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Vragen Zoutwinning Provincie Groningen 
 
Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen, Bewonersgroep Borgercompagnie en 

Dorpscoöperatie Ommelanderwijk hebben bij de provincie Groningen vragen ingediend ten behoeve van 
de Expertmeeting Zoutwinning. Op verzoek van de provincie Groningen zijn deze waar mogelijk, en 
enkel voor zover deze betrekking hebben op de minister beantwoord. 
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Vragen vanuit de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen (Gemeente 
Oldambt) t.b.v. de expertmeeting over zoutwinning op 20 november 2019. 
 

 
Vraag 1 
Waarom worden (nog steeds) niet alle aanbevelingen uit het rapport “De staat van de sector zout” 
overgenomen en uitgevoerd terwijl de Minister zegt ‘zich goed te kunnen vinden in de aanbevelingen’.  
 
Antwoord 
De aanbevelingen uit het rapport ‘De staat van de sector zout’ zijn gericht aan de minister, de 

zoutbedrijven en het Staatstoezicht op de Mijnen. Dit betekent dat al deze partijen aan zet zijn om de 
aanbevelingen in het rapport op te pakken. Zoals de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer van 27 
september 2018 (Kamerstukken II 2018-2019 32849 nr.136) heeft beschreven kan hij zich goed vinden 
in de aanbevelingen van het Staatstoezicht op de Mijnen. De aanbevelingen uit het rapport die gericht 

zijn aan de minister worden overgenomen maar de aanbevelingen zijn niet allemaal in hetzelfde tempo 
te realiseren. 
Het Staatstoezicht op de Mijnen doet de volgende aanbevelingen aan de minister in het rapport ‘De staat 

van de sector zout’: 
-Eisen aan het abandonneren van putten en cavernes in het winningsplan; 
-Financiële garanties voor het opruimen van putten; 
-Begrenzing van de grootte van de cavernes of de productie naast de bodemdaling; 
-Verplichting voor dieselboekhouding in de vergunning; 
-Norm voor minimale terugwinbaarheid van dieselolie; 

-Overweeg een verbod op dieselolie in de toekomst; 
-Overweeg een schadeloket; 
-Borg de toegankelijkheid van gegevens over de ondergrond in de basisregistratie. 
Zoals beschreven in de brief worden de aanbevelingen overgenomen maar de aanbevelingen zijn niet 
allemaal in hetzelfde tempo te realiseren. De aanbevelingen over begrenzing van de grootte van 
cavernes, voorschrijven van een dieselboekhouding, zoeken naar een alternatief voor het gebruik van 

dieselolie en de instelling van een landelijk schadeloket zijn hiervan als eerste opgepakt. 

Bij zoutwinning wordt dieselolie gebruikt als hulpstof om cavernes op een goede en veilige manier te 
ontwikkelen. Inmiddels hebben de gezamenlijke zoutbedrijven een analyse van mogelijke andere stoffen 
dan dieselolie aan het Staatstoezicht op de Mijnen gestuurd. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft zich 
hierover nog niet uitgesproken. De minister is ervan overtuigd dat de manier waarop het onderzoek naar 
een alternatief voor dieselolie gezamenlijk wordt gedaan van belang is voor de wijze waarop de 
zoutwinning in Nederland plaatsvindt. 
Daarnaast werkt de minister aan een landelijk schadeloket voor mijnbouwschade. Dit loket zal medio 

2020 in werking zijn. 
Ten aanzien van winningsplan van Nedmag heeft de minister dit winningsplan in behandeling. Bij de 
behandeling worden aanbevelingen van het Staatstoezicht op de Mijnen betrokken, zoals beschreven in 
reactie op staat van de sector (27 september 2018). 
Omdat het winningsplan van Nedmag nog in behandeling is en de minister nog geen kennis heeft 
kunnen nemen van alle uit te brengen adviezen op dit plan, kan de minister nog niet aangeven of en 

onder welke voorschriften instemming wordt verleend aan het winningsplan van Nedmag. Wel houdt de 
minister rekening met de aanbevelingen uit het rapport “De staat van de sector zout”. 

