
Zoutwinning in het Heiligerleeveld in het perspectief van de bewoners 

Al langere tijd, maar helemaal na de hoorzitting van vorige week, waarbij mij ‘de broek 
afzakte’ vraag ik me af hoe ik uw aandacht krijg voor onze zorg m.b.t. de zoutwinning in onze 
woonomgeving.

In eerste instantie dacht ik erover om met mijn broek op mijn enkels voor u te verschijnen, 
maar naast het feit dat het wat ongemakkelijk loopt en aanvoelt, is onze zorg (als naaste 
bewoners) te serieus om er grappen over te maken. Dus zal ik met feiten proberen onze zorg 
met u te delen.

Ik ben Harm Vos en naast bewoner in het Lanengebied in Winschoten, voorzitter van de 
Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en het Zuiderveen.

INLEIDING

Ruim een jaar geleden vroeg één van mijn medebestuursleden Tineke Raap al om aandacht 
voor de problemen die we ondervinden en in de (nabije) toekomst nog voorzien  van de 
zoutwinning door Nouryon in het z.g. Heiligerleeveld.

Dit resulteerde in een motie om te komen tot een expertmeeting zoutwinning. In de aanloop 
beleven we nu de tweede bijeenkomst. De eerste ronde vorige week, was in de optiek van 
de belanghebbenden/ bewoners uiterst teleurstellend. Ik zal u vertellen waarom.

Een jaar geleden maakten we duidelijk dat we als bewoners ook expertise t.a.v. het 
onderwerp hadden en graag wilden participeren in het tot stand komen van en het 
deelnemen aan een expertmeeting. Dit overigens geheel in het kader van adviezen van 
meerdere zijden om juist de omwonenden te betrekken in het maken van plannen en het 
bespreekbaar maken van eventuele risico’s bij zoutwinning.

Dat de werkgroep hier volledig aan voorbij gaat, zien wij, omwonenden van het 
Heiligerleeveld,  als een valse start!

Steeds weer roepen betrokken partijen dat er geen vergelijkingen gemaakt mogen worden 
met de gang van zaken en calamiteiten elders die zijn of worden veroorzaakt door de 
mijnbouw. Dit geldt wellicht t.o.v. het technische aspect en de wijze waarop de mijnbouw 
plaats vindt, maar deze geldt niet voor het gevoel dat er bij omwonenden leeft en de 
toenemende zorg die ontstaat door de gang van zaken. Dat de gang van zaken in het 
wingewest Groningen hierbij als afschrikwekkend voorbeeld dient, is niet te vermijden.

Niet voor niets declameerde dhr. Kockelkoorn (directeur SodM) 2 weken geleden op een 
symposium in Utrecht, dat lessen geleerd moeten worden uit deze geschiedenis waarbij m.n. 
de bestuurders in Den Haag doof en blind waren!

Als de bewoners die in sommige gevallen meer expertise blijken te hebben (of tonen) dan de 
betrokken instanties, deel hadden uitgemaakt van de werkgroep ter voorbereiding, hadden 
er meer instanties en experts deel uitgemaakt van de hoorzittingen:



+ Instanties die zich bezig houden met het waterbeheer (oppervlakte, ondiepe en diepe 
ondergrond)

+ Geologen die niet afhankelijk zijn van de mijnbouw zoals die in onze provincie wordt 
bedreven (ik    
    kom later nog even terug op de (on-)afhankelijkheid van de instanties en experts.
+ Deskundigen op het gebied van aardscheuren, schuifvlakken en bevingen.

+ Instanties die onderzoek doen of gedaan hebben naar risico’s van mijnbouw (o.a. het 
R.I.V.M.).

+ Eigen onderzoek naar ‘de diepe(re) ondergrond’ door de provincie Groningen zoals dat een 
jaar 
geleden werd aangekondigd. 
Ook is het zonder meer teleurstellend dat er ondanks het door ons geleverde voorwerk in de 
vorm van het aandragen van maar liefst 32 vragen, hiervan geen enkele is gesteld op de 
hoorzitting en ook niet door de instanties in hun ‘betoog’ is beantwoord.

