
 

NIEUWSBRIEF 13 FEBRUARI 2022   NOBIANS PRESENTATIE OP 18 JANUARI 

Nobian slaat wederom de plank finaal mis! 

Nobian (h)erkent de zorgen van omwonenden van (toekomstige) zoutlocaties niet! 

 

In de digitale bijeenkomst van 18 januari 2022 rept 

Nobian met geen woord over haar plannen in het 

Zuiderveen! 

 

Dit terwijl het volgens de uitnodiging daar 

uitdrukkelijk over zou gaan! 

 

In een breedvoerig betoog wordt uitleg gegeven over 

de verschillende vormen van zoutwinning in 

Nederland en Denemarken. Dit is duidelijk niet de 

inhoud waarvoor de deelnemers aan de sessie zijn 

ingelogd! 

 

Volgens de mijnbouwwet moeten de omwonenden van mijnbouwactiviteiten worden geconsulteerd.    

In het geval van de nieuwe plannen van Salt Nobian betekent dit dat bewoners moeten worden 

geïnformeerd over de plannen en dat hierover met hen moet worden overlegd. 

Noch op de fysieke bijeenkomst op 2 november 2021 die werd gehouden in het Landgoed Westerlee, 

noch op de digitale ‘bijeenkomst’ van 18 januari 2022 was er sprake van consultatie. 

o Tijdens de bijeenkomst in Westerlee werd er alleen een presentatie gehouden 

waaraan volgens Nobian inhoudelijk geen conclusies verbonden konden worden 

omdat het hier om “voorlopige” informatie zou gaan. Daarnaast werd er tijdens deze 

sessie amper of niet op inhoudelijke vragen geantwoord.  

o In de digitale ‘bijeenkomst’ werd er geen aanvullende informatie gegeven, omdat 

deze sessie helemaal niet over het Plan Zuiderveen ging (er werd met geen woord 

over gerept). Naast het feit dat een digitale sessie daarvoor überhaupt niet geschikt 

is, omdat de vertraging in vragen en antwoorden dermate groot is dat er geen sprake 

was van interactie. 

Dat Nobian onvoldoende op de hoogte is van de zorgen van de bewoners , blijkt wel uit het feit dat 

ze aannamen dat er ruim 50 deelnemers waren ingelogd, te danken was aan hun inzet om op het 

allerlaatste moment nog een aankondiging op de Gemeentelijk website te (laten) plaatsen. 

Nobian Salt gaat hiermee voorbij aan het feit dat het de Stichting Bewonersbelangen Lanengebied 

en Zuiderveen was die in de week voorafgaand aan de sessie, zo’n 1000 flyers bezorgde bij de 

bewoners in Winschoten Zuid en omwonenden van het Zuiderveen. 

 



Nobian dacht te kunnen volstaan met het (al dan niet willekeurig) uitnodigen van slechts een tiental 

direct omwonenden. 

! Achteraf, gezien de inhoud van de presentatie (die over een totaal ander onderwerp 

ging dan de aankondiging deed vermoeden) was het een enorme misser van Nobian 

om niet de omwonenden en belanghebbenden van de ‘oude’ cavernes in het 

Heiligerleeveld uit te nodigen. Het ging namelijk voor 90% van de avond over het 

afsluiten van buiten gebruik gestelde cavernes. Of eigenlijk over het feit dat Nobian 

de kennis niet heeft van de materie hoe cavernes veilig en toekomstbestendig te 

kunnen afsluiten (abandonneren).  

! In de uitleg over het onderzoek naar dit abandonneren blijkt, dat er voldoende 

materiaal aanwezig was om de proeven over sterkte, permeatie (= het proces van 

langzaam binnendringen van oneigenlijke stoffen) en scheurvorming op schaal uit 

voeren. In onze oren klinkt dat als: Geen enkele noodzaak dus om een ‘proefboring’ 

uit te voeren. Het zou ook vreemd zijn dat er te weinig kennis van de samenstelling 

van de zoutlaag zou zijn, aangezien er op nog geen 400 meter van de nieuw beoogde 

locatie dagelijks zout wordt gewonnen (bij Boring I aan de 7e Laan) . Of zou men niet 

weten wat men hier precies aan het doen is? 

