
Bespreekstuk beroep tegen instemmingsbesluit Minister 

EZK op Winningsplan 2018 Nedmag 
 

Eind 2018 heeft Nedmag een winningsplan ingediend voor het winnen van magnesiumzout op 

ongeveer 1500 tot 1800 meter diepte (Winningsplan 2018). Nadat alle technisch-inhoudelijke 

adviezen waren uitgebracht, is ‘de regio’, vanaf oktober/november 2019 door de minister in 

gelegenheid gesteld daarover advies uit te brengen aan de minister. Wij hebben op 15 november 

2019 advies uitgebracht op het Winningsplan 2018. De minister heeft op 11 juni 2020 de 

ontwerpbeschikking gepubliceerd. Daar hebben wij op 22 juli 2020 een zienswijze over ingediend. 

Op 30 april 2021 heeft de minister het instemmingsbesluit gepubliceerd.  

 

Wij zijn van plan om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen dit instemmingsbesluit. 

De strekking van het beroepsschrift staat hieronder beschreven.  

 

1. Inleiding 

 

Zoals wij ook in ons advies op het Winningsplan Nedmag 2018, van 15 november 2019 en onze 

zienswijze van 22 juli 2020 hebben aangegeven, zijn wij tegen verdere uitbreiding van de 

zoutwinning omdat dat leidt tot grote onrust en onzekerheid bij de inwoners. De zoutwinning leidt 

tot aanzienlijke bodemdaling van iets meer dan 1 meter in het diepste deel. 

 

Het maatschappelijk draagvlak voor zoutwinning ontbreekt volkomen.  

Dit is (mede) een gevolg van de aardbevingenproblematiek als gevolg van de gaswinning uit het 

Groningenveld. Ook daarvan is decennialang gezegd dat de gevolgen beheersbaar zijn en goed 

werden onderzocht, maar met de kennis van nu kan enkel geconstateerd worden dat de inwoners 

daar onjuist over zijn geïnformeerd, waardoor zij nu met grote schades en onzekerheid zitten. De 

maatschappelijke impact daarvan is groot en behoeft hier geen nadere duiding. Dit heeft zijn 

weerslag op alle andere mijnbouwactiviteiten in onze regio, zo ook op de zoutwinning.   

 

Het vertrouwen in de zoutwinning als veilige mijnbouwactiviteit is verder gedaald door de 

calamiteit die op 20 april 2018 optrad in het zoutveld, verderop aangeduid als TR-cluster. Deze 

gebeurtenis waarbij een ondergrondse breuk/lekkage is opgetreden, werd tot die tijd zowel door 

Nedmag als door SodM voor onmogelijk gehouden. Dit leidde tot een onafwendbare, niet vergunde 

bodemdaling en heeft het vertrouwen in de mijnbouw -dat er al niet meer was -nog verder 

geschaad. Voor ons is dit een bewijs dat de door de minister vergunde wijze van zoutwinning 

onbeheersbaar is.  

 

Stoppen met de zoutwinning leidt in de toekomst tot banenverlies. Werkgelegenheid is 

vanzelfsprekend een belangrijk aandachtspunt voor onze gemeente, maar weegt - na alle ellende 

veroorzaakt door aardbevingen - niet op tegen nieuwe onzekerheid en aantasting van de 

leefbaarheid in onze gemeente. Ook de onvoorspelbaarheid en mogelijke hoge maatschappelijke 

kosten van nieuwe calamiteiten, onverwachte problemen na abandonneren, aanleg van 



kunstwerken ten behoeve van waterbeheersing en negatieve invloed op natuur en eventueel 

natuurgebieden pleiten voor afbouw van deze vorm van zoutwinning. 

 

Tenslotte zien wij ook dat doordat er met verschillende schaderegimes wordt gewerkt voor 

mijnbouwactiviteiten zoals zoutwinning en de gaswinning uit kleine velden, en de gaswinning uit 

het Groningenveld, er onacceptabele verschillen zijn in de manier waarop wordt omgegaan met 

schade.  

 

Op onderdelen zijn wij het eens met het instemmingsbesluit: 

- Aflaten TR-cluster (ondergronds verbonden geraakte cavernes TR-1 tm TR-8 en VE-4, 

waar via een breuk lekkage is opgetreden, zie figuur verderop) waarvoor geen alternatief 

lijkt te zijn. (Aflaten betekent dat Nedmag de pekel in deze cavernes gecontroleerd laat  

uitstromen, omdat anders de breuk weer opengaat en de pekel met dieselolie 

ongecontroleerd ergens in de ondergrond weglekt)   

- Verbod op productie uit VE-3. 