 
Vraag 2 
Het leergeld - betaald voor traagheid in handelen m.b.t. bestrijden en behandelen van de gevolgen uit 
het Groninger Veld, moet waarschijnlijk nogmaals uit de staatskas komen?! Terwijl dit bij een proactieve 
opstelling (zoals door het Staatstoezicht op de Mijnen voorgesteld) direct kan worden verhaald op de 

veroorzakers ervan of in gunstige gevallen zelfs helemaal voorkomen kan worden.  
 
Antwoord 
De afhandeling van mijnbouwschade moet laagdrempelig, transparant en snel zijn. De afhandeling van 
schade door de gaswinning in Groningen is niet goed gegaan, maar gaat nu beter (link: 
www.schadedoormijnbouw.nl). Ook de communicatie gebeurt veel transparanter. De voortgang per 
week is volledig te volgen op deze website. De Rijksoverheid wil ook de schademelding en schade-

afhandeling bij andere mijnbouwactiviteiten, zoals zoutwinning, verbeteren en makkelijker maken. Vanaf 
de zomer van 2020 is er één meldpunt en een nieuwe schadeprocedure voor schade. Een onafhankelijke 
commissie beoordeelt of de schade het gevolg is van een mijnbouwactiviteit en stelt de 

schadevergoeding vast. De schadevergoeding wordt vervolgens uitbetaald aan de gedupeerde. 
Mensen die schade hebben door zoutwinning of gaswinning, kunnen voor informatie en ondersteuning 
contact opnemen met het Landelijk Loket Mijnbouwschade: https://www.rvo.nl/subsidie-en-

financieringswijzer/mijnbouwschade. 

http://schadedoormijnbouw.nl/
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mijnbouwschade
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mijnbouwschade
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Zolang het nieuwe schadeprotocol nog niet in werking is, zal de schadeafhandeling nog op de wijze 
gaan, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Mijnbouwbedrijven zijn verantwoordelijk voor de 

schade die het gevolg zijn van hun activiteiten. Op grond van artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek is 
wettelijk vastgelegd dat de exploitant van een mijnbouwwerk, in dit geval de zoutbedrijven, 
aansprakelijk is voor schade die door de zoutwinning ontstaat. Zij betalen dus uiteindelijk de rekening. 
De kosten van schade als gevolg van zowel gaswinning (uit het gasveld Groningen of kleine velden) als 
voor zoutwinning komt zodoende niet uit de staatskas. 
 
Voor afhandeling van schade is het goed monitoren van werkelijke effecten van een winning belangrijk. 
De wijze van monitoren wordt door mijnbouwbedrijven beschreven in een meetplan (artikel 30 van het 
Mijnbouwbesluit) en jaarlijks geactualiseerd. 
 
Vraag 3 

Het kan toch niet zo zijn, dat waar moties in de 2e Kamer worden aangenomen (Motie 32 849 nr. 186 
bijv.) om eerst de cumulatieve effecten van de mijnbouwactiviteiten nader te onderzoeken, er 
goedkeuring gegeven wordt aan een nieuw winningsplan (vb. Nedmag 2019) of nieuwe boringen onder 

een verouderd winningsplan. Zie ook Staatstoezicht op de Mijnen vraag 4.  
 
Antwoord 
De minister laat de cumulatieve bodemdaling van mijnbouwactiviteiten onderzoeken. In genoemde 
motie wordt verzocht dat, voordat een besluit wordt genomen over het winningsplan 2018 van Nedmag, 
onderzocht wordt wat de cumulatieve effecten zijn van de mijnbouwactiviteiten in de regio. Het is de 

verantwoordelijkheid van de minister om bij de beoordeling van de aanvraag in het instemmingsbesluit 
expliciet invulling te geven aan deze motie. De minister gaat bij het te nemen besluit uit van de 
cumulatieve bodemdaling. 
Het is de rol en verantwoordelijkheid van zowel TNO als het Staatstoezicht op de Mijnen om in hun 
advies op een winningsplan na te gaan of de geschetste scenario’s voor onder meer de verwachte 
bodemdaling reëel zijn en er voldoende veiligheidsmarges in acht worden genomen. Het staat buiten kijf 

dat voor een goede advisering op zowel de veiligheid als op de nadelige effecten van de bodemdaling 

