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Concept besprekingsverslag  

Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag 
  

Datum:  23 januari 2019 

Plaats:  Veendam  

Aanwezig: 

 Waterschap Hunze en Aa’s 

 (voorzitter) Provincie Groningen 

 Provincie Groningen 

 Staatstoezicht op de Mijnen 

 (deels) Gemeente Midden-Groningen  

 Gemeente Midden-Groningen  

 Gemeente Veendam 

 Gemeente Veendam 

 (secretaris) Nedmag  

Afwezig (mkg)  

 Nedmag  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

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

• Dit de laatste vergadering is van .  zal in het vervolg 

de vergaderingen voorzitten. 

•  zal op termijn  gaan vervangen. 

 

 

2. Notulen 5 september 2018 en acties 

• Er zijn geen opmerkingen op het verslag. 

• De actielijst is bijgewerkt. 

 

 

3.  Maatregelenplan / sportvelden / golfclub 

• De gemeente Veendam heeft contact gehad met de voorzitter van de hockeyclub. Hij zal 

binnenkort een brief sturen aan het Waterschap.  

• Op verzoek van de Golfclub heeft Nedmag toegezegd financieel bij te dragen aan de 

instandhouding van hun eigen pomp, onder de voorwaarde dat het Waterschap akkoord gaat 

met het in bedrijf houden van deze voorziening. Het Waterschap geeft aan dat het beheer de 

eigen verantwoordelijkheid van de Golfclub is. Het Waterschap zal dit bevestigen aan de 

Golfclub. 

 

 

4. Plaatsen peilbuizen 

• Nedmag heeft het verzoek van bewoners gekregen om extra peilbuizen te plaatsen. Het 

Waterschap geeft aan dat zij geen peilbuizen nodig heeft om de vastgestelde peilen 

adequaat te beheersen. Nedmag zal in overleg met een adviesbureau een voorstel 

uitwerken voor het plaatsen extra peilbuizen en dit voorstel  in de werkgroep 

bespreken.  

 

 

5.  Bodemdalingskaarten 2018 

• De bodemdalingskaart op basis van de reguliere waterpassing is bijgevoegd bij de 

agenda van de vergadering. Eveneens is het volledige rapport van Antea verstrekt.  

• Vanwege het incident van 20 april 2018 heeft Nedmag een geactualiseerde 

bodemdalingskaart opgesteld op basis van de waterpasmeting en aanvullende INSAR 
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gegevens. Op basis hiervan is de bodemdalingskaart per eind oktober 2018 

samengesteld. Deze bodemdalingsgegevens zal het Waterschap gebruiken om de 

peilen aan te passen. 

 

 

6           Nieuw winningsplan. 

• Na een toelichting is het duidelijk geworden dan het veilig kunnen abandonneren van 

de bronnen resulteert in een lange termijn bodemdaling van 80 cm als gevolg van het 

aflaten van alle vrije pekel. Het voorzetten van de winning uit de twee bestaande 

bronnen en de vier nieuwe bronnen resulteert in een bodemdaling van 88 cm. Dit is 

inclusief het aflaten van alle vrije pekel aan het einde van de winning. Voor alle studies 

is rekening gehouden met een onzekerheid in de bodemdaling in het diepste punt en is 

uitgegaan van een daling van 95 cm (vanaf 1972) in het centrum van de winning.  

• Het voorstel van Nedmag is om de verkennende studie van Royal Haskoning DHV met 

de werkgroep gezamenlijk alvast verder uit te werken.  

• In eerste instantie zal het Waterschap aangeven welke vragen ze op dit moment 

beantwoordt zouden willen zien. Ook de andere werkgroep leden wordt gevraagd om 

aan te geven welke aanvullende informatie ze zouden willen hebben. 

• Op basis hiervan kan een vervolg onderzoeksvoorstel worden opgesteld. 

