen in de zienswijze; 
 

1. Een loket voor schadeafhandeling, en daarbij het hanteren van het wettelijk 
bewijsvermoeden. Zorg voor een zogenaamde omgekeerde bewijslast waarbij 

het aan Nedmag zal zijn om te bewijzen dat eventueel ontstane schade niet een 
gevolg van de zoutwinning is.Bovendien moet Nedmag ervoor zorgen dat er 
voldoende geld beschikbaar is voor het afhandelen van schade, 

  
2. Het in artikel 11 genoemde waarborgfonds moet er zijn, voor de winning in 

nieuwe cavernes aanvangt.  Nedmag moet alle kosten die nodig zijn voor het 
aanleggen en in stand houden van kunstwerken en andere door het Waterschap 
te nemen maatregelen financieel vergoeden voor, tijdens en na het verlaten van 

de zoutwinning en Nedmag is financieel verantwoordelijk voor alle maatregelen 
die moeten getroffen worden bij het verlaten van de cavernes en alle bijkomende 

schade daarna. Op voorhand moet duidelijk zijn dat Nedmag hiervoor tekent en 
het financieel kan dragen. De afspraken hierover moeten openbaar en toetsbaar 
zijn en regelmatig worden heroverwogen. 

  
3. Het winningsplan loopt tot 2045. Dat vinden wij te lang. De zoutwinning zou 

moeten worden beëindigd op het moment dat de aangegeven bodemdaling is 
bereikt dan wel het maximaal productievolume is bereikt of aan de gestelde 
randvoorwaarden niet meer kan worden voldaan. Dat zou ook eerder kunnen zijn 

dan 2045. Op dat moment is er binnen dit winningsplan geen ruimte meer voor 
nieuwe activiteiten. 

 
 



Tot zo ver voorzitter 

Woordvoering Rudy sinnema PvdA fractie 