voor het gebied er zicht moet zijn op de cumulatieve bodemdaling.  
Zowel Nedmag in hun aanvulling op het winningsplan als het Staatstoezicht op de Mijnen in hun advies 
geven aan dat het bodemdalingsscenario uitgaat van de waargenomen bodemdaling waarin ook andere 
effecten, zoals bodemdaling door gaswinning uit de Groningen en Annerveen gasvelden en de autonome 
bodemdaling meegenomen zijn.  
TNO maakt op verzoek van de minister een kaart waarop de bodemdalingscontouren staan aangegeven 
van de cumulatieve bodemdaling die op grond van de nu geldende vergunningen en maatregelen wordt 

verwacht. Daarnaast heeft de minister TNO ook gevraagd eenzelfde kaart te maken, maar dan met de 
cumulatieve bodemdaling rekening houdend met het winningsplan van Nedmag dat hij nu in behandeling 
heeft. 
 
Vraag 4 
Het zou effectiever zijn, om vanuit het ministerie meer sturend op te treden en aan te geven wat er wel 

mag i.p.v. het goedkeuren van de plannen die door de mijnbouwbedrijven zijn bedacht. Het verder 
aanscherpen van de mijnbouwwet naar nieuwe inzichten zou een middel zijn! Tot die tijd geen nieuwe 

boringen of activiteiten.  
 
Antwoord 
De winning van zout mag alleen plaatsvinden zolang die veilig kan. Hierbij worden de risico’s 
beoordeeld, zoals het risico op schade aan bouwwerken als gevolg van bodemdaling door zoutwinning. 

Zoutwinning kent dezelfde strenge voorwaarden die ook gelden voor de andere mijnbouwsectoren. In 
essentie kan zoutwinning in Nederland op een veilige wijze plaatsvinden. In verband met de 
verschillende situaties per vergunning kan de minister naast algemeen geldende veiligheidsregels in 
vergunningen en toestemmingen sturend optreden door specifieke voorwaarden te stellen zodat 
rekening kan worden gehouden met de specifieke omstandigheden van deze zoutwinning. Met deze 
voorwaarden geeft de minister aan wat wel en niet mag. Het Staatstoezicht op de Mijnen houdt hier 
toezicht op. In het rapport ‘Staat van de Sector Zout’ heeft het Staatstoezicht op de Mijnen 

aanbevelingen gedaan aan het ministerie, de zoutbedrijven en haar eigen rol als toezichthouder. 
Aanpassing van de Mijnbouwwet voordat ingestemd wordt met winningsplannen is zodoende niet nodig. 
 

Vraag 6 
Wie draagt kennis over breuklijnen en/of breukvlakken juist in mijnbouwgebieden. Waarom is informatie 
hierover niet of zeer moeilijk toegankelijk?  
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Antwoord 
Door decennia van onderzoek door mijnbouwbedrijven en onderzoeksinstellingen is er in Nederland veel 
kennis over de opbouw van de ondergrond en de daarin aanwezige breuklijnen. TNO heeft als expert 

deze kennis en adviseert de minister hierover. Dit geldt niet voor elke plek in Nederland in dezelfde 
mate. Er zijn gebieden waar in het verleden minder onderzoek is gedaan, zoals in de provincie 
Gelderland en delen van Zeeland. De kennis over de opbouw van de ondergrond en de daarin aanwezige 
breuklijnen is nergens zo groot als in Groningen. Deze kennis is specialistisch en wordt daarom vaak 
gepubliceerd op manieren of via bronnen die niet voor iedereen even toegankelijk zijn, zoals in 
wetenschappelijke publicaties. Een recente publicatie over het Groningenveld dat tevens veel 
afbeeldingen bevat van de breuklijnen in de ondergrond van Groningen is te vinden in Netherlands 

Journal of Geosciences: Induced Seismicity in the Groningen Gas Field, the Netherlands Volume  96 - 
Special Issue 5  -  December 2017 (te downloaden via 
https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/issue/induced-seismicity-
in-the-groningen-gas-field-the-netherlands/5AD5EE9E8EF77A8DE50D6D60963AFFBB). Deze beslaan ook 

het gedeelte van de ondergrond bij Veendam. 
Een ander standaard werk is: Geology of the Netherlands 2007 van Theo E. Wong, Dick A.J. Batjes - 
ISBN: 9789069844817.  

