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Concept besprekingsverslag  

Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag 
 

Datum:  23  november  2017 
Plaats:  Veendam  

Aanwezig: 

 Waterschap Hunze en Aa’s 

 (voorzitter) Provincie Groningen 

 (secretaris) Nedmag  

 Gemeente Hoogezand- Sappemeer & Menterwolde 

 Nedmag  

 Gemeente Veendam 

 Staatstoezicht op de Mijnen 

 Provincie Groningen 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

• De voorzitter opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. 
 
 Mededelingen 

•  is de opvolger van .  

•  neemt ook de honneurs waar voor Menterwolde. De gemeente Midden-
Groningen gaat nog na op welke wijze de juridische verplichtingen van Menterwolde 
(rechtsopvolging  overeenkomst) overgenomen zullen worden.  

• Sinds begin 2017 is  projectmedewerker  voor de diepe 
ondergrond binnen de provincie Groningen  en adviseert hij de gedeputeerden  

.  wil graag kennis maken met de leden van de 
werkgroep en zich op de hoogte stellen van de inhoud van dit overleg.   

 
2. Notulen 30 november 2016 en acties 

• Er zijn geen opmerkingen op het verslag, behoudens van  op punt 5 m.b.t. de 
toekomstige zoutwinning.  vindt dat de mening van de gemeente Hoogezand- 
Sappemeer onvoldoende duidelijk is weergegeven. Echter de opmerkingen die  maakt 
hebben betrekking op de discussie na 30 november 2016 (de datum van de vergadering). Het 
persbericht van de gemeente is op 7 december 2016 uitgegeven. 

• De actielijst is bijgewerkt. 
 
3.  Maatregelenplan 

• Het maatregelenplan is uitgevoerd, maar er zijn nog 2 punten die moeten worden opgelost.  

• Bij Kroon moet de gelegde duiker voor aanvoer van water in de winter het te veel aan water 
ook kunnen afvoeren. Dit was niet voorzien in het plan. 

• De situatie bij de sportvelden (aanvoer voor beregening) en bij de Golfclub (voldoende 
drooglegging) lijken mogelijk niet goed aan te sluiten bij de maatregelen zoals die ter inzage 
hebben gelegen.  De Golfclub (ingekomen brief) stelt voor om de eigen onderbemaling te 
handhaven. Nedmag is bereid om de kosten te vergoeden (5700 €).  en  
bespreken de situatie en het Waterschap overlegt  met de Golfclub. 

 
4.  Rapport Wiertsema & Partners 

• Het rapport geeft een goed overzicht over het verloop van de grondwaterpeilen. De 
fluctuaties in de peilen kunnen grotendeels verklaard worden aan de hand van neerslag en 
verdamping. Een aantal peilbuisoverzichten laten een opvallend verloop zien in de maaiveld 
hoogte. Wiertsema & Partners zal om een toelichting gevraagd worden. Nedmag zal 
opdracht geven om de meetopnemers (divers) van de peilbuizen te vervangen. 
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5.  Ontwikkelen bronnen bestaande locatie 

• Zoals eerder gecommuniceerd (o.a. bestuurlijk overleg dec 2015) en conform het huidige 
winningsplan gaat Nedmag 2 nieuwe bronnen ontwikkelen op de locatie Borgercompagnie.  

• In het winningsplan van 2013 zijn de voorlopige posities genoemd die op basis van het 
ertsvoorkomen ( het nieuwe  geologisch model) nader onderzocht zullen gaan worden. 

•  geeft aan dat het Staattoezicht op de Mijnen vindt dat het boren en ontwikkeling van 
de cavernes binnen het huidige winningsplan vallen. Zodra er gesqueezed gaat worden en de 
bodemdalingscontouren gaan afwijken  dient Nedmag een actualisatie van het winningsplan 
aan te vragen. 

• De omgevingsvergunning wordt binnenkort door het ministerie van EZ ter inzage gelegd. 

• Zie verder punt 8. 
 

6.  Nieuwe zoutwinlocatie Kiel-Windeweer  

• Afgesproken is dat de werkgroep zich zal bezig houden met de huidige zoutwinning in relatie 
tot de overeenkomst. Dit betekent dat de discussie rond de toekomstige zoutwinning geen 
onderwerp is van dit overleg.  

 
7.  Status schade meldingen 

• In 2016 zijn 16 schademeldingen ontvangen en deze zijn alle afgerond. 

