
Vandaag, 5 december, voor ons een grote dag: 

Wij spreken met u over onze buur Nedmag, 

Heer  en heer  

Fijn dat U met ons wilt spreken en aan wilt horen. 

Want al ruim 45 lange jaren 

Ervaren wij de risico's en de gevaren 

Van bodembeweging en bodemdaling 

En Nedmag neemt ons steeds weer in de maling 

Ook met diepe bromtoon en LFG 

Nee, het leven hier valt in 't geheel niet meer mee 

Er moet dus snel een eind aan komen 

En gaat SodM eindelijk  intomen? 

Want weet u, met al dat slurpen en dat squeezen 

Krijgen wij het volgezouten voor de kiezen. 

Kortom, wij zien uw bezoek als "the beginring" 

Van het waar maken van STOP de ZOUTWINNING! 

En u ter zake! 



Thema 1: Genoeg is genoeg 

- Genoeg is genoeg; Nedmag is niet te vertrouwen; voortschrijdend inzicht. 

- Houdt SodM rekening met onevenredige belasting van de omgeving en 
omwonenden?  

Hoeveel kennis heeft SodM nu feitelijk? Wat is de bron van die kennis? 
 

SodM weet het allemaal ook niet -> als SodM het niet weet kunnen ze geen 
winningsplan goedkeuren.  

- Geen onafhankelijke rapporten uit WOB verzoeken.  

Rol SodM op informatieavond?  

 -2 en/of winning WHC-1? -
 

Thema 2: De Rol van SodM 

- Wat houdt toezicht in? (ref. meetplan cavernes, ontbrekend netwerk 
trillingsmeters)  

Wat meet SodM? Hoe controleert SodM meetgegevens van Nedmag?  

- Hoe staat het met het onderzoek van SodM naar het risico op scheuren/ 
lekkages?  

- Onderzoek KNMI naar diepte en oorzaak aardbevingen (in opdracht van 
SodM)?  

- Verschuiving aardbeving Veendam.  

- Relatie aardbevingen - calamiteit?  



Thema 3: Calamiteit van 20 april 2018 

- Hoe lang wordt er geaccepteerd dat er een calamiteit is?  

- Wat is de juridische status van de calamiteitenmodus?  

- Is er al diesel teruggewonnen?  

- Wat voor (nieuwe) schade richt de calamiteitenmodus in de ondergrond aan 
(bijv. door de bodemdaling)?  

Thema 4: Zoutwinning in relatie tot gaswinning & LFG 

- Financiële situatie Nedmag? Borging risico.  

Correctie bodemdalingsmeting? 6 naar 2,5 cm.  

- Bodemmodel gaswinning gebruikt voor magnesiumzoutwinning? Ref. 
Houtenbos.  

- Invloed gaswinning op de zoutwinning?  

- LFG en andere geluidsoverlast.  

- Technische vragen via mail?  
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