Via www.nlog.nl kan iedereen op de basiskaart alle beschikbare seismische lijnen zichtbaar maken. De 
minister werkt in zijn algemeenheid aan het toegankelijker maken van informatie over 
mijnbouwactiviteiten. Er worden aanpassingen gedaan aan www.nlog.nl en er wordt een website 
ontwikkeld over vergunningprocedures op het gebied van mijnbouw. 
 
  

https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/issue/induced-seismicity-in-the-groningen-gas-field-the-netherlands/5AD5EE9E8EF77A8DE50D6D60963AFFBB
https://www.cambridge.org/core/journals/netherlands-journal-of-geosciences/issue/induced-seismicity-in-the-groningen-gas-field-the-netherlands/5AD5EE9E8EF77A8DE50D6D60963AFFBB
http://www.nlog.nl/
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Vragen vanuit de Bewonersgroep Borgercompagnie t.b.v. de expertmeeting over zoutwinning 
op 20 november 2019. 
 

Vraag 1. 
In 2000 werden voor het eerst omwonenden uitgenodigd voor een informatie avond over het Nedmag 
Ontginningsplan kalium-en magnesium-zoutwinning, Concessie Veendam; Winlocaties WHC-1 en WHC-2 
te Veendam. In dit plan wordt toestemming gevraagd voor uitvoering van periode 2. Als er een periode 
2 is dan moet er ook een periode 1 zijn. In het ontginningsplan periode 2 staat te lezen dat in 1995 de 
minister goedkeuring heeft verleend aan periode 1. Op basis van welke argumenten is door de overheid 
besloten dat zij samen met Nedmag in 2000 de bevolking over deze plannen wilde informeren. Waarom 

is de bevolking niet geïnformeerd ten tijde van de gevraagde goedkeuring voor periode 1? 
 
Antwoord 
Voor het winningsplan 2018 van Nedmag moet de communicatie vanuit zowel Nedmag als de minister 

naar burgers zorgvuldig en publieksvriendelijk gebeuren, zodat burgers gedegen, consistent en 
transparant worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) zoutwinning. In de periode waarin het 
ontwerp- instemmingsbesluit ter inzage ligt, wordt onder meer een informatiebijeenkomst in de regio 

georganiseerd. Het is erg belangrijk om omwonenden te informeren over mijnbouwactiviteiten in de 
omgeving.  
U schets een beeld van overheidscommunicatie zoals die gewoon was in de jaren die u noemt. In de 
jaren 80 en 90 van de vorige eeuw was het nog heel gebruikelijk dat een rijksoverheid besluiten nam en 
dat de communicatie daarover bestond uit slechts een publicatie in de Staatscourant. Een dergelijk 
manier van communiceren is heden ten dage onvoorstelbaar. Hierom zijn omwonenden ten tijde van de 

behandeling van recentere winningsplannen wel geïnformeerd. 
 
Vraag 2 
In 1995 worden al 15 jaar kalium-en magnesium zouten gewonnen op basis van de concessie 
“Veendam” verleend bij KB 15 juli 1980 Op grond van welke plannen en met wiens toestemming heeft 
de concessie houder 15 jaar kunnen winnen als pas in 1995 goedkeuring wordt gegeven aan het eerste 

ontginningsplan? 

 
Antwoord 
De winningsvergunning (ook wel concessie) is verleend volgens de regels zoals die golden in 1980 op 
grond van de Mijnwet. In het ontginningsplan 1995 wordt onderscheid gemaakt in twee perioden, 
waarbij de eerste periode in 1995 is ingestemd. Ook hieraan voorafgaand maakten bedrijven 
ontginningsplannen. Bij de aanvraag om een concessie voor zoutwinning moest destijds een plan worden 
overlegd, volgens welke de aanvrager voornemens was de activiteiten te verrichten. Dit waren plannen 

die gebruikt werden ter bespreking met het Staatstoezicht op de Mijnen en het ministerie. Er bestond 
destijds geen separaat besluitmoment op dergelijke plannen. Dat betekent niet dat er niet toegezien 
werd op de veiligheid van de winning: Ook toen al werd er door het Staatstoezicht op de Mijnen 
toegezien of mijnbouwondernemingen veilig werkten en zich aan de vergunningen hielden. 
 
Vraag 3. 

