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Concept besprekingsverslag  

Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag 
 

Datum:  30  november  2016 
Plaats:  Veendam, kantoor gemeente 

Aanwezig: 

 Waterschap Hunze en Aa’s 

  Provincie Groningen 

 (vz / secr) Nedmag Industries 

 Gemeente Hoogezand- Sappemeer 

 Nedmag Industries  

 Gemeente Veendam 

 Staatstoezicht op de Mijnen 

Afwezig   

 Gemeente Menterwolde 

 
1. Opening en vaststelling agenda 

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

•  is afwezig  en waarschijnlijk ziek . 
 
 
3. Verslag werkgroep 24 augustus 2016 

• Er zijn geen opmerkingen op het verslag, de actielijst is bijgewerkt. 

• Vragen/opmerkingen naar aanleiding van het verslag: 

• Op het genomen peilbesluit is geen beroep aangetekend en de termijn hiervoor is verstreken 

•  vraagt aandacht voor het monitoren van het waterpeil rond de vuilstort i.v.m. 
eventueel afwatering van de drains. Afgesproken dat de werkgroep de situatie monitort op 
basis van de waterpeilen en de bodemdaling. Per januari 2017 wordt het beheer van de 
vuilstort overgedragen aan de provincie. De voorgenomen maatregel voor het beheersen van 
het waterpeil is in het nazorgplan opgenomen. 

• De stand van zaken rond de adviescommissies toegelicht 

• De beroepsprocedure via de adviescommissie voor één  bewoner in het nieuwbouw gebied 
van Veendam is  afgerond. Duidelijk is dat de bouwkundige schade geen relatie heeft met de 
zoutwinning van Nedmag. 

• Voor de buurman wordt ook de beroepsprocedure via de adviescommissie in gang gezet, 
maar dit is hetzelfde type huis, gebouwd door dezelfde aannemer. 

 
 
4.  Stand van zaken uitvoeringsplan en peilbesluit. 

• Een deel van de maatregelen zijn gereed of bijna gereed (Sorghvliet, Kalkwijk, inlaat 
Borgerswold). 

• De andere maatregelen (Buitenwoel, Golfbaan etc) zijn vertraagd  met name vanwege de 
krabbenscheer en de hierbij horende flora en fauna wetgeving.  

• Inmiddels is een vergunning afgegeven door RVO 

• Het Waterschap gaat in beroep tegen het voorschrift om na uitvoering van de werken nog 4 
jaar de status van de krabbenscheer te volgen. 

• Ook moest een Eco-protocol worden opgesteld door Vegter (conform opdracht) 

• Het gevolg is extra begeleidingsuren. 
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• Voor de maatregel op de Golfbaan moet nog aanvullend gekeken worden naar de situatie 
van een duiker en watertoevoer via een sloot of te verdiepen sloot (in de uitvoeringsgroep 
zijn hierover afspraken gemaakt). 

 
 

5.  Toekomstige zoutwinning Nedmag  

• Nedmag heeft een overeenkomst  met de betrokken landeigenaar 

• Nedmag heeft 2 voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd, waarbij veel belangstelling was.  

• Ook de verenigingen dorpsbelangen in het gebied zijn geïnformeerd 

• Hierin zijn alle ervaringen van de zoutwinning van Nedmag toegelicht en uitgelegd dat 
zoutwinning bodemdaling geeft maar niet resulteert in schade aan woningen. Ook is het erg 
onwaarschijnlijk dat zoutwinning resulteert in aardbevingen.  

• De omwonenden zitten niet te wachten op een nieuwe mijnbouwactiviteit in hun gebied, 
ondanks de uitleg dat zoutwinning niet tot schade aan woningen leidt. Dit beeld is conform 
de verwachtingen. 

• De bewoners zijn zich aan het organiseren in een actiegroep 

• Nedmag heeft een nieuwsbrief uitgebracht om omwonenden goed te informeren 

• Voordat de startnotitie MER uitkomt stuurt Nedmag een tweede nieuwsbrief aan de 
bewoners  en geeft  Nedmag de  bewoners de gelegenheid om middels een spreekuur 
nadere vragen te stellen. 

• Daarna volgt publicatie van de startnotitie door EZ. 
 

• Nedmag heeft overleg gehad met B&W van Hoogezand-Sappemeer ten aanzien van de 
procedure voor de bestemmingsplan wijziging. 