• SodM geeft aan dat zij TNO zullen vragen om na te gaan welke bodemdaling (inclusief 

marge) ontstaat als gevolg van het aflaten van alle vrije pekel. 

• SodM biedt alle vertegenwoordigers van de decentrale overheden de mogelijkheid om 

vragen te stellen aan SodM zodat deze meegenomen kunnen worden in het advies van 

SodM op het winningsplan.   

 

 

7           Status schademeldingen  

• In 2018 zijn er 15 schademeldingen in behandeling genomen. Drie zijn niet in 

behandeling genomen omdat deze buiten de bodemdalingscontouren van Nedmag 

lagen. Tien schademeldingen zijn afgerond en afgewezen, 5 zijn nog in behandeling.  

• In 2019 zijn er 4 schademeldingen ontvangen.  

 

 

8           Overleg met de omgeving 

13 november 2018 inloopbijeenkomst Nedmag voor omwonenden 

10 december informatiebijeenkomst gemeenteraad Veendam 

11 december informatiebijeenkomst landbouwvereniging Borger- en Tripscompagnie 

15 januari informatiebijeenkomst gemeenteraad Midden-Groningen 

17 januari inloopbijeenkomst Nedmag voor omwonenden met deskundigen 

 

 

9           Overige zaken 

• Midden Groningen vraagt of de verslagen van de werkgroep openbaar zijn. De 

verslagen worden niet automatisch aan derden verstuurd. Op grond van WOB 

verzoeken zullen deze verstrekt worden.   

 

 

10         Volgende vergadering 

• In het volgend overleg zal SodM zal een toelichting geven op haar advies op het 

winningsplan 2018.  

• Datum: 6 maart 2019 om 10:00 uur bij het Waterschap.   
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Actielijst 

Ref Onderwerp Wie Datum gereed 

Mei 2016 Extra peilbuizen voor het gebied (aantallen / positie die het   

Waterschap heeft deze geplaats. 

Het Waterschap heeft deze niet geplaatst en gaat deze ook 

niet plaatsen. Is niet noodzakelijk voor het waterbeheer en 

het naleven van het peilbesluit (zie punt 4). 

Waterschap gereed 

Juni 2018 Opsturen prognose bodemdaling, zie winningsplan Nedmag gereed 

Sept 2018 Nagaan aanpassingen talud/diepte watergang bij 

Sportvelden, mail Waterschap 4 oktober 2018 

Waterschap gereed 

    

Nov 2016 Monitoren situatie vuilstort en vervolgen wanneer de 

maatregel voor de vuilstort uitgevoerd moet worden. 

Vervolgen ivm extra bodemdaling.  

Werkgroep 2019 

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

en eerder overleg 

Gemeente 

Veendam 

 

Nov 2016 Reactie op overeenkomst gemeente Veendam – Nedmag    

na uitvoering maatregelen 

Gemeente 

Veendam 

 

Nov 2017  Afronden laatste openstaande punten maatregelenplan 

Voorstel beregenen sportvelden uitwerken 

Zie agendapunt 3 

Gemeente 

Veendam,  

Waterschap, 

Nedmag 

Maart 2019 

Mrt 2018 Vragen voor  in samenspraak met werkgroep 

opstellen en aan  voorleggen 

In combinatie met plaatsen extra peilbuizen 

Nedmag April 2019 

Jan 2019 Bevestigen gebruik eigen voorziening Golfclub Waterschap Feb 2019 

Jan 2019 Voorstel plaatsen extra peilbuizen Nedmag Maart 2019 

Jan 2019 Peilaanpassingen op basis van de hybride 

bodemdalingskaart dd eind oktober 2018. 

Waterschap Planning 

Waterschap 

Jan 2019 Op welke wijze willen we de verkennende studie van Royal 

Haskoning DHV verder uitwerken, welke vragen willen we 

alvast beantwoordt zien.  

Waterschap/ 

Leden van de 

werkgroep 

6 maart 2019 

  




