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Betreft: Grote bezorgdheid effecten gestapelde mijnbouw in de Gemeente Veendam

Aan de inspecteur-generaal der Mijnen
Dhr. T. Kockelkoren,

Graag willen we met dit schrijven uw aandacht vragen voor het volgende. Samen met
vele inwoners van onze gemeente, delen wij als
in de gemeente
Veendam onze grote zorgen inzake de gevolgen van de effecten verband houdende met de diverse
mijnbouwactiviteiten in de ondergrond van Veendam. Naast de effecten die ons als inwoners
gemeenschappelijk raken gaan de zorgen vanuit ons
gelet op de ligging van onze
woningen, voornamelijk in de richting van de mijnbouwactiviteiten zoals die ten uitvoer worden
gebracht door “NEDMAG BV”.
Het merendeel van de bewoners heeft zich destijds gevestigd
het op dat
moment gehanteerde en geldende winningsplan van de NEDMAG waarbij de bodemdaling tot
uiterlijk 50 cm in het midden van het winningsgebied zou gaan plaatsvinden en de hantering van een
uitstekend werkend schadeprotocol in het geval er onverhoopt toch schade mocht ontstaan in welke
vorm dan ook. In de afgelopen jaren echter is de mate van acceptatie van de mijnbouwactiviteiten in
onze provincie en in onze gemeente in een volstrekt ander licht komen te staan. Langzaam maar
zeker worden steeds meer bewoners in onze gemeente geconfronteerd met diverse vormen van
schade aan hun woningen die onlosmakelijk verband houden met de mijnbouwactiviteiten in onze
ondergrond. Ook binnen
is in een aantal gevallen aantoonbare schade
geregistreerd met een door het Centrum voor Veilig Wonen toegekende schadebedrag ter afkoop.
(Om nog maar te zwijgen van de zeer ernstige schadesituaties in het kerngebied van de
mijnbouwschade in het midden van onze provincie.)

De mijnbouwactiviteiten van de Nedmag hebben met de instemming van de gemeenteraad
van Veendam (stemverhouding 11 leden voor en 10 tegen) op de “Verklaring van geen bedenkingen
uitbreiding zoutlocatie Nedmag Borgercompagnie” tijdens de raadsvergadering van 3 juli 2017, een
uitbreiding mogen ondergaan onder door u zogenaamde vastgestelde “strikte voorwaarden” en met
inachtneming van het feit dat de uitbreiding valt binnen het geldende winningsplan en derhalve geen
extra bodemdaling met zich mee mag gaan brengen.
In april 2018 echter is er in de ondergrond van de winningslocatie van de NEDMAG plotseling
sprake van een enorme daling van de regulier geldende druk in een van de winningsputten. De
NEDMAG en het SodM spreken van een plotseling ontstane lekkage waarbij een aanzienlijke
hoeveelheid zoutsuppletie en bij de winning gebruikte dieselolie verdwijnt in belendende
grondlagen. Om dit proces te keren is de NEDMAG genoodzaakt de druk die normaliter bij de
winning gehanteerd wordt constant te verlagen met het gevolg dat de bodemdaling in versneld
tempo is gaan plaatsvinden. Dientengevolge is de NEDMAG genoodzaakt, om vanuit haar visie als
mijnbouwbedrijf om haar winningsactiviteiten te borgen, een nieuw winningsplan bij met ministerie
van EZ in te dienen. Dit proces is inmiddels in gang gezet. Om een indruk te krijgen van de feitelijke
ontstane situatie is het volgende vermeldenswaardig.

-Zowel NEDMAG als het SodM zijn niet in staat om exact aan te geven wat er nu precies in de
winningsput is gebeurd; het is onduidelijk waardoor en hoe er lekkage met alle gevolgen van dien is
ontstaan.
-Om de importantie van het gebeuren te duiden spreekt men in vaktaal nu over een zgn. calamiteit.
Dit betekent dat zowel de NEDMAG als de overige ter zake kundige instanties niet hadden verwacht
dat deze zgn. “calamiteit” zou kunnen plaatsvinden. Wat betekent dit dan voor de toekomst? Is het
volledig uit te sluiten dat zich nog meer calamiteiten zullen gaan voordoen?
-Indien de winning van de NEDMAG nu acuut zou worden stopgezet zakt de bodem in het midden
van het winningsgebied door naar -76 cm als gevolg van de versnelde daling verband houdende met
de ontstane lekkage en de als gevolg daarvan verminderde druk in de ondergrond.