Al vanaf begin jaren zeventig worden omwonenden van locatie Borgercompagnie WHC-1 en later ook 
Tripscompagnie WHC-2 niet gehoord over hun klachten betreffende de boor- en winningsactiviteiten van 

de zoutmijnbouwer. In 1978 wordt in de krant van de vereniging Dorpsbelangen Borgercompagnie 
verslag gedaan van een gesprek dat het bestuur heeft gehad met een drietal heren van Billiton, in het 
kader van de AVG zal ik hun namen niet noemen, waarin deze heren zeggen en ik citeer: “de locatie in 
Borgercompagnie zal er plm. 15 tot 20 jaar blijven staan, daarna zal alles bovengronds worden 
ontruimd. Dit was een reden, dat er niet is overgegaan op het aanplanten van bomen om de locatie”. 

Wel wordt gedacht om de omheining en bepaalde installaties groen te verven, zodat het uiterlijk minder 
storend werkt.”. 
Een lange inleiding op mijn vraag: 
Keer op keer wordt door de mijnbouwer en de overheid benadrukt hoe belangrijk zij goede contacten 
met omwonenden vinden. Dat is te begrijpen in het licht van de voortgang van deze 
mijnbouwactiviteiten. Keer op keer echter bakken deze twee partijen er niets van. Het vertrouwen wordt 
keer op keer geschaad en dat gaat nu al 45 jaar lang. Legt u mij eens uit waarom u een dergelijk gedrag 

al 45 jaar in stand houdt en doet u mij eens de suggestie wie of welke instantie u beiden over dit gedrag 
tot de orde kan roepen. 
 

Antwoord 
Over het winningsplan van Nedmag moet de communicatie vanuit zowel Nedmag als de minister naar 
burgers zorgvuldig en publieksvriendelijk gebeuren, zodat burgers gedegen, consistent en transparant 

worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) zoutwinning. Nedmag heeft toestemming om zout te 
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winnen conform voorschriften uit vergunningen en instemmingsbesluiten. Het Staatstoezicht op de 
Mijnen houdt hier toezicht op. 
U schetst een beeld van bedrijfs- en overheidscommunicatie die – gezien in de tijd- een ontwikkeling 

heeft ondergaan. Waar de aandacht 45 jaar geleden op de bovengrondse (zicht)hinder gericht was, gaat 
het ongenoegen over de communicatie nu over de technische details van de ondergrond en de winning. 
Als er vanuit de omgeving interesse ontstaat voor een nieuw onderwerp, dan zal de communicatie hierop 
volgen. De minister streeft ernaar bij communicatie rond winningsplannen de informatiebehoeften van 
de omgeving proactief in beeld te krijgen, zodat de informatievoorziening hierop aansluit. 
 
Vraag 4. 

Onderzoeksjournalisten van Follow the Money hebben onderzocht hoe de financiële banden tussen de 
NOM als 50% aandeelhouder van Nedmag, Lhoist en het ministerie van EZK zijn. De NOM (o.a. provincie 
Groningen, Friesland, Drenthe en EZK), ontvangt driekwart van haar inkomsten uit dividend van 
Nedmag. Hoe ethisch en moreel verantwoord vindt EZK het dan om GS van Groningen en Drenthe 

advies te vragen over het Winningsplan 2018 van Nedmag? 
 
Antwoord 

Bij het doorlopen van een procedure om tot een besluit over instemming te komen, moet de minister op 
grond van de mijnbouwwet, de provincies om advies vragen. Financiële banden tussen overheden en 
Nedmag spelen geen rol in het beoordelingskader van het winningsplan, dat in de Mijnbouwwet is 
vastgelegd. Bij de beoordeling van het winningsplan ligt de zwaarte van de beoordeling juist om de 
omgevingseffecten die veroorzaakt kunnen worden. Het Staatstoezicht op de Mijnen en TNO adviseren 
de minister daarom over de veiligheid van de winning. De minister vraagt de decentrale overheden 

waaronder de provincies Drenthe en Groningen om advies over de nadelige gevolgen van de totaal te 
verwachten bodemdaling vanwege hun regionale en lokale kennis van het gebied. Met name effecten op 
natuur en milieu, de veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige bebouwing 
of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, zijn van belang voor de afweging die de minister 
moet maken in het besluit. Na ontvangst van alle adviezen beoordeeld de minister de aanvraag in het 
licht van de cumulatieve effecten van de reeds vergunde mijnbouwactiviteiten in het gebied.  

