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Schriftelijke vragen vanuit bewonersorganisaties
Het statenlid José van Schie heeft gevraagd of het mogelijk is dat u de eerder ingediende vragen 
van bewonersorganisaties alsnog beantwoord, voor zover niet gebeurd is tijdens de presentaties, 
uiterlijk dinsdag 26 november (i.v.m. de hoorzittingen over zoutwinningen op de 27ste). De 
antwoorden zullen (openbaar) op de website van de provincie Groningen worden geplaatst, onder 
de betreffende expertmeeting: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/ProvincieGroningen/c8b5859c-
9156-4a57-a0b4-1eabfc7a0e62 

A. Vragen vanuit Dorpscoöperatie Ommelanderwijk
Aan alle leden van de expertmeeting

1. Wat gaan de betrokken partijen doen om de gevolgen en vervolgschades in 
Ommelanderwijk en het aanpalende Zuidwending te voorkomen en te verhelpen? 

SodM: Indien er sprake zou zijn van schade of vervolgschade kunnen betrokkenen zich 
melden bij de operator om aanspraak te maken op vergoeding. Voor vragen over de 
schaderegeling kan men zich richten tot het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

2. De bodemdaling is aangegeven voor ruim 2cm 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? 

SodM: Het winningsplan en de actualisaties daarvan spreken van bodemdaling tot 34 cm in 
2050: 8 cm als gevolg van de opslagactiviteiten, 16 cm als gevolg van de zoutwinning, en 
10 cm als gevolg van de gaswinning. SodM voorziet dat deze daling geen schade met zich 
meebrengt. SodM is niet bekend met een bodemdaling van 1,65 m. 

B. Vragen van de Provinciale Commissie Heemschut
Aan alle leden van de expert meeting

1. 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? 

2. Wat is de inzet van betrokkenen om schades aan karakteristieke waterwegen, kades, 
brughoofden etc te voorkomen ten gevolge van verzakkingen door de zoutwinning? 

SodM voorziet geen directe schade aan gebouwen als gevolg van bodemdaling bij 
zoutwinning. Dat geldt zowel voor lintbebouwing en waterwerken. Verzakkingen zijn 
doorgaans te wijten aan funderingsproblemen, die mogelijk worden veroorzaakt door 
aanpassing (doorgaans: verlaging) van de waterstand. Echter, doordat de bodemdaling als 
gevolg van zoutwinning vaak leidt tot aanpassingen in het peilbeheer, is het wel 
voorstelbaar dat de zoutwinning indirect tot schade kan leiden.

3. 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? 

4. Wat is de inzet van de betrokken partijen om het cultuurhistorische karkater van de 
Veenkoloniën te behouden en te versterken?  

5. Is cultuurhistorie überhaupt een onderwerp binnen de expertgroep? 

SodM kijk naar de veiligheid van mens en milieu. Er zijn geen aparte normen gesteld voor 
gebouwen met een cultuurhistorisch karakter. Het cultuurhistorisch karakter vereist 
daarom geen expliciet andere beoordeling van effecten van mijnbouw. 

C. Vraag van Bewonersgroep Borgercompagnie
Aan SodM

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/ProvincieGroningen/c8b5859c-9156-4a57-a0b4-1eabfc7a0e62
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1. In de aanbevelingen in het rapport “ Aardbevingsrisico’s in Groningen” van de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid pagina 90 staat de volgende aanbeveling voor de minister 
van EZK: “3. Versterk de onafhankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen ten opzichte 
van het ministerie en de sector.” Legt u eens uit hoe u uw taak als onafhankelijk 
toezichthouder kunt uitvoeren als u al bijna 20 jaar of langer deel uit maakt van de 
ambtelijke (8x per jaar) en bestuurlijke commissie bodemdaling Nedmag?

SodM: De ‘Ambtelijke werkgroep bodemdaling Nedmag’ bespreekt de effecten van 
bodemdaling besproken en welke maatregelen getroffen dienen worden.
Aan het overleg nemen vertegenwoordigers van het waterschap Hunze en Aa’s, provincie 
Groningen, gemeente Midden-Groningen, gemeente Veendam, Nedmag en SodM deel. 
SodM maakt geen deel uit van de overeenkomst op basis waarvan de werkgroep 
bodemdaling Nedmag opereert (die in de vraag de bestuurlijke commissie Nedmag wordt 
genoemd) en heeft geen formele rol in de werkgroep.

