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In onze vorige nieuwsbrief konden we nog melden, dat er niet zoveel was gebeurd in de winterperiode. Nu 
echter moeten we het tegenovergesteld schrijven: Op alle fronten is activiteit waar te nemen. Dit is op een 
enkele uitzondering na echter niet positief te noemen.  

Omdat een aantal ontwikkelingen elkaar in snel tempo opvolgden, dachten we er goed aan te doen steeds 
even te wachten met het verstrekken van informatie. Inmiddels zijn er echter zoveel ‘losse eindjes’ dat we 
hiermee niet langer willen wachten: 

Nobian 

Zoals u wellicht al hebt vernomen, is de mijnbouwer weer van naam veranderd. Sinds januari 2021 heeft 
Nouryon, voorheen Akzo, de zoutwinning en -verwerkingstak afgesplitst onder een nieuwe naam:  Nobian 
(nobi is Japans voor groei). Hoewel het bedrijf hier zelf halleluja over roept, hebben wij op kritische vragen 
aan het SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en het Ministerie van EZK (Economische Zaken en Klimaat) nog 
geen bevredigend antwoord gekregen. We maken ons nl. zorgen over deze afsplitsing die juist gebeurt op 
een moment waar de mijnbouwer voor een belangrijke (en kostbare) opgave staat: het afsluiten van ‘af-
gedankte’ en te groot geworden cavernes in het Heiligerleeveld. Dit terwijl er nog steeds geen fonds voor 
calamiteiten is gevormd! 

In de wandelgangen is er sprake van het schrappen van drie nog op de planning staande boringen. Van de 
boringen ‘O’ en ‘P’ is al langer bekend dat ze níet in exploratie worden gebracht. Naar verluidt zou ook 
boring ‘N’ hier aan toegevoegd zijn. Het lukt echter tot op heden niet om dit laatste ‘officieel’ bevestigd te 
krijgen. 

Ter duiding: locatie HL-O tussen het spoor en de Trekweg noordelijk van Napels Oost. Boring HL-P aan de 7e 
Laan. Boring HL-N tussen de 2e Laan en de Meidoornlaan, oostelijk van locatie M. 

Wel kregen we in een overleg met Nobian in Juli 2021 te horen, dat men een aanvraag voor verlenging van 
het huidige winningsplan voor de bestaande boringen (einde looptijd 2025) in voorbereiding neemt. 

In dit zelfde overleg kregen we te horen, dat voor de nabije toekomst de ogen zijn gericht op een nieuw 
veld langs het Zuiderveen. Dit stond/staat echter nog op een laag pitje en zou voorlopig ‘van achter het 
bureau’ nog eens nader worden bekeken op basis van de vergaarde informatie uit het (recente?) verleden. 

Wat schetst echter onze verbazing: begin augustus krijgen enkele omwonenden aan het Zuiderveen een 
schrijven van Nobian in de bus waarin melding wordt gemaakt van intensiever onderzoek van het veld 
‘Zuiderveen’ in de vorm van veldonderzoek. Uitgevoerd medio augustus, t.b.v. het voorbereiden van een 
proefboring om de zoutdôme exacter in kaart te brengen. ‘Nobian is voornemens om in oktober 2021 
hiervoor een vergunning aan te vragen bij EZK.’ ‘Nobian is voornemens om in 2022 een evaluatieboring uit 
te voeren.’ 

Afgezien van het feit dat de inhoudelijk verstrekte informatie haaks staat op hetgeen verteld in het overleg 
van 19 juli, is de wijze van communicatie ver onder de maat. Waar twee jaar geleden was overeengekomen 
dat wij als Stichting van alle correspondentie aan omwonenden een kopie zouden ontvangen, ging men hier 



wederom aan voorbij. Terwijl het belang hiervan in voornoemd overleg door directeur/plantmanager en 
hoofd communicatie nogmaals expliciet werd onderstreept. We hebben niet alleen de betrokkenen, maar 
ook de hogere leidinggevenden bij Nobian en Nouryon gewezen op deze grove schending van de afspraken. 

Deze handelswijze is tevens besproken met de Gemeente Oldambt en het SodM terwijl de afdeling 
vergunning afgifte van het Ministerie van EZK op de hoogte is gesteld. 

Over het verloop van de gesprekken c.q. het resultaat hopen we in een volgende nieuwsbrief te berichten. 

Schade en schadeafhandeling 

Konden we melden dat er steeds meer omwonenden (bijna iedereen in het gebied blijkt schade aan woning 
of opstal te hebben!) hun schade melden bij het IMG, moeten we nu melden, dat de terugkoppeling vanuit 
het IMG ineens teleurstellend is. In tegenstelling tot de ruimhartige vergoeding tot pakweg een maand of 
zes geleden, lijkt de kraan dichtgedraaid te zijn. 

Of dit te maken heeft met de uitspraak van de directeur van de NAM dat het allemaal veel te duur werd? 
Het lijkt er op!! Welke rol het Ministerie van EZK hierbij heeft is vooralsnog onduidelijk. 

Dat een zich onafhankelijk noemend instituut zich hierdoor laat leiden is in onze ogen echter absurd! 

We hebben dhr. Kortmann, voorzitter bestuur Instituut Mijnbouwschade Groningen en c.s. op de hoogte 
gesteld van onze mening en trachten met hen in gesprek te komen. 

Van het convenant dat onlangs is gesloten tussen het Ministerie en de Zoutwinningsbedrijven inzake een 
uniform schadeprotocol zijn we nog in afwachting van de exacte invulling hiervan, maar gezien de 
opstelling van de bedrijven (Wij veroorzaken geen schade!) hebben we hier niet al te veel fiducie in. 

Je merkt: we blijven ons sterk maken voor een veilige woon- en leefomgeving! 
 
Op dit moment is een achttal personen actief betrokken; in overleggen, door de buurt in te trekken, door 
contact op te nemen met betrokken instanties, of om bewoners te informeren. Helaas moet Harry 
Zoutman zich om persoonlijke redenen tijdelijk terugtrekken. We zoeken aanvulling van mensen die 
nieuwsgierig zijn naar wat zoutwinning betekent, die deskundig(er) zijn op deelgebieden als 
communicatie, de diepe ondergrond, politiek, enz. Heeft u interesse om eens te luisteren waarover onze 
gesprekken gaan, of om een overleg bij te wonen, laat ons dat dan weten. Heel erg welkom. 
 
Begin september was er een werkbezoek van enkele politieke partijen. Tevens een stevig gesprek met 
Nobian en in oktober staat het volgende overleg gepland. Heeft u vragen/een vraag voor de ‘politiek’ 
en/of een vraag/vragen aan Nobian? Wij stellen ze graag voor u. Neem contact met een van 
onderstaande personen op, of via de mail. 

 

Met een vriendelijke groet, 
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