 



 

Bovenstaande figuur geeft aan waar de zoutwinning plaatsvindt, met de namen van de putten. 

 

Waar wij het niet eens zijn met het Instemmingsbesluit van de minister, zullen wij hierna 

puntsgewijs benoemen, en beargumenteren.  



 

2. Betwiste besluiten 

 

In deze paragraaf herhalen wij per onderdeel onze zienswijze, het afwijkend besluit van de 

minister, de argumenten die de minister heeft aangevoerd, onze argumenten en tenslotte de 

conclusie die wij daaraan verbinden. 

 

2.1 Zoutwinning uit TR-9 tot 2027 

 

 

 
Figuur  TR-cluster (TR-1 tot en met TR-8 en VE-4) 

 

Zienswijze:  

Put TR-9 staat op enige afstand van het TR-cluster en is er (nog) niet mee verbonden. SodM heeft 

geadviseerd om niet in te stemmen met actieve zoutwinning uit put TR-9 om het risico op 



aangroeien aan het TR-cluster te minimaliseren. Wij vinden dat dit advies onverkort moet worden 

overgenomen 

 

Instemmingsbesluit:  

Zoutwinning uit TR-9 mag onder voorwaarden tot 2027 doorgaan 

 

Argumenten minister:  

In de in 2019 ingediende aanvulling op het winningsplan geeft Nedmag aan dat samengroei van 

caverne TR-9 met het TRcluster pas na 9 jaar mogelijk is. 

 

Onze argumenten:  

Zowel de Tcbb als SodM adviseren om niet in te stemmen met winning uit TR-9. Wij vinden het 

onacceptabel dat de minister dit deskundigenadvies naast zich neerlegt en, weliswaar onder 

voorwaarden, tòch instemt met actieve winning uit TR-9. Bovendien stelt SodM (zie pag 10. Van 

het instemmingsbesluit) dat de kennis van het gedrag van de ondergrondverre van volledig is. Dat 

is inmiddels bevestigd door de calamiteit van 20 april 2018 die tot die tijd zowel door Nedmag als 

SodM voor onmogelijk was gehouden. Wij vinden het onacceptabel dat onze inwoners met deze 

onzekerheid moeten dealen. 

 

Onze conclusie:  

winning uit TR-9 is onverantwoord en mag niet worden toegestaan. 

 

2.2 Uitbreiding van de zoutwinning uit te ontwikkelen putten VE-
5 en VE-6 

Zienswijze:  

De cavernes VE-5 en VE-6 die Nedmag wil ontwikkelen, liggen onder Kiel-Windeweer in de 

gemeente Midden-Groningen. Zoals hiervoor gememoreerd vinden wij een uitbreiding van de 

zoutwinning onverantwoord en niet toelaatbaar vanwege de maatschappelijke impact. Het 

draagvlak daarvoor ontbreekt bij onze inwoners. 

 

Hoewel het risico wordt verminderd door de omvang van de beide cavernes “te beperken”, blijft 

het een experimentele winning die de zorg bij onze inwoners niet weg kan nemen. 

Ook het feit dat nog onbekend is òf, en vervolgens hoe de zoutwinning veilig kan worden 

beëindigd, maakt het onverantwoord om nieuwe cavernes aan te leggen en de zoutwinning verder 

uit te breiden. 

 

Tot slot is er bij deze inwoners sprake van gestapelde effecten van mijnbouw en wij zijn van 

mening dat deze inwoners al erg genoeg getroffen zijn door de onzekerheden, de schades en de 

veiligheidsaspecten ten gevolge van de gaswinning. Er is een grens aan wat men mag en kan 

verwachten van inwoners. De uiterste grenzen hoeven daarin van ons niet bewust te worden 

opgezocht.  

 

Wij vrezen voor de gevolgen van voortgaande bodemdaling, de onomkeerbaarheid daarvan en de 

gevolgen voor het milieu door grootschalig gebruik van ‘dakolie’ en het ongecontroleerd 

weglekken. Door vereiste aanpassing van grondwaterstanden ontstaan ongelijkmatige zettingen 



met risico voor schade aan woningen, andere gebouwen, schade aan infrastructuur, 

bevaarbaarheid van het Kieldiep, etc. 

Bij dit alles komt nog de onduidelijkheid over schadeafhandeling voor onze inwoners en de zorg of 

toekomstige schade vergoed zal blijven worden.   

Wij vrezen dat de nadelige effecten van zoutwinning ook na beëindiging van de zoutwinning 

blijven voortduren. 