Deze werkgroep komt ca. vier keer per jaar bijeen. SodM is ongeveer twee keer per jaar als 
toehoorder aanwezig bij de bijeenkomsten van de werkgroep. Enerzijds is dit ter 
ondersteuning van de decentrale overheden, als neutrale partij met toegang tot veel kennis 
op het gebied van mijnbouwactiviteiten. Anderzijds het leidt dit ertoe dat SodM ten 
behoeve van haar toezicht goed op de hoogte is van de ontwikkelingen rond bodemdaling 
en de maatregelen die het waterschap en gemeenten moeten nemen als gevolg daarvan. 

SodM spreekt ook geregeld met burgerorganisaties over de zoutwinning om de 
vraagstukken rondom de zoutwinning goed te doorgronden en de zorgen te kunnen 
betrekken in haar toezicht en advisering voor zover dat past bij de rol van SodM als 
toezichthouder.

D. Vragen van Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en Zuiderveen 
Aan alle leden van de expertmeeting (alleen onderstaande vraag is relevant voor SodM) 

1. Zijn er concrete voorstellen van hetgeen er met het resultaat van de expertmeeting gedaan 
gaat worden en hoe blijven betrokkenen van een eventuele voortgang op de hoogte? 

SodM zal een overzicht van vragen en antwoorden op haar website plaatsen. Op deze 
website is nadere informatie te vinden over zoutwinning en het toezicht van SodM. 

Aan SodM

2. Waarom heeft het zo lang geduurd alvorens u als toezichthouder zich kritisch opstelde 
t.o.v. de mijnbouw/ zoutwinning. Dit terwijl er door omwonenden al jarenlang overlast 
werd waargenomen en de calamiteiten zich opstapelden. Experts (al dan niet erkend) van 
buitenaf waarschuwen eveneens al jarenlang voor de gevolgen van de diverse activiteiten 
in de ondergrond. 

SodM is kritischer gaan kijken naar de zoutwinning in Nederland door systematisch de 
aanwezige risico’s te analyseren en beoordelen. Dit past bij de ontwikkeling die SodM de 
afgelopen jaren heeft doorgemaakt naar een onafhankelijke toezichthouder die zich sterk 
maakt voor het borgen van veiligheid van mens en milieu. Het past ook bij de een 
maatschappij die kritischer is gaan kijken naar mijnbouwactiviteiten. Een paar impactvolle 
incidenten in de afgelopen paar jaar hebben bovendien geleid tot een scherpere 
beoordeling van enkele risico’s.

3. Waarom zijn de effecten van de ‘gestapelde mijnbouw’ en de beïnvloeding van het 
grondwaterpeil zo lang buiten beschouwing gelaten, althans waarom zijn hier niet in eerder 
stadium gegevens over naar buiten gebracht en is hier de zorg over uitgesproken. 

SodM: Het belangrijkste effect van de gestapelde mijnbouw is dat het de positie van 
burgers verder verzwakt waar het gaat om het beoordelen en verhalen van schade aan 
gebouwen. De zoutwinning leidt tot bodemdaling en kan daardoor indirect veroorzaker zijn 
van schade, door haar invloed op het peilbeheer. Het is voor experts al bijzonder 
ingewikkeld om de oorzaak van de schade éénduidig aan te wijzen in gebieden met een 
combinatie van activiteiten die het peilbeheer beïnvloeden. Voor burgers is dit onbegonnen 
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werk. Daarom heeft SodM de minister van Economische Zaken geadviseerd om te komen 
tot één enkel overheidsloket dat de regie neemt op onafhankelijk onderzoek naar en 
neutrale besluitvorming over de schade en daarmee de burgers ontlast. Ook adviseerde 
SodM om uit te gaan van het bewijsvermoeden zoals dat nu ook al gebeurt bij het winnen 
van gas uit het Groningenveld. 

4. Waarom is er niet in eerder stadium aangedrongen om het gebied waar de ‘ruimhartige 
schaderegeling’ van toepassing is, te vergroten. In een veel groter gebied zijn nl. de 
schades veroorzaakt door de gaswinning merkbaar, omdat deze worden versterkt door 
andere vormen van mijnbouw c.q. andere invloeden (w.o. grondwaterstand). 

