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Nieuwsbrief nr. 7   januari  2020 
Voorafgaand aan de oprichting van de stichting werden belangstellenden 

die hun emailadres hadden doorgegeven middels updates op de hoogte 

gehouden van ontwikkelingen m.b.t. de zoutwinning. Inmiddels zijn de 

adressen  van de deelnemers aan de Stichting Bewonersbelangen 

‘ingeboekt’ en ontvangen zij deze nieuwsbrief. Deelnemers kunnen  

actuele informatie en gegevens (ook) vinden via onze website:  

www.mijnendijnbelang.nl 
Om ook degenen die zich niet van dit medium bedienen op de hoogte te stellen 

van de ontwikkelingen zullen we één keer per kwartaal een nieuwsbrief 

rondsturen. (voorgaande updates en nieuwsbrieven kunt u ook terug vinden op 

de website) 

 

Over de Stichting 

Sinds de oprichting medio 2019 groeit het aantal deelnemers gestaag. Op dit moment 

naderen we de grens van tweehonderd unieke (email-)adressen! 

Dit sterkt de oprichters en bestuurders in de overtuiging dat er voldoende draagvlak is 

om de problematiek rondom zoutwinning in gezamenlijkheid aan te pakken en de 

veiligheid van onze woonomgeving te bewaken. 

Ook heeft het bestuur vast kunnen stellen, dat de invloedsfeer van de zoutwinning 

zich niet beperkt tot het Lanengebied en het Zuiderveen. In grote delen van Westerlee 

en Heiligerlee zijn net als in een deel van ‘plan Zuid’ in Winschoten de gevolgen van 

de gestapelde mijnbouw merkbaar. Om deze reden zal de Stichting haar werkgebied 

uitbreiden zodat ook de bewoners van deze gebieden ‘een luisterend oor’ vinden 

waarbij ook hun belangen worden behartigd. 

Dat de activiteiten die we moeten (en willen) ontplooien geen sinecure is, blijkt wel uit 

het feit dat het combineren van een drukke baan en het invullen van een van de 

taken in het bestuur vrijwel onmogelijk is. Om deze reden heeft Romy Steding haar 

taak als bestuurder neergelegd, maar heeft het bestuur inmiddels Harry Zoutman 

bereid gevonden de vacature op te vullen. Toch blijven er voldoende taken over 

waarvoor we als bestuur graag ‘extra handjes’ zouden willen inzetten. Mocht u zich 

voldoende betrokken voelen om af en toe mee te denken, iets uit te zoeken, te flyeren 

of vergaderingen bij te wonen, dan bent u van harte welkom om zich te melden bij 

één van de bestuursleden. 

http://www.mijnendijnbelang.nl/


 

Wat hebben we zoal gedaan het afgelopen jaar 

Naast de nodige interne vergaderingen en besprekingen die o.m. hebben geleid tot de 

flyer die huis aan huis is verspreid in het verzorgingsgebied (en inmiddels voor bijna 

200 aanmeldingen hebben gezorgd), zijn er ook ‘buitenshuis’ de nodige acties 

geweest: 

• Overleg met Burgemeester en beleidsmedewerker(s) van de Gemeente 

Oldambt om (meer) aandacht te vragen voor onze bezorgdheid. 

• Entameren van een expertmeeting Zoutwinning door de Provinciale Staten 

Groningen en het bijwonen van de zittingen hiervan. 

• Het inspreken tijdens de vergadering van Provinciale Staten om onze zorg te 

uiten.  

• Het inspreken op de raadsvergadering van de Gemeente Oldambt om ook de 

lokale politiek wakker te schudden. 

• Vervolgens het onderhouden van contacten met de politieke kanalen om de 

aandacht in de goede banen te leiden. 

• Het bijwonen van vergaderingen van het z.g. Zoutberaad waaraan een aantal 

belanggroeperingen (o.m. Veendam, Borgercompagnie, Zuidlaarderveen, 

Harlingen en dus ook Oldambt) meedoen. 

• Het verzamelen van informatie over onderzoeken, publicaties en vraag en 

antwoorden uit de landelijke politiek t.a.v. het onderwerp Mijnbouw en 

schadeafwikkeling. 

Wat staat ons te doen komend jaar 

Hoewel we vanzelfsprekend nauwlettend de vinger aan de pols houden m.b.t. actuele 

ontwikkelingen en hier adequaat op zullen reageren, kennen we ook een eigen 

agenda: 

• 1 : 1  gesprekken met de individuele (lokale) politieke partijen 

• Overleg met Burgemeester en beleidsmedewerkers. 

• Bijwonen van bijeenkomsten van Nouryon en voeren van overleg met 

vertegenwoordigers van Nouryon. 

• Politieke druk uitoefenen om z.s.m. het nieuwe schadeprotocol (de landelijke 

Commissie Mijnbouwschade die er aan zit te komen!) te laten vast stellen. 

• Het bewijsvermoeden (in de volksmond omgekeerde bewijslast) alsnog in deze 

schaderegeling te laten opnemen. 

• Vinger aan de pols m.b.t. ontwikkeling van de Stikstofcaverne aan de 

Meidoornlaan (caverne K) in combinatie met de nieuwe fabriek in Zuidbroek. 

• Contact onderhouden met experts en betrokken instanties om naast het 

verkrijgen van informatie, ook de zorg en de risico’s onder de aandacht te 

brengen zodat er iets mee wordt gedaan. (We hebben n.l. sterk de indruk dat 

dit werkt, gezien de sterk gewijzigde opstelling van bijv. het SodM) 

• Het actueel houden van onze website. Gezinus Bovenhuis c.s. heeft zich over de 

website ontfermd en er een waar meesterstukje van gemaakt. Hij zal hier aan 

blijven werken.  

• Het organiseren van een bijeenkomst voor de deelnemers aan de stichting. 

Hoewel we geen vereniging zijn, willen we toch graag zo breed mogelijk met u 

in contact komen om te weten wat er speelt en over en weer informatie uit te 

wisselen. 



 

Schade aan uw woonhuis of gebouw 

 

We zijn weliswaar een stichting die de belangen van onze woonomgeving 

behartigt, bij ons kunt u echter geen schade melden of claimen. Echter door de 

vele gesprekken die we hebben gehad is er de nodige kennis opgedaan op dit 

vlak. Graag stellen we deze kennis ten dienste van onze deelnemers. Mocht u 

dus schade hebben of vermoeden dat u schade heeft, kunt u contact opnemen 

met één van de bestuursleden. Wij informeren u dan over mogelijke routes die 

bewandeld kunnen (of moeten) worden. Tevens worden op deze manier ook de 

ervaringen t.a.v. dit onderwerp verzameld en vergroot. 

 

Met een vriendelijke groet en de wens dat we een veilig jaar tegemoet gaan! 
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