Op de valreep werden deze instanties herinnerd aan deze vragen, waarop we afgelopen 
week de antwoorden ontvingen……….(aanvullen/ aanpassen adhv de ontvangen 
antwoorden.

Over helderheid en over vertrouwen gesproken, in hoeverre speelt het feit dat de provincie 
via de NOM medeaandeelhouder is van een zoutwinningsbedrijf, een rol in de 
besluitvorming?

In een geheel  andere context zei een vriend van me eens: verbaas u niet, verwonder u 
slechts.

Dat doe ik dus ook in deze materie:

DE ROL VAN HET SodM

In De staat van de sector zout (mei 2018) schreef het SodM al dat in de afgelopen 10 jaar de 
zoutwinning in een minder gunstig daglicht was komen te staan. Als risico’s wordt naast 
bodemdalingen de verontreiniging genoemd. Overlast tijdens winning schijnt niet voor te 
komen. (wij weten wel beter, ik kom hier nog op terug)

Wel wordt (meermalen) melding gemaakt van het feit dat de kennis van wat er in de 
ondergrond gebeurt vergroot dient te worden! Ook het manen tot spoed voor het maken 
van de verlatingsplannen wordt meermaals onderstreept.

T.a.v. haar zelf opgelegde opdracht om de ‘stapeling’ van invloeden van verschillende 
vormen van mijnbouw en het waterbeheer beter in kaart te brengen en het delen van de 
jongste kennis met decentrale overheden te borgen,  is de vraag wat hiervan de actuele 
stand van zaken is.

In de staat van.. wordt gemeld, dat het niet aannemelijk is, dat zoutwinning leidt tot 
aardbevingen. Toch hebben zich in de afgelopen periode in het zoutwinningsgebied in onze 



provincie een aantal bevingen in de directe nabijheid van cavernes voorgedaan! Nouryon is 
zelfs opgelegd om een meetwerk hiervoor aan te leggen en dit later uit te breiden.

200 mtr. tot aan de rand van de zoutkoepel wordt door het SodM als veiligheidsmarge 
gehanteerd. Eén caverne die raakt aan deze minimale maat, is onder verscherpt toezicht 
gesteld! (ik kom hier later op terug)

Aanbevelingen gedaan door het SodM aan de min. EZK:

In het rapport ‘De staat van de sector zout’  mei 2018 en onlangs in ‘Handhaving verscherpt 
toezicht’ aug 2019

1. Werk voortvarend de achterstand in het verlaten van putten weg
2. Vergroot de kennis van wat er in de ondergrond gebeurt tijdens de winning en erna
3. Gebruik alternatieven voor Diesel waar dit kan
4. Zet preventie voorop bij onderhoud, operaties en nazorg
5. Blijf scherp op arbeidsveiligheid
6. Wees open en communiceer proactief over risico’s, effecten en incidenten
7. Blijf ruim binnen de grenzen van het winningsplan
8. Eisen aan het abandonneren van putten en cavernes in het winningsplan
9. Eis financiële garanties voor het opruimen van putten
10. Begrenzing van de grootte van de cavernes of de productie naast de bodemdaling
11. Verplichting voor dieselboekhouding in de vergunning
12. Norm voor minimale terugwinbaarheid van dieselolie
13. Overweeg een verbod op dieselolie in de toekomst
14. Overweeg één schadeloket
15. Borg de toegankelijkheid van gegevens over de ondergrond in de basisregistratie

Het antwoord van de minister op 27 september 2018

Hij kan zich vinden in de aanbevelingen (hij onderschrijft ze), maar: besluit tot geen 
schadeloket en geen einddatum dieselgebruik

Wel zegt hij een aanpassing van mijnbouwwet eind 2018 toe. Nu eind 2019 loopt de 
internetconsultatie nog!! Als je het hebt over het feit dat ministers ergens mee weg komen! 
Afgezien van het risico dat hij loopt door onveilige situaties toe te staan omdat de (oude)  
wetgeving niet is aangepast, zinkt het vertrouwen van de bevolking naar het nulpunt. Alweer 
een belofte die niet wordt nagekomen!