SodM: In het verlengde van haar meer kritische analyse en beoordeling van de risico’s 
heeft de minister geadviseerd om de bewoner met schade beter te faciliteren in de 
schadeafhandeling. 

5. Waarom wordt er ondanks het feit dat er in een aantal cavernes ‘een zooitje van is 
gemaakt’, een goedkeurende verklaring gegeven voor het slaan van nieuwe putten zonder 
dat aantoonbaar het kennisniveau bij de aanvrager is vergroot. 

SodM: Over de winning uit de bestaande putten heeft SodM negatief geadviseerd omdat zij 
de risico’s niet acceptabel acht. Voor de winning uit de nieuwe putten wordt een lagere 
druk benut, met veel kleinere cavernes gewerkt, die bovendien op termijn dichtgroeien. 
Bovendien vind deze nieuwe winning plaats op grote afstand van het cluster. Mede op basis 
daarvan is de beoordeling van SodM dat de risico’s die de winning uit de nieuwe putten met 
zich meebrengt, acceptabel zijn voor mens en milieu nu en in de toekomst. Daarbij moet 
worden aangetekend dat de nieuwe winning ook begrenst is in de tijd en dat het 
voorstelbaar is dat na een winningsperiode van ruwweg tien jaar ook bij deze nieuwe 
winning de grenzen van hetgeen maatschappelijk acceptabel is bereikt zullen zijn.

Uiteindelijk is het aan de minister om te bepalen of hij de nieuwe activiteiten vergunt en zo 
ja, onder welke voorwaarden.  

6. Waarom wordt hierbij geaccepteerd dat er nog steeds dieselolie als hulpstof wordt 
toegepast terwijl er alternatieven voorhanden zijn. 

SodM: Alle drie de zoutbedrijven die actief zijn in Nederland hebben in april een brief 
ontvangen met de vraag om onderzoek te doen naar mogelijke alternatieven. Dit is in gang 
gezet en de rapportages zijn bij SodM ingediend. Er zijn alternatieven beschikbaar en de 
bedrijven moeten onderzoeken of het gebruik van alternatieven veilig is, niet alleen vanuit 
milieuoogpunt maar ook in het kader van veiligheid.
SodM stuurt daarnaast op minimalisering van het gebruik van mijnbouwhulpstoffen en op 
correcte registratie van het gebruik, waardoor ook de blootstellingsrisico’s goed zijn 
bepaald. 

7. In hoeverre is het SodM autonoom. Waarom duurt het bijv. 4 maanden voordat het advies 
over een nieuw winningsplan openbaar wordt gemaakt. De indruk wordt gewekt, dat de 
adviezen eerst door de betrokken partijen (EZ, Mijnbouwbedrijven, ?) geredigeerd moeten 
worden. 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. 

SodM bepaalt in onafhankelijkheid van ministerie en operator de inhoud van haar adviezen 
en laat zich hierbij leiden door haar missie: SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van 
de mens en de bescherming van het milieu bij energiewinning en benutting van de 
ondergrond, nu en in de toekomst. De adviezen die SodM geeft zijn niet geredigeerd door 
de betrokken partijen.

SodM publiceert haar adviezen op winningsplannen op het moment dat de minister het 
conceptbesluit publiceert. Het advies wordt door de minister wel al eerder vertrouwelijk 
meegestuurd naar provincies en gemeentes, ten behoeve van hun advisering aan de 
minister. In het geval van het advies van SodM over het winningsplan heeft één van deze 
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gemeente per ongeluk SodM advies op hun website gepubliceerd. SodM heeft daarop 
besloten haar advies dan ook zelf al te publiceren – het was immers al openbaar geworden. 

8. Waarom wordt er niet meer gedaan met de rapporten van de onderzoeken die het SodM 
door het RIVM liet uitvoeren. Behalve de aandacht voor de dieselolie vinden we in de 
aanbevelingen van het SodM hierover niets terug of over het herhaaldelijk genoemde 
gebrek aan kennis over de activiteiten door de uitvoerende partijen. 

SodM benut de aanbevelingen uit RIVM-rapport in haar toezicht en advisering, ontwikkelt 
momenteel een meerjaren milieustrategie en scherpt haar toezicht op dit terrein de 
komende jaren aan. De capaciteit van SodM op dit gebied is beperkt. Ook zijn heldere 
beleidskaders nodig. 