 

Vraag 5. 
Kunt u uitleggen waarom het wettelijk bewijsvermoeden niet van toepassing verklaard kan worden op de 
activiteiten van de zoutmijnbouwer Nedmag? Welke rol speelt de NOM, als aandeelhouder met drie 
provincies en EZK, in het tegenhouden van het wettelijk bewijsvermoeden? Schiet men zichzelf anders in 
de voet? 
 
Antwoord 

De omkering van de bewijslast geldt uitsluitend voor gaswinning uit het Groningenveld, omdat alleen 
daar sprake is van grote aantallen schadegevallen ten gevolge van de bodemtrillingen veroorzaakt door 
de gaswinning aldaar. De aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van winning van delfstoffen is 
geregeld in artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek. Het betreft een wettelijke regeling. De minister 
kan niet het wettelijke bewijsvermoeden op eigen initiatief van toepassing verklaren in een 
vergunningvoorschrift.  

Met het nieuwe landelijke schadeprotocol volgt dat een Commissie Mijnbouwschade het bewijs voor een 
causaal verband onderzoekt voor gedupeerden. De ongelijkheid tussen burger en mijnbouwonderneming 

vermindert met dit landelijke schadeprotocol en een gedupeerde wordt in deze procedure maximaal 
ontzorgd. Dit gebeurt door het instellen van deze commissie als een onafhankelijke partij die voor de 
burger onderzoekt wat de schadeoorzaak is en ook de hoogte van de mijnbouwschade vaststelt.  
De NOM is een naamloze vennootschap en in 1974 opgericht. De Nederlandse staat is voor 50% 
aandeelhouder en de provincies Groningen, Friesland en Drenthe voor 50%. Het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat is namens de Staat aandeelhouder. De NOM is mede eigenaar van 
Nedmag. De NOM bezit 50% van de aandelen van Nedmag. Deze constructie staat los van de vraag over 
de invulling van schadeafhandeling. Onverlet blijft op grond van artikel 6:177 van het Burgerlijk 
Wetboek wettelijk vastgelegd dat de exploitant van een mijnbouwwerk, in dit geval Nedmag, 
aansprakelijk voor schade die door de zoutwinning ontstaat. 
 
Vraag 6 

Met het verschijnen van het Ontginningsplan periode 2 van Nedmag 2001, komt er opeens veel 
aandacht voor de bodemdaling als gevolg van de magnesiumzoutwinning. In datzelfde jaar wordt door 
de minister van EZ het oude Instellingsbesluit Tcbb in getrokken en wordt een nieuw besluit genomen 

tot Instelling van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) uit het besluit citeer ik: Artikel 3. 1. 
De commissie bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen leden.2. De voorzitter en de andere leden 
van de commissie worden door de minister benoemd, geschorst en ontslagen. De commissie kan uit 

haar midden een of meer plaatsvervangende voorzitters aanwijzen. Deze Tcbb commissie noemt zichzelf 
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een onafhankelijke commissie. Rechtstreekse benoeming van alle leden door de minister van EZK wekt 
echter de indruk dat de onafhankelijkheid ver te zoeken is. Wilt u dat eens uitleggen? 
 

Antwoord 
De minister benoemt inderdaad de leden van de Tcbb. De Tcbb selecteert zelf de kandidaten die worden 
voorgedragen voor benoeming. Voordracht door de Tcbb geschiedt op basis van deskundigheid. De Tcbb 
voert haar taken onafhankelijk uit. Dankzij deze onafhankelijke positie en de deskundigheid van de 
commissieleden kan de Tcbb haar taken optimaal uitvoeren. 
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De vragen van Dorpscoöperatie Ommelanderwijk  
 
Vraag 1 

Wat gaan de betrokken partijen doen om de gevolgen en vervolgschades in Ommelanderwijk en het 
aanpalende Zuidwending te voorkomen en te verhelpen?  
 
