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De hoogste tijd voor een nieuwsbrief om jullie op de hoogte te brengen van de
actuele stand van zaken m.b.t. de zoutwinning en aanverwante zaken.
De corona crisis houdt ook huis voor wat betreft ontwikkelingen op dit terrein of
zou het een stilte voor de storm zijn?
Na het schrappen van een geplande deelnemers bijeenkomst en ondanks een
relatieve radiostilte zijn er toch wel de nodige zaken die de revue passeren:
Afhandeling van de zienswijzen over de Stikstof opslag caverne +
gesprek met Gasunie
Verlenen van vergunning aan Nedmag voor nieuwe cavernes
Medianieuws inzake gebruik caverne voor opslag van perslucht
Ontwikkelingen t.a.v. schademeldingen en -uitkeringen
Website en flyer
Ontwikkelingen t.a.v. de stikstoffabriek in Zuidbroek
Nu de bouw van de fabriek in volle gang is, wordt het tijd dat ook de buffer
wordt aangepast aan de nieuwe situatie: 13x intensiever gebruik!
De vergunningaanvraag heeft de procedure doorlopen en zoals mocht worden
verwacht, heeft het Ministerie van EZK haar ‘eigen’ plan goedgekeurd. Dit
ondanks de bezwaren hiertegen die in de diverse zienswijzen zijn geuit. Ook het
feit dat deze buffer te midden van een aantal ‘instabiele’ zoutcavernes ligt baart
de Minister geen zorgen (dat deze zich eigenlijk nergens druk om maakt blijkt
wel uit de afgifte van een vergunning aan Nedmag <zie volgende item>). Dat
Nouryon zijn zaakjes (nog steeds) niet op orde heeft, blijkt wel uit de
verlenging van het verscherpte toezicht dat het SodM (Staatstoezicht op de
mijnen) de afgelopen weken afkondigde.
Als bestuur hebben we ons uitvoerig laten informeren door de Gasunie over de
ins and outs die met deze intensivering te maken hebben. Anders dan na de
gesprekken met bijv. Nouryon hebben we vertrouwen in de aanpak van de

Gasunie. Hoewel het gebruik van de caverne wordt geïntensiveerd, nemen de
schommelingen in de druk af. Men is door de grote capaciteit van de (nieuwe)
fabriek in Zuidbroek nl. in staat om veel sneller de afname uit de caverne weer
aan te vullen. Omtrent de gehanteerde grenswaarden voor deze drukken zijn
duidelijke afspraken (met het SodM) gemaakt.
Ook is met de Gasunie afgesproken, dat men ons informeert over eventuele
acties en werkzaamheden. Zo kregen we afgelopen week de informatie dat er
vanaf 3 augustus a.s. zal worden gestart met de aanpassingen aan de caverne
in het Meidoornbos. (voor de complete informatie zie onze website).
Verlenen van vergunning aan Nedmag voor nieuwe cavernes
Ondanks het feit dat de Minister zelf van mening is, dat mijnbouw (waaronder
die van de zoutwinning) niet meer kan in de huidige vorm met de nieuwe
inzichten die zijn verkregen na de recente onderzoeken van het RIVM, de
adviezen van het SodM en de calamiteiten van de afgelopen jaren, verstrekt hij
wel ‘doodleuk’ een vergunning om een nieuwe caverne te ontwikkelen ten
zuidwesten van Veendam. Dit ondanks het feit dat het waterschap verkondigt
dat het niet in staat is het waterpeil te beheersen op basis van de gecalculeerde
bodemdaling. Tot wel 95 cm! Als hier aan wordt toegevoegd, dat de
bodemdaling in het verleden altijd meer heeft bedragen dan hetgeen men had
gecalculeerd, dan is de volgende catastrofe dus aanstaande.
Het feit dat er zo gemakkelijk wordt omgesprongen met de veiligheid van de
omwonenden en het milieu, veroorzaakt bij ons in het licht van de
aangekondigde plannen van Nouryon voor nieuwe cavernes, de nodige zorg!
Medianieuws inzake gebruik caverne voor opslag van perslucht
U zult het ook hebben gelezen: Het Noorden zet in op alternatieven voor het
aardgas! Deze inzet kent vele gedaanten. Waterstoffabrieken - Fabrieken voor
productie van vrachtwagens die rijden op waterstof – grootschalige zonne(paneel)parken (op land of zee) – opslag van allerlei stoffen in onze bodem,
teveel om op te noemen. Met name de (veelal klakkeloze) uitspraken van
gezagsdragers dat ze fel voorstander zijn van deze ontwikkelingen baart ons
enige zorg. Daar waar wij nl. pleiten voor zorgvuldig onderzoek naar m.n. de
risico’s van hetgeen men in de ondergrond teweeg brengt, ondersteunen politici
en ambtenaren vaak zonder enige kennis van zaken de meest ridicule ideeën!
Al meer dan een maand geleden meldde Nouryon desgevraagd, dat men ons op
korte termijn nader zou informeren over nieuwe plannen waarbij dit item zeker
op de agenda zou staan. We wachten nog steeds op een uitnodiging en/of
nadere informatie!
Schade aan uw woonhuis of gebouw
We meldden reeds (o.a. in onze vorige nieuwsbrief), dat er mogelijkheden zijn
om schade aan uw woning of opstal die mogelijk door mijnbouw wordt
veroorzaakt, vergoed te krijgen.
Door de schade te melden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen
(voorheen TCMG), wordt er een serieuze opname van de schade gemaakt die in
de meeste (ons bekende) gevallen, leidt tot een redelijk voorstel voor

vergoeding. Geheel anders dan de meldingen die werden gedaan bij AKZO/
Nouryon! Deze werden altijd afgedaan met de constatering dat de oorzaak niet
te wijten viel aan de activiteiten van de zoutwinning.
Voor uw informatie:
Instituut Mijnbouwschade Groningen, Cascadeplein 10, 9726 AD Groningen
Telefoon 0800 4444111 Website: www.schadedoormijnbouw.nl of via de mail
contact@schadedoormijnbouw.nl
Voor eventuele onafhankelijke hulp en ondersteuning bij het melden van schade
kunt u aankloppen bij:
Stut En Steun, Spoorbaan 1, 9901 DD Appingedam Telefoon 050 2112044
Website: www.stutensteun.nl of via de mail info@stutensteun.nl
Website en flyer
Voor meer nieuws verwijzen wij naar onze website (www.mijnendijnbelang.nl)
waarop ook het in opdracht van het SodM uitgevoerde KEM-17 onderzoek te
lezen valt. Een onderzoek over lange termijnrisico’s na afsluiting van een
caverne. Er blijkt dat een betonnen plug in de buis – zoals Nouryon voornemens
was – absoluut niet volstaat. Erger nog dat men gewoon niet weet hoe je een
caverne veilig kunt afsluiten.
Verder vindt u er de link naar onze nieuwe flyer, waarin up-to-date informatie.
Deel hem in uw familie- en kennissenkring!

Met een vriendelijke groet,
Het bestuur
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