Onderzoeken RIVM

Op verzoek en in opdracht van het SodM heeft het RIVM een tweetal onderzoeken 
uitgevoerd. Beide met een desastreus resultaat voor de mijnbouwers!

1. Er mag helemaal geen diesel worden gebruikt als mijnbouwhulpstof en men 
overtreedt de ene wet na de andere door het wel te gebruiken. (RIVM 2018-0162 
diesel- en milieuaspecten)

2. Alsof dit al niet genoeg is, wordt in het tweede rapport dat handelt over de veiligheid 
van mijnbouw 69 keer gesproken over het gebrek aan kennis en de noodzakelijkheid 



om meer onderzoek te doen om te bepalen of mijnbouw wel (veilig) mogelijk is. 
(RIVM 2019 M/360085/01/IN ‘Inventarisatie milieurisico’s’. )

EVEN TERUGKOMEN OP (zoals ik u had beloofd):

Hoe on-(afhankelijk zijn de betrokken partijen?

 Ik noemde de provincie al: ze bezit via de Nom een aanzienlijk aandelenpakket in 
Nedmag

 Kennis- en toeleveringsbedrijven bestaan voor een groot deel dankzij de opdrachten 
uit de mijnbouw

 Het SodM heeft haar bestaansrecht aan de mijnbouw te danken. Tot 10 jaar geleden 
was ze (naar eigen zeggen) volgend aan de mijnbouwbedrijven. De laatste tijd vindt 
er een inhaalslag plaats. Mijnbouwbedrijven raken enigszins geïrriteerd! Dit zegt wel 
iets.

 Onderzoekers en schade-experts die worden  ingehuurd kunnen niet onafhankelijk 
zijn als ze ook in het vervolg opdrachten willen scoren.

 De tot nu toe erkende risico’s en problemen van de zoutwinning omschrijven niet de 
overlast door deze activiteiten tijdens bedrijf. Naast het feit dat veel mensen last 
hebben van productiegeluid (lage bromtonen), scheuren in woningen, het 
waarnemen van ‘geborrel’, het voelen en horen van trillinkjes is met name de 
toename van ongerustheid van wat er allemaal wel niet onder hun voeten 
plaatsvindt en hoe veilig dit is een bron van zorg. Ook de aantasting van het 
landschap is en meer nog de verstoringen die optreden tijdens de z.g. work-overs een 
doorn in het oog en in sommige gevallen een onoverkomelijk fenomeen. Tijdens een 
revisie van een boorput/ caverne (‘M’) stond gedurende ruim een half jaar de hele 
buurt op zijn achterste poten. Enkelen van u zijn zelfs ter plekke komen kijken om 
zich op de hoogte te stellen. Een combinatie van een caverne die veel te dicht op 
‘bewoning’ is aangelegd en het gebrek aan kennis bij het mijnbouwbedrijf waarbij 
ook nog eens de ene na de andere belofte werd verbroken, is debet aan een 
verstoorde relatie, verlies aan vertrouwen en een groeiende weerstand tegen de 
zoutwinning. Aangebrachte materiële schade laat ik hierbij nog maar buiten 
beschouwing!

Nu Nouryon plannen heeft om nog dichter bij deze bebouwing een caverne te gaan 
ontwikkelen om de gatenkaas in onze woonomgeving compleet te maken, trekt de 
buurt ten strijde om dit tegen te gaan. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd.

In het deel van het SodM over de Staat van de sector Zout beloofde ik u nog even 
terug te komen op de gehanteerde veiligheidsmarge van 200 meter.

