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Geachte heer Klaassen, 

 

Tijdens het debat in de Tweede Kamer op 15 januari 2020 gaf de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat, de heer Wiebes, aan dat hij niet voornemens 

is de functie van Onafhankelijke Raadsman in de Tijdelijke Wet Groningen op 

te nemen.  Een aantal Tweede Kamer leden, die het standpunt van de minister 

niet deelden hebben daarover een motie ingediend (Van der Lee, Beckerman 

c.s.). Wij achten dat betreurenswaardig en zelfs onverstandig van de Minister 

omdat de mensen in het gaswinningsgebied van Groningen nog vele jaren 

graag een beroep op uw steun willen doen in hun strijd voor een rechtvaardige 

oplossing van hun complexe problemen. 

 

Mocht de Minister de oproep uit de Kamer naast zich neerleggen dan ligt er in 

een ander deel van de provincie Groningen, rondom Veendam, een nieuwe taak 

voor u te wachten wat ons, de Bewonersgroep Borgercompagnie betreft. Wij 

vinden dat de minister van EZK zich niet, of althans onvoldoende, realiseert 

dat in de provincie Groningen naast de in afbouw zijnde gaswinning, ook 

andere mijnbouw activiteiten plaats vinden. Het gaat daarbij om de 

steenzoutwinning door Nouryon en de magnesiumzoutwinning door Nedmag 

bij Veendam. Deze laatste activiteit vindt plaats op de locaties WHC-1 

(Borgercompagnie) en WHC-2 (Tripscompagnie). Het zal u mogelijk bekend 

zijn dat Nedmag locatie WHC-1 wil uitbreiden met 4 nieuwe putten. 

 

De winning van magnesiumzout door Nedmag veroorzaakt al meer dan 45 jaar 

een onaanvaardbaar grote bodemdaling met als onvermijdelijk gevolg schade 

aan huizen, infrastructuur en het milieu. Die schade wordt door de zoutwinner 

stelselmatig ontkend en dat leidt tot uitzichtsloze situaties voor de bewoners 

van Borgercompagnie en overige delen van Veendam. In feite zal er in de 

komende jaren in toenemende mate een situatie ontstaan die in veel opzichten 

vergelijkbaar is met die van de gevolgen van de gaswinning. 



 

Als Bewonersgroep Borgercompagnie verzetten wij ons al sinds 2013 tegen de 

magnesiumzoutwinning op beide locaties en het zal u dan ook niet verbazen 

dat wij ook, vanuit een voor ons bijna uitzichtloze situatie,  ons in het geheel 

niet kunnen vinden in het voornemen van de Minister om de functie van 

Raadsman niet te continueren voor de mensen in het gaswinningsgebied. 

Sterker nog, wij zijn van mening dat de Raadsman in de komende jaren zijn 

aandacht ook zou moeten kunnen richten op de magnesium zoutmijnbouw 

activiteiten door Nedmag om de bewoners van Veendam en omstreken die te 

maken krijgen en al hebben met grote bodemdaling en de daaruit volgende 

schade aan hun woning en/of bedrijf bij te staan. Wij laten hierbij de 

gezondheidsproblemen waarmee bewoners ook nu al te maken hebben nog 

buiten beschouwing. 

 

Met dit schrijven willen wij enerzijds duidelijk maken dat de Minister zijn 

voornemen dient aan te passen aan de werkelijkheid die zich in de provincie 

Groningen op het gebied van mijnbouw voordoet. Anderzijds is deze brief 

bedoeld als steunbetuiging voor het goede werk dat de Raadsman tot op heden 

heeft verricht en naar ons oordeel, in de nabije toekomst, zal moeten blijven 

verrichten gegeven de ellende die de magnesiumzoutwinning met zich 

meebrengt. De paralellen met de gaswinning worden immers steeds duidelijker 

zichtbaar! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

namens de Bewonersgroep Borgercompagnie 

 

 

 

Jakoba Gräper- Niemeijer 

 

 

tel: 06 20145450 

email: jakoba@graeper.nl 

 

P.S. Een afschrift van deze brief gaat naar: 

De minister van EZK, leden van de Tweede Kamer, GS  van Groningen, PS 

van Groningen, B&W en Raad van Veendam, Midden-Groningen, Aa en 

Hunze, Tynaarlo, SodM 

mailto:jakoba@graeper.nl