 

Instemmingsbesluit:  

Aanleg en winning uit de cavernes VE-5 en VE-6 met een gezamenlijke grootte (volume vrije 

pekel) van 1.200.000 kubieke meter wordt toegestaan. 

 

Argumenten minister:  

de risico’s zijn acceptabel (op basis van deskundigenadviezen) 

 

Onze argumenten:  

Zoals eerder vermeld, stelt SodM dat de kennis van het gedrag van de ondergrond verre van 

volledig is. Hoewel het risico wordt verminderd door de omvang van de beide cavernes “te 

beperken”, blijft het een experimentele winning die de zorg bij onze inwoners niet weg kan 

nemen. 

Ook het feit dat nog geen ervaring is met het definitief afsluiten van een caverne bij deze methode 

van zoutwinning, maakt het onverantwoord om nieuwe cavernes aan te leggen en de zoutwinning 

verder uit te breiden. Wij vinden het onacceptabel dat onze inwoners, met de gevolgen van de 

gaswinning in het achterhoofd, met deze onzekerheid moeten dealen. 

 

Onze conclusie:  

Wij vinden dat zoutwinning moet worden afgebouwd in plaats van uitgebreid. 

 

2.3 Onder voorwaarden gefaseerde uitbreiding van de 
zoutwinning uit te ontwikkelen putten VE-7 en VE-8 

Zienswijze:  

Deze cavernes zijn geprojecteerd juist buiten onze gemeente. Om zelfde redenen als genoemd bij 

VE-5 en VE-6 vinden wij deze nieuwe zoutwinning ongewenst en niet duurzaam zijn vanwege 

onomkeerbare effecten 

 

Instemmingsbesluit:  

Aanleg en winning uit de cavernes VE-7 en VE-8 met een gezamenlijke grootte (volume vrije 

pekel) van 900.000 kubieke meter wordt toegestaan. 

 

Argumenten minister:  

de risico’s zijn acceptabel (op basis van deskundigenadviezen) 

 

Onze argumenten:  

Zoals eerder vermeld, stelt SodM dat de kennis van het gedrag van de ondergrond verre van 

volledig is. Hoewel het risico wordt verminderd door de omvang van de beide cavernes “te 

beperken”, blijft het een experimentele winning die de zorg bij onze inwoners niet weg kan 

nemen. 



Ook het feit dat nog geen ervaring is met het definitief afsluiten van een caverne bij deze methode 

van zoutwinning, maakt het onverantwoord om nieuwe cavernes aan te leggen en de zoutwinning 

verder uit te breiden. Wij vinden het onacceptabel dat onze inwoners, met de gevolgen van de 

gaswinning in het achterhoofd, met deze onzekerheid moeten dealen. 

 

Onze conclusie:  

Wij vinden dat zoutwinning moet worden afgebouwd in plaats van uitgebreid.  

 

2.4 Schade-afhandeling 

 

Zienswijze:  

Wij verzoeken u om het definitieve besluit op het winningsplan niet eerder te nemen dan dat dit 

protocol door alle betrokken partijen is ondertekend. 

 

Instemmingsbesluit:  

De minister en de zoutbedrijven zijn met de afronding van een schadeprotocol en overeenkomst 

bezig en zullen op korte termijn tot ondertekening overgaan. De verwachting is dat de 

overeenkomst wordt gesloten voordat het instemmingsbesluit in werking treedt. 

 

Argumenten minister:  

De bewijslast wordt door de Commissie Mijnbouwschade opgepakt en daarmee wordt de burger 

ontzorgd. Naar verwachting zal het schadeprotocol binnenkort inwerking treden 

 

Onze argumenten:  

In de ontwerpbeschikking is gesteld dat de commissie (mijnbouwschade) op 1 juli 2020 

operationeel zal zijn, ook voor de schade door zoutwinning conform een daartoe op te stellen 

protocol waar de zoutbedrijven zich aan committeren door middel van een overeenkomst met de 

Staat. Wij constateren echter dat er nog geen getekende overeenkomst is tussen de 

vergunninghouder en het rijk en dat er dus nog geen sprake is van een overeengekomen 

schadeprotocol. Wij zijn van mening dat op basis hiervan het instemmingsbesluit nog niet 

genomen had mogen worden. 

 

De minister constateert dat de kans op beven door zoutwinning door Nedmag uiterst klein is en dat er 

geen maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen. Datzelfde stelt de minister over bodemdaling, 

als gevolg van de activiteiten van Nedmag, De minister acht de kans op schade aan bouwwerken als 

direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning zodoende klein.  

