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Hoewel er in deze door Covid-19 overschaduwde periode niet zo gek veel gebeurt, willen we u van een paar 
ontwikkelingen toch op de hoogte brengen. 

In december had een delegatie van onze stichting in het bijzijn van een (beleids-)medewerkster van de 
gemeente een gesprek met een aantal mensen van Nouryon (die zich inmiddels Nobion is gaan noemen!?). 
Dit gesprek vond langs de digitale weg plaats, hetgeen de interactie in zo’n gesprek niet ten goede komt. 

We werden in het gesprek dat meer in de vorm van een presentatie door Nouryon plaats vond, op de 
hoogte gebracht van de stand van zaken aan de zijde van het mijnbouwbedrijf. 

Belangrijkste punten waren: 

1. Het bedrijf maakt min of meer een pas op de plaats. De mondiale vraag naar zout gerelateerde 
producten is sterk afgenomen. Als gevolg hiervan is de uitbreiding van de chloorfabriek in Delfzijl 
(voorlopig?) van de baan en staan de onderzoeken voor locaties van nieuwe cavernes op een laag 
pitje. 

2. Technici van Nouryon zijn druk met het onderzoek en de berekeningen om cavernes die buiten 
gebruik zijn, op een veilige manier af te sluiten. In het gesprek gaven ze toe, dat ze zich hier nogal 
op hadden verkeken. Met name de grootte van de cavernes baart zorg. Met de huidige kennis van 
zaken zou men geen cavernes met een dergelijke omvang laten ontstaan! 
Men gaat er van uit, dat er niet voor het einde van 2021 conclusies uit het onderzoek kunnen 
worden getrokken. Zie ook de aandacht die het SodM hiervoor heeft: 
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2021/02/08/verscherpt-toezicht-nouryon-toegespitst-op-
twee-dossiers  

  
Aangezien de uitleg nogal veel tijd kostte, kwam een aantal zaken die wij op de agenda hadden, 

  niet aan bod en zijn ze doorgeschoven naar het volgende overleg dat in maart zal plaatsvinden. 
 Deze punten zijn o.a.: 

• Hoe ziet de regeling voor een schadevergoeding voor overlast bij werkzaamheden aan 
locaties voor omwonenden er precies uit? (de één wel; de ander niet?) 

• Kunnen ze (de vaak nachtelijke) knallen in het gebied verklaren? 
• Wat is de positie van Nouryon in de energietransitie? (opslag waterstof; proefboringen; 

opslag andere stoffen*) 
• Betere communicatie en informatie over activiteiten. 

 



Hier zullen ongetwijfeld nog punten aan worden toegevoegd. Mochten er bij jullie ook vragen leven 
waar je graag een antwoord op zou willen hebben, stuur ons dan een berichtje of bel even met een 
van de bestuursleden, dan nemen we ook jullie vragen mee in het gesprek. 
 
*) Wat we ten tijde van het gesprek niet wisten, was het onderzoek dat plaats vindt aan de andere 
kant van de grens o.a. rond de plaatsen Bad Nieuweschans en Dörpen (ter hoogte van Stadskanaal) 
naar de mogelijke opslag van kernafval in Duitse zoutkoepels. (de regionale media besteedden hier 
onlangs een beetje aandacht aan. Een oproep om de petitie tegen deze opslag te ondertekenen 
vind je via de volgende link: https://www.dvhn.nl/drenthe/Duits-kernafval-langs-Nederlandse-
grens-Statenleden-willen-inwoners-mobiliseren-tot-actie-26445957.html 

Het feit dat in het kader van de energietransitie of in het zoeken naar oplossingen voor andere problemen 
steeds weer de zoutcavernes in beeld komen, baart ons zorgen. Juist omdat door de instanties die er 
onderzoek naar hebben gedaan, wordt gewezen op de risico’s die werkzaamheden in de ondergrond met 
zich meebrengen. Verbazingwekkend, dat ook Groninger politici (die toch beter zouden moeten weten) zich 
schuldig maken aan het klakkeloos negeren van deze problematiek in hun profilering bijv. inzake de 
ontwikkeling van het Noorden tot ‘waterstofcentrum’.  

T.a.v. de schade die wordt veroorzaakt door de mijnbouw in onze woonomgeving, kunnen we stellen dat 
we inmiddels van diverse zijden zijn geïnformeerd over de redelijk grote hoeveelheid meldingen die 
inmiddels zijn gedaan waarvan het grootste deel ook is gehonoreerd. Meldingen bij en via Nouryon zijn tot 
nu toe allemaal afgewezen! 

Je merkt: we blijven ons sterk maken voor een veilige woon- en leefomgeving! 
 

Met een vriendelijke groet, 

Het bestuur 
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