Antwoord 
Voor zover deze vraag betrekking heeft op het ministerie, de minister werkt aan een landelijke en 
onafhankelijke schadeafwikkeling van mijnbouwschade. Het landelijk schadeprotocol omvat een 
laagdrempelige en overzichtelijke schadeafhandeling onder publieke regie. De afhandeling van de 

schademeldingen is onafhankelijk van mijnbouwbedrijven. Het schadeprotocol geldt voor alle vormen 
van mijnbouw waaronder zoutwinning.  
Voor afhandeling van schade is het goed monitoren van werkelijke effecten van een winning belangrijk. 
De wijze van monitoren wordt door mijnbouwbedrijven beschreven in een meetplan (artikel 30 van het 

Mijnbouwbesluit) en jaarlijks geactualiseerd. 
 
Vraag 2 

De bodemdaling is aangegeven voor ruim 2 cm per jaar tot een maximum van 1,65m. Schades treden in 
de regel op aan de rand van wingebieden omdat daar de bodemdaling minder gelijkmatig plaatsvindt. 
Ommelanderwijk ligt aan de rand van het wingebied; is dit voldoende in kaart gebracht?  
 
Antwoord 
Ommelanderwijk is gelegen nabij de zoutwinning van Nouryon bij Zuidwending. De minister gaat er in 

de beantwoording van uit dat deze vraag betrekking heeft op de zoutwinning nabij Zuidwending. 
Nouryon heeft in het winningsplan Zuidwending (waarmee de minister in 2009 reeds heeft ingestemd) 
een bodemdalingsprognose opgenomen. De bodemdaling die vraagsteller noemt (2 cm per jaar tot een 
maximum van 1,65m) herkent de minister niet op basis van dit winningsplan en de beoordeling van het 
Staatstoezicht op de Mijnen daarvan. Overigens herkent de minister deze bodemdaling ook niet uit het 
winningsplan van Nedmag dat nu in behandeling is. Op basis van het winningsplan Zuidwending en het 

advies van TNO daarop acht het Staatstoezicht op de Mijnen het waarschijnlijk dat de maximale 

bodemdaling de 8 cm niet zal overschrijden als gevolg van de zoutwinning bij Zuidwending. Omdat de 
genoemde bodemdaling en de stelling dat bodemdaling minder gelijkmatig plaatsvindt aan de rand van 
een winningsgebied onjuist zijn, zijn de gevolgen van deze stellingen ook niet in kaart gebracht. 
 
Vraag 3  
Wat is de inzet van betrokkenen om schades aan- en toekomstige schades bij karakteristieke 
boerderijen te verhelpen en tegen te gaan? Is er een inventarisatie gemaakt? Beperkt men zich alleen 

tot de voor het gebied kenmerkende lintbebouwing of ook de kernen?  
 
Vraag 4 
Wat is de inzet van betrokkenen om schades aan karakteristieke waterwegen, kades, brughoofden etc. 
te voorkomen ten gevolge van verzakkingen door de zoutwinning?  
 

Vraag 5 
Wat is de inzet van betrokkenen om problemen met de waterhuishouding voor boeren, bewoners en 

ondernemers te voorkomen die optreden ten gevolge van de door zoutwinning veroorzaakte 
verzakkingen?  
 
Vraag 6 
Wat is de inzet van de betrokken partijen om het cultuurhistorische karakter van de Veenkoloniën te 

behouden en te versterken?   
 
Antwoord op de vragen 3, 4, 5 en 6. 
In de beantwoording van bovenstaande vragen heeft de minister met name een aandeel in de zorg voor 
een goed werkend schadeprotocol, zodat er voor alle betrokkenen transparantie is over de te doorlopen 
onderzoeksstappen, resultaten en de eindconclusie.  
Schade aan gebouwen en infrastructuur heeft, met name in veengebieden, vele oorzaken. Of en in welke 

mate er schade veroorzaakt wordt door zoutwinning is van invloed op de wijze waarop Nedmag met het 
waterschap, de gemeente, de provincies en de eigenaren van de bebouwing of infrastructureel werk tot 
een oplossing kan komen. 

De minister stelt voorwaarden aan instemmingsbesluiten met een winningsplan voor zover het 
toetsingskader van die vergunning daarop ziet. De minister stelt aanvullende voorwaarden ten aanzien 
van monitoring indien de in het winningsplan beschreven effecten van een zoutwinning daar aanleiding 

toegeeft. 