 

Het probleem is echter dat de zoutwinning plaatsvindt in een gebied waar ook gaswinning plaatsvindt 

uit het Groningenveld, Annerveenveld en het veld Kiel Windeweer. De exacte begrenzing van het 

invloedgebied van deze velden is, net als dat van de zoutwinning, moeilijk te bepalen.  

De minister stelt dat met het instellen van de Commissie Mijnbouwschade per 1 juli 2020 de 

ongelijkheid tussen burger en mijnbouwonderneming wordt verminderd en dat een gedupeerde in 

deze schadeprocedure maximaal wordt ontzorgd. Dit gebeurt door het instellen van een 

onafhankelijke partij die zelf onderzoekt wat de schadeoorzaak is en ook de hoogte van de 

mijnbouwschade vaststelt, hetgeen wij zeer toejuichen. Maar de minister stelt ook dat de bewijslast 

door de Commissie Mijnbouwschade wordt opgepakt en daarmee dus wordt weggehaald bij de 



burger. Wij hebben de minister gevraagd wat hij hiermee bedoelt. Betekent dit dat, analoog aan het 

wettelijk bewijsvermoeden, de bewijslast bij de vergunninghouder komt te liggen en niet bij de 

gedupeerde? Dat klinkt goed, maar is wettelijk niet zo geregeld. Wij willen niet dat onze inwoners blij 

zijn met een dode mus, Wij hebben bij de minister gepleit voor een stevige juridische basis op dit 

punt. De minister heeft in onze ogen met dit punt niets gedaan.  

 

Ook het rapport van de TU Delft (Onderzoek oorzaken gebouwschade van 11 juli 2018), pleit voor de 

door ons voorgestelde aanpak. Juist de stapeling van effecten waar in deze regio sprake van is, 

maakt dat het onredelijk is de bewijslast direct of indirect bij de inwoner te beleggen.  

 

Onze conclusie:  

De minister heeft een beluit genomen, zonder dat aan de voorwaarden is voldaan (een 

schadeovereenkomst). 

Er is geen duidelijkheid over de juridische positie van onze inwoners rondom de afhandeling van 

schade.  

 

2.5 Voorschrift artikel 1. Productieplafond, looptijd 

Zienswijze:  

Dat instemming op het winningsplan wordt gevraagd voor de periode tot en met 2045, benadrukt 

nog eens hoe ingrijpend deze vorm van mijnbouw is met al zijn onomkeerbare gevolgen voor de 

omgeving. Wij vinden deze periode te lang en gezien alle risico’s en onzekerheden onacceptabel. 

Deze periode zou moeten worden teruggebracht tot maximaal de helft.  

 

Instemmingsbesluit:  

looptijd winningsplan tot 2045 

 

Argumenten minister:  

looptijd is nodig om productie van 3,5 miljoen kubieke meter te realiseren 

 

Onze argumenten:  

Zelfs als geen nieuwe zoutwinning wordt toegestaan, blijft men nog zeker 25 jaar bezig om deze 

zoutwinning af te bouwen en nog enigszins gecontroleerd te beëindigen, als dat al mogelijk is. In 

een nieuw winningsplan kunnen nieuwe inzichten leiden tot nieuwe, beter onderbouwde  

risicobeoordelingen  

 

Onze conclusie:  

Looptijd van dit winningsplan terugbrengen naar 2032 

 

 

2.6 Voorschrift artikel 5. Winning uit VE-5, VE-6, VE-7 en VE-8 

Zienswijze:  

Niet de aanvang van de winning, maar de boorwerkzaamheden voor het aanleggen van de putten 

VE-7 en VE-8 zou pas mogen beginnen na analyse van de effecten van VE-5 en VE-6. Immers, op 

moment van winning zijn alle investeringen al gedaan, en zijn onomkeerbare ingrepen gedaan. 

 



Instemmingsbesluit:  

In het instemmingsbesluit is deels tegemoetgekomen aan onze zienswijze door te stellen dat de 

caverneontwikkeling (in plaats van aanvang van de winning) pas mag plaatsvinden nadat een 

analyse van de effecten van de winning uit de cavernes VE-5 en VE-6 heeft plaatsgevonden.   

 

Argumenten minister:  

Het boren van een put leidt niet tot bodemdaling. Het aanleggen van de putten VE-7 en VE-8 mag 

al plaatsvinden voordat is ingestemd met de analyse van de effecten van VE-5 en VE-6. Wel dient 

Nedmag voor het boren van de putten VE-7 en VE-8 over de benodigde omgevingsvergunningen 

te beschikken. 

