Bijdrage VVD Nedmag
Vanwege het ontbreken van maatschappelijk draagvlak, de potentiële milieurisico´s en de
leefbaarheid in het gebied heeft het college besloten tegen nieuwe zoutwinning te stemmen. De
VVD is het daarmee eens. Als het aan het Ministerie van EZK en het Staatstoezicht op de mijnen ligt
dan mag Nedmag dit jaar een aantal nieuwe zoutwinningsputten openen. Dit leidt tot verdere
bodemdaling rond Tripscompagnie en brengt een aantal potentiële risico´s op calamiteiten in de
toekomst met zich mee.Het is een goed idee om een fonds te vormen waaruit de schade die
hierdoor ontstaat vergoed kan worden.
De inwoners van het gebied hebben diverse keren aangegeven dat ze niet langer bij schade aan hun
woning van het kastje naar de muur gestuurd willen worden.Daarom pleiten wij voor een (1) loket
waar de ontstane schade kan worden gemeld. Daaruit moet de ontstane schade vergoed worden
ongeacht of de schade is ontstaan door bodendaling, grondwaterstand verandering of mijnbouw
schade. Het schade loket moet dan de schade verhalen op de veroorzakende instantie. Natuurlijk
zijn we verheugt dat er een fonds gevormd wordt om ook de te bouwen kunstwerken tengevolge
van de bodemdaling te herstellen of op te richten. Wij gaan er van uit dat dit fonds vooraanvang
van de zoutwinning met voldoende middelen gevuld word zodat ook als al snel na het staren van de
winning de schade optreed er voldoende middelen zijn.
Dat brengt ons op de volgende eis: Maak een deugdelijke berekening van de te verwachten schade.
Denk daarbij aan het aanleggen van twee sluizen in het kieldiep. Het aanleggen van voldoende
gemalen voor de waterhuishouding en het herstellen of even tule nieuw bouwen van de eventueel
beschaving geraakte bouwwerken.
De VVD vindt dat er een betere schaderegeling moet komen. Voorlopig zijn de 400 claims die tot nu
toe ingediend zijn niet serieus genomen. Er moeten vooraf keiharde financiële afspraken gemaakt
worden met Nedmag. Maar wat nu als de Nedmag failliet gaat, wie zorgt er dan voor de financiële
waarborg?Kunnen we dan bij de provincie aankloppen voor garantstelling?