• De gemeente heeft laten weten dat zij deze procedure niet zullen begeleiden vanwege de 
maatschappelijke onrust in hun gemeente. Dit wordt nog aan de gemeenteraad voorgelegd. 

 geeft aan dat de gemeente ook een persbericht laat uitgaan 

• De coördinatie van de bestemmingsplan wijziging zal nu door EZ plaats vinden 
 

•  Afgesproken dat Nedmag de werkgroep de startnotitie MER (NRD) zal toezenden 

• Op de volgende werkgroep vergadering zal Nedmag een inhoudelijke presentatie geven over 
het project en de locatie keuze toelichten.  vraagt of hydrologen van het Waterschap 
kunnen  aansluiten om in een vroeg stadium al inzicht te krijgen, dit is prima.  

• Afgesproken dat begin maart 2017 een bestuurlijk overleg georganiseerd zal worden.  
 
 
6.  Overige zaken  
Nedmag 

• Nedmag heeft overleg gehad met de Dorpsvereniging Borgercompagnie 
o Laag frequent geluid is opgelost (april) 
o  gaat haar ervaringen delen met vereniging dorpsbelangen Kiel 

Windeweer / Zuidlaarderveen 
o De DV gaat haar organisatie structuur wijzigingen 
o De bewoners hebben nog klachten over de riolering bij het viaduct 

 
Staatstoezicht 

•  geeft aan dat  zijn opvolger is,  blijft nog tot Q3 2017 actief 
 
Veendam 

• De gemeente Veendam zal  binnenkort met een inhoudelijke reactie komen  op de 
voorgestelde maatregelen rond rioleringen op basis van het  rapport van Witteveen + Bos en 
het gesprek met Nedmag (december 2014) 
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• De gemeente Veendam  zal een concept reactie sturen aan Nedmag m.b.t. de status van de 
overeenkomst, na uitvoering van de maatregelen, tussen de gemeente Veendam en Nedmag 
voor het gebied Buitenwoel – Golflaanbuurt.  
 

 
7. Volgende vergadering 
Donderdag 9 februari  10:00 uur bij het Waterschap  
 
 
 
Actielijst 

 Onderwerp Wie Datum gereed 

Mei 2016 Hoe om te gaan met grond van de gemeente waarop 
gemalen worden geplaatst (opstalrecht ?) 
Discussie loopt, wordt op normale wijze afgerond  

 gereed 

Aug 2016 Bijpraten  en  over toekomst plannen Nedmag  gereed 

    

Jan ’12 & 
dec’14 

In kaart brengen periodiek terugkerende kosten bestaande 
gemalen (exploitatiekosten en herinvesteringen)  
Model is besproken met Nedmag. De opzet van het model is 
akkoord. Nadere afstemming vindt plaats over de aanname 
voor de diverse variabelen.  geeft aan dat dit 2017 
wordt 

 2017 

Mrt 2016 Informeren commissie bodemdaling gaswinning als de 
gecombineerde bodemdalingskaart (evt verdeling kosten) 
gereed is. 
Overleg NAM-Nedmag-SodM  is gepland op 13 december  

 feb 2017 

Mrt 2016 Informeren bij  W+P over de aanwezige kennis om een 
kwalitatief oordeel te geven over de peilbuisgegevens over 
de afgelopen periode 1) 
Opdracht wordt gegund nadat bodemdalingsmetingen 2016 
gereed zijn. 

 jan 2017 

Mei 2016 Extra peilbuizen voor het gebied (aantallen) en via wie de 
opdracht verloopt,  Waterschap plaatst deze, kaart met 
posities  aan leden werkgroep sturen 

 Jan 2017 

Aug 2016 Verstrekken meetdata aan gemeente Menterwolde  Dec 2016 

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

 Jan 2017 

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 2017 

Nov 2016 Overleg Waterschap – Nedmag over exploitatie kosten   -  Dec 2016 

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

 Feb 2017 

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

 Jan 2017 

Nov 2016 Opsturen startnotitie MER aan werkgroep  Jan 2017 

Nov 2016 Presentatie status nieuwe zoutwinning Nedmag   9 feb 2017 

Nov 2016 Organiseren bestuurlijk overleg  Mrt 2017 

1) Nedmag zal een opdracht, conform eerdere bespreking, geven aan . De uitvoering zal 
plaats hebben nadat de bodemdalingsmetingen  t/m 2015 gereed zijn zodat de juiste hoogte 
metingen voor de peilbuizen aangehouden kunnen worden.  

  