 

Onze argumenten:  

Hoewel het een verbetering is en wij verheugd zijn dat deels tegemoetgekomen is aan onze 

zienswijze, vinden wij uit oogpunt van duurzaamheid en kapitaalvernietiging dat ook de 

boorwerkzaamheden ten behoeve van aanleg van de cavernes VE-7 en VE-8 niet zouden mogen 

plaatsvinden voordat de minister heeft ingestemd met de door Nedmag aan te leveren analyse van 

effecten van de winning uit VE-5 en VE-6.  

 

Onze conclusie:  

De omgevingsvergunning voor aanleg van de putten VE-7 en VE-8 zou niet mogen worden 

verleend voordat de minister heeft ingestemd met de door Nedmag aan te leveren analyse van 

effecten van de winning uit VE-5 en VE-6. 

 

 

2.7 Ingetrokken artikel 11. Financiële waarborg 

Zienswijze:  

wij zijn verheugd dat een financiële waarborg is opgenomen in de voorschriften. 

 

Instemmingsbesluit:  

ingetrokken 

 

Argumenten minister:  

Jurisprudentie maakt duidelijk dat artikel 36 Mbw niet zo ruim kan worden uitgelegd dat in een 

instemmingsbesluit met een winningsplan een voorschrift kan worden opgenomen over de 

afwikkeling van schade en een financiële zekerheidstelling ten behoeve van maatregelen ter 

voorkoming van schade door bodembeweging. 

 

Onze argumenten:  

nog af te stemmen met de regio.. 

 

Onze conclusie:  

nog af te stemmen met de regio 

 

 



2.8 Aanbeveling transitieplan (…) 

Zienswijze: 

De gemeente Midden-Groningen beveelt aan Nedmag te verplichten een sociaal maatschappelijk 

transitieplan te schrijven waarin de onderneming wordt verplicht zich op een drietal scenario´s 

voor te bereiden. Continuering in dezelfde omvang en grootte als de afgelopen jaren, geleidelijke 

afschalen van activiteiten om nog een aantal jaren voort te kunnen, en tot slot afbouw van 

activiteiten als uit de monitoring en controles blijkt dat er te weinig veilige en verantwoorde 

opties voor winnen over blijken te zijn, bijvoorbeeld omdat zich opnieuw een ernstige calamiteit 

heeft voortgedaan. Dit sociaal maatschappelijk transitieplan moet in alle scenario’s ingaan op de 

gevolgen voor inwoners, werknemers zowel in directe als indirecte zin, gevolgen voor 

waterschap, gevolgen voor natuur, bijdrage aan regionale economie, benodigde grootte van het 

fonds, kosten van abandonneren van putten waar niet meer uit gewonnen kan worden. 

 

Instemmingsbesluit:  

niet opgenomen 

 

Argumenten minister: 

De minister stelt dat de verplichting een sociaal maatschappelijk transitieplan op te nemen als 

voorschrift bij het instemmingsbesluit niet mogelijk is op grond van artikel 36 van de 

Mijnbouwwet. De minister is zich bewust van de sociaal maatschappelijke omgeving waarin de 

activiteiten van Nedmag plaatsvinden en onderschrijft het belang daarvan. Bij de beoordeling van 

de zienswijzen is van belang te weten dat de af te wegen belangen en de relevante feiten in het 

licht staan van het volgens de wet te nemen besluit. Het winningsplan inclusief de adviezen daarop 

worden getoetst en gewogen in het licht van de in de Mijnbouwwet opgenomen toetsingsgronden. 

Uitsluitend die onderdelen van een zienswijze die relevant zijn voor de beoordeling van het 

winningsplan aan de hand van de in de Mijnbouwwet opgenomen toetsingsgronden, kunnen door 

de minister bij zijn besluit worden betrokken en kunnen eventueel leiden tot voorschriften bij het 

besluit. Onderdelen in zienswijze die zien op andere zaken zoals een sociaal maatschappelijk 

transitie plan kunnen niet leiden tot het opnemen van een voorschrift in het besluit. De gevolgen 

voor inwoners, het waterschap en de gevolgen voor natuur worden beschreven in het 

winningsplan en al elders in het besluit beoordeeld. 

 

Onze argumenten:  

als zienswijze 

 

Onze conclusie:  

wel/niet opnemen in beroepsschrift? 

 

3. Ten slotte 

 

Op 3 juni 2021 is het beroepsschrift op hoofdlijnen besproken in de gemeenteraad van Midden-

Groningen. De mondelinge en schriftelijke reacties hebben geleid tot  ……….. 

 

 

 