Het aanbieden van een nieuw winningsplan met daarin aangepaste technische kaders stemt
ons bijzonder somber en maakt de ongerustheid bij de bewoners
zeer
groot. Indien het nieuwe winningsplan door het ministerie van EZ zal worden bekrachtigd betekent
dit dat de bodemdaling in het winningsgebied zeker voorbij de -90cm zal gaan schieten. Tevens geeft
de NEDMAG in het winningsplan aan dat de versnelde en grotere bodemdaling geen schadelijke
gevolgen met zich mee zal gaan brengen…
Los van de enorme toename van bodemdaling t.o.v. het vroegere winningsplan is met name
de eerder genoemde calamiteit voor ons als bewoners een belangrijk markeringspunt. Onze vraag
luidt derhalve: “Hoeveel calamiteiten moeten er plaatsvinden om het besef te laten ontstaan dat
verdere winning de bodemdaling onacceptabel veel qua grootte zal doen dalen en derhalve moet
worden stopgezet?”
Het door de NEDMAG ingediende aangepaste winningsplan moet een aantal wettelijke
stappen doorlopen die bij u zeer zeker bekend zijn. De directe wettelijke invloed die het college van

B. en W. en de Gemeenteraad van Veendam in deze heeft beperkt zich tot het slechts in kunnen
dienen van een zienswijze op het gepresenteerde winningsplan. De directe invloed die wij als
inwoners van Veendam kunnen uitoefenen op het voorliggende winningsplan zien we zelf als zeer
gering.
We zien het echter als onze plicht om het volgende nogmaals onder de aandacht te brengen:
De gemeente Veendam ziet zich qua ligging geconfronteerd met de effecten van de zogenaamde
gestapelde mijnbouw: dat wil zeggen; de effecten van de gaswinning, de effecten van de
zoutwinning en de effecten van de gasopslag binnen de gemeentelijke grenzen.
De NEDMAG heeft in al die jaren dat zij de zoutwinningsactiviteiten in onze gemeente ten uitvoer
brengt vele meldingen ontvangen van schade aan opstallen in het winningsgebied. Er is echter nog
nooit aan welke bewoner dan ook de gemelde schade toegekend en uitgekeerd. Dit altijd met een
eenduidige onderbouwing: er is geen bewijs dat de schade een direct verband heeft met de
bodemdaling zo die ontstaat door de activiteiten van de NEDMAG.
Momenteel zijn er steeds meer schademeldingen in het winningsgebied. De bodemdaling zal, zeker
door de NEDMAG-activiteiten, onverminderd en versneld doorgaan. Wordt het niet eens tijd dat er
een algemeen schade-afhandelings-protocol komt voor alle inwoners van Veendam vanwege de
effecten van de gestapelde mijnbouw in onze gemeente waarbij de schade en het herstel daarvan
centraal staat en niet de schuldvraag? Met andere woorden: is er schade dan is er ook
schadeloosstelling in welke vorm dan ook.

Bij de uitoefening van de huidige bedrijfsvoering van de NEDMAG is er in onze beleving sprake van
een gemis aan goed “rentmeesterschap”. Centraal staat de winning van het magnesiumzout met alle
gevolgen van dien. De veiligheid in deze is op dit moment niet meer dan schijnveiligheid. Zo vragen
wij ons ook af of er wel een gedegen afbouw-scenario gereed is bij een plotselinge stilval van de
winning.
We roepen U op om het nieuwe winningsplan van de NEDMAG met als gevolg daarvan een grote
toename van de bodemdaling in het winningsgebied met daaraan gekoppeld een groot aantal
onzekere factoren qua veiligheid en vervolgschades als onacceptabel te betitelen.

Hoogachtend,