9. Wie draagt kennis over breuklijnen en/of breukvlakken juist in mijnbouwgebieden. Waarom 
is informatie hierover niet of zeer moeilijk toegankelijk? 

Er is veel informatie over de ondergrond in Nederland beschikbaar bij TNO, dat voor een 
deel de rol van geologische dienst van Nederland vervult. Niet al deze kennis is openbaar, 
omdat het soms om gegevens gaat die door bedrijven zijn verzameld in het kader van 
opsporing. Deze gegevens kunnen op dat moment bedrijfsvertrouwelijk zijn. Na een aantal 
jaar worden ook deze gegevens openbaar. 

E. Vragen van een bewoner nabij Bogercompagnie
Aan SodM

In het advies dat SodM heeft uitgebracht aan de Minister van EZK heeft SodM geconcludeerd dat er 
in beginsel geen bezwaar bestaat tegen het uitbreiden met 4 nieuwe putten van de locatie WHC-1 
te Borgercompagnie.

1. Welke kaarten van de diepe ondergrond heeft SodM, anders dan wellicht kaarten 
aangedragen door de mijnbouwer in kwestie, Nedmag, gebruikt om tot die conclusie in het 
advies aan EZK te komen?

SodM beoordeelt winningsplannen. Een winningsplan moet zelfstandig leesbaar zijn, en alle 
benodigde informatie bevatten. Dat is bij dit winningsplan het geval.

2. In welke mate heeft SodM bij het bereiken van bovengenoemde conclusie beargumenteerd 
rekening gehouden met de omstandigheid dat in de onmiddellijke omgeving van WHC-1 
kleine tot middelgrote gasvelden liggen?

SodM is bekend met deze voorkomens en heeft beoordeeld dat winning uit dit gasveld in 
combinatie met winning uit de nieuwe cavernes niet leidt tot specifieke risico’s.

3. In het Winningsplan 2018 van Nedmag staat te lezen dat het bedrijf 4 nieuwe putten wil 
boren op WHC-1, namelijk VE-5 t/m VE-8. SodM adviseert de Minister hiermee in te 
stemmen, onder voorwaarden. Wanneer nu bijvoorbeeld de putten VE-7 en VE-8 in beeld 
gebracht worden middels een kaart die gebaseerd is op gegevens uit het Dino-loket, dan 
wordt duidelijk dat de gedevieerde boring vanaf WHC-1 zal gaan in de richting van de 
gaslocatie bij de Woortmanslaan in Wildervank. Onderstaande kaart 1 (Verticale Doorsnede 
DGMdiep v4.0) geeft aan dat de boring dan wel heel dicht in de buurt komt van breuklijnen 
in het Zechstein, het gebied waar Nedmag zout wil weghalen. Deelt SodM de opvatting dat 
deze situatie van gestapelde mijnbouw tot een andere dan de in het advies geformuleerde 
conclusie zou moeten leiden, en zo nee, waarom niet? 

Bij het boren van een put moet rekening gehouden worden met de specifieke kenmerken 
van de ondergrond op die plek. Dat kunnen breuken zijn, maar ook aardlagen waarmee op 
een speciale manier moet worden omgegaan. Ook de aanwezigheid van mogelijk 
gashoudende lagen speelt hierin een rol, evenals de aanwezigheid van eerder geboorde 
putten. Bij het maken van het boorprogramma dient de operator hier rekening mee te 
houden. Een onafhankelijke partij (de zogenaamde “well examinor”) doet op het 
boorprogramma een review, en vervolgens beoordeelt SodM het boorprogramma.
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4. Waaruit blijkt in het advies aan de Minister van EZK dat SodM bij het bereiken van de 
conclusie aan het begin van deze vragen rekening heeft gehouden met de verschillende en 
veranderende gasdrukken in het veld Annerveen, waar niet ver vandaan de nieuwe 
cavernes VE-7 en VE-8 zullen komen? Op kaart 2 zijn deze locaties met rode cirkeltjes 
ingetekend op de oost-west hoofdbreuklijnen, gelegen aan de noordzijde van het veld 
Annerveen. Bijgaande kaart is gebaseerd op Nlog gegevens (via WMS en QGis 3.8)

Het Annerveen veld bevindt zich veel dieper dan de voorgestelde winning door Nedmag. 
SodM voorziet geen problemen in de interactie tussen de gaswinning en de zoutwinning 
daar ruim boven.