Met verbazing volgen we de redeneringen van diverse partijen, maar simpele 
rekensommen leren: 



De zoutcavernes in het Heiligerlee kennen een diameter van 125 meter. Deze 
cavernes liggen op meerdere plaatsen amper 225 meter van elkaar.  De 
tussenliggende wand bedraagt dus maximaal 100 meter! Op deze wand wordt van 
beide kanten druk/invloed uit de caverne uitgeoefend. Dit terwijl als veilige maat 200 
meter wordt aangegeven.

We hoeven ons geen zorgen te maken wordt er geroepen!! JaJa

Een fenomeen waarover we ons ook zorgen maken is de transitie van één van de 
cavernes (‘K’) tot stikstof opslagbuffer. Gaandeweg het proces “gaskraan dicht”, 
worden we geconfronteerd met de Stikstofproductie in Zuidbroek waarvoor deze 
caverne cruciaal is. Het gebruik wordt t.a.v. het ontwerp in 2009 geïntensiveerd 
(factor 13), maar meer verontrustend is het feit dat deze caverne die in het hart van 
de zoutcavernes ligt, een fluctuerende druk zal hebben en met enige regelmaat zelfs 
druk loos gemaakt zal worden. Dit terwijl Nouryon steeds spreekt over het belang 
van het gelijkmatig (op hoge) druk houden van de cavernes om de stabiliteit te 
waarborgen. 



TOT SLOT

Met deze feiten in het achterhoofd vragen wij als bewoners van deze provincie die in het 
mijnbouwgebied ‘veld Heiligerlee’ wonen ons met recht af:

1. Waarom als de 2e kamer bij motie in april 2019 besluit dat er eerst meer onderzoek 
moet worden gedaan naar de veiligheid rondom zoutwinning, wordt er dan door de 
zoutwinningsbedrijven nog steeds geboord en worden er nieuwe plannen ingediend 
die ‘doodleuk’ worden beoordeeld en positief bevonden

2. Waarom als Dieselgebruik ‘uit den boze’ is (zowel SodM als RIVM) en er 
dwangsommen vanwege dit feit worden opgelegd, er door de zoutwinningsbedrijven 
nog steeds plannen worden ingediend waarbij dit medium wordt gebruikt en worden 
deze plannen niet alleen in behandeling genomen, maar zelfs gehonoreerd

3. Waarom als er door het RIVM wordt gemeld dat de volksgezondheid gevaar loopt en 
dat er op 69 onderdelen nader onderzoek noodzakelijk is, de winning nog steeds 
door gaat en er nieuwe plannen van de zoutwinningsbedrijven niet alleen in 
behandeling genomen, maar zelfs worden gehonoreerd.

4. Waarom als de VNG van mening is, dat er één schadeloket met omgekeerde 
bewijslast moet komen, scharen (op een uitzondering na) de individuele gemeenten 
en de provincie zich daar niet achter?

5. Waarom wachten we op een calamiteit terwijl het juist nu de tijd is om met de kennis 
van nu te handelen en preventief op te treden. Niets doen maakt ons allen 
medeplichtig! Bestuurders die wegkijken in het bijzonder.

6. Ronduit teleurstellend dat de Minister niet besluit tot het ene loket met omgekeerde 
bewijslast (of zo u wilt met het bewijsvermoeden) voor alle mijnbouwgebieden. Daar 
waar een deel van het Heiligerleeveld al in de invloedssfeer van de gaswinning en de 
gevolgen van het aangepaste grondwaterpeil ligt en bij schade dus een beroep 
gedaan kan worden op de ruimhartige regeling: geen uitbreiding naar (minimaal) de 
provinciegrenzen zodat er geldt gelijke monniken gelijke kappen! Nog beter 
vanzelfsprekend één regeling voor alle mijnbouwgebieden. 

We hadden we ons zoals u kunt opmaken uit het betoog, wel degelijk iets voorgesteld van 
de expertmeeting Zoutwinning, echter is het verloop tot op heden voor ons niet erg 
hoopgevend op  een goede afloop. Graag nodigen we u uit om een bezoek te brengen aan 
het gebied waar wij u graag rondleiden en met u in gesprek gaan over onze zorgen.