• In 2017 zijn tot nog toe 10 schademeldingen ontvangen waarvan er nog 1 moet worden 
afgerond. 

 
8. Overleg met de omgeving 

• Nedmag heeft ten aanzien van de renovatie van de locatie overlegd gevoerd met de 
Dorpsvereniging Borgercompagnie en een aantal bewoners hebben input gegeven op de 
aanblik van de locatie na renovatie. 

• Op 31 oktober is een inloop bijeenkomst gehouden waarin de plannen zijn toegelicht.  

• Nedmag heeft tijdens deze avond 2 klachten gekregen ten aanzien van (laag frequent) geluid. 
Nedmag heeft bureau Noorman gevraagd in overleg met de bewoners te gaan om ter plaatse 
(in de woning) te gaan meten.  

• Tijdens  de bodemsanering wordt extra aandacht besteed aan de verkeerssituatie en wordt 
onder meer  een verkeersregelaar ingezet. 

• Een speciale Facebook pagina is gemaakt om de bewoners te informeren over de voortgang 
van de werkzaamheden op de locatie. Informatievoorziening zal periodiek ook schriftelijk 
gebeuren. Ook zal t.z.t. een nieuwe inloopbijeenkomst gehouden worden.  

 
 
8.  Overige zaken  
Nedmag 

• De accountantsverklaring over 2016 is op  9 mei 2017 per mail opgestuurd. 

• De rapporten bodemdaling 2016 zijn 14 juli 2017 verstuurd aan de leden van de werkgroep 

• In 2018 zal Nedmag een nieuwe prognose voor de bodemdaling maken op basis van het door 
SGS-Horizon ontwikkelde bodemdalingsmodel. De huidige prognose van de bodemdaling 
zoals die is opgenomen in het winningsplan 2013 is  een adequate weergave van  de huidige 
situatie. 
 

7. Volgende vergadering 
Donderdag 15 maart 2018  10:00 uur bij het Waterschap  
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Actielijst 

Ref Onderwerp Wie Datum gereed 

Mrt 2016 Informeren bij  W+P over de aanwezige kennis om een 
kwalitatief oordeel te geven over de peilbuisgegevens over 
de afgelopen periode. Rapport gereed 

 Gereed 

Aug 2016 Verstrekken meetdata aan gemeente Menterwolde  Gereed 

Nov 2016 (Nogmaals) informeren provincie monitoren waterkwaliteit 
op basis van het nazorgplan voor de vuilstort 

 Gereed 

Nov 2016 Organiseren bestuurlijk overleg, voorlopig niet opportuun.    Gereed 

    

Jan ’12 & 
dec’14 

In kaart brengen periodiek terugkerende kosten bestaande 
gemalen. 
Voor 90 % gereed, binnenkort interne bespreking van het 
Waterschap. Daarna voorstel bespreken met Nedmag (2018) 
Model is besproken met Nedmag.  

 2018 

Mrt 2016 Informeren commissie bodemdaling gaswinning als de 
gecombineerde bodemdalingskaart (evt. verdeling kosten) 
gereed is. 
De gecombineerde contourenkaart geeft geen extra inzicht 
ten opzichte van bestaande informatie.  
Eventuele kosten verdeling gas/zout i.v.m. maatregelenplan 
moet nog onderzocht / afgestemd worden.  

 feb 2018 

Mei 2016 Extra peilbuizen voor het gebied (aantallen) en via wie de 
opdracht verleent.   
Waterschap heeft deze geplaatst,  stuurt info over 
positie peilbuizen aan de werkgroep 

 Jan 2018 

Nov 2016 Monitoren situatie vuilstort en vervolgen wanneer de 
maatregel voor de vuilstort uitgevoerd moet worden. 

Werkgroep 2018 

Nov 2016 Bezichtiging van de uitgevoerde maatregelen Werkgroep Maart 2018 

Nov 2016 Reactie op maatregel riolering op basis van rapport W+B en 
eerder overleg 

 Feb 2018 

Nov 2016 Reactie op overeenkomst gemeente Veendam – Nedmag na 
uitvoering maatregelen 

 Feb 2018 

Nov 2017 Rechtsopvolging overeenkomst Menterwolde  Mei 2018 

Nov 2017  Afronden laatste openstaande punten maatregelenplan   

Nov 2017 Opdracht voor vervangen divers peilbuizen  Dec 2017 

Nov 2017 Prognose bodemdaling   Aug 2018 

  