Vanzelfsprekend riep de presentatie, en wellicht nog meer het feit dat de informatie waarvoor men 

had ingelogd niet werd getoond, vele vragen op. Reeds tijdens de presentatie stroomde de chatbox 

vol! 

Bij de beantwoording viel op dat de vragen willekeurig werden gekozen. Waarbij vragen die 

betrekking hadden op de gevoelens van de toehoorders werden genegeerd en er op andere vragen 

van meer technische aard, ontwijkende, onjuiste of geen volledige antwoorden werden gegeven. 

Enkele voorbeelden:   Vraag    antwoord Nobian    input van Mijnendijnbelang 

• Hoe wordt de toegang naar de nieuwe cavernes(zoutputten) geregeld als een ontsluiting via 

het Zuiderveen niet wenselijk is. Gaan jullie daadwerkelijk door het Winschoter Bos? 

o Geen antwoord. Men bekijkt dit nog. Ergo geen consultatie in een tijdig stadium. 

 

• Waarom ontwikkelen jullie cavernes dichter bij elkaar en veroorzaken daarmee grotere 

bodemdaling? 

o De vergroting in diameter van 100 meter naar 125 meter in diameter geeft slechts 

een geringe verhoging van de bodemdaling. En is nog steeds veilig! 

▪ De vraag was waarom de cavernes in het Heiligerleeveld dichter bij elkaar werden 

ontwikkeld dan in het oorspronkelijke winningsplan was aangegeven. De 

berekeningen die ten grondslag liggen aan deze aanpassing geven aan, dat de 

bodemdaling het 17-voudige zal bedragen als de cavernes op slechts 250 meter van 

elkaar worden ontwikkeld. Het vergroten naar een diameter van 125 meter 

verdubbelt deze waarde nog eens.  

 

Als men zich dus aan het oorspronkelijke winningsplan had gehouden zou de 

bodemdaling (volgens berekening!) slechts 1 cm bedraagt hebben! 

 

• Waarom geen eerlijk antwoord als er wordt gevraagd naar de bodemdaling? 

o Deze vraag werd helaas niet beantwoord. 

▪ In de uitleg over de bodemdaling werd aangegeven, dat deze ‘slechts’ 18 cm zou  

bedragen. In werkelijkheid bedraagt de bodemdaling zo’n 35 cm. In een ‘deal’ met  



de NAM wordt een onderlinge verdeling afgesproken wie welk deel - zout of gas -  

tot zijn verantwoording rekent. De ludieke uitleg van het voetbalveld waarbij het 

ene doel slechts 1,5 cm lager dan het andere staat slaat nergens op. Je zou maar 

wonen op de knik van zo’n dalingskom! 

 

• Rijdend langs de N366 zie je in de avondlijke uren de boortoren van Nobian als  

‘stralend’ symbool van haar activiteit in Zuidwending. Je moet dit maar vlak achter of  

voor je huis hebben in het Zuiderveen! 

o Ja, deze werkverlichting is noodzakelijk voor de veilige werkomgeving. De duur van 

zo’n booractiviteit bedraagt echter maar een paar maanden. 

▪ De praktijk leert, dat inclusief de ‘events’ (= momenten waarop het mis gaat in het  

proces) veelal zo’n boring 6 maanden of meer in beslag neemt (incl. het op- en  

 afbouwen). Behalve de proefboring zou het gebied er dus op kunnen ‘rekenen’ om  

de komende 7 jaren in een zee van licht te baden! Vervolgens (uitgaande van 12 

locaties) continu 1 locatie waar een z.g. work-over plaats vindt. 

 

• Waarom wordt het benodigde zout niet gewonnen uit zeewater? 

o Om economische reden (winning uit zeewater zou veel duurder zijn) kiest men voor 

de methode van mijnbouw. 

▪ Dus voor het economische gewin van een buitenlandse (Amerikaanse) investeerder 

wordt er inbreuk gemaakt op onze omgeving! 

 

• In Veendam is een aantal jaren geleden een enorme hoeveelheid diesel samen met  

pekelwater in de ondergrond verdwenen. Lopen we dat risico hier ook? 

▪ Nee, we hebben controle over onze caverne en zo’n calamiteit kan bij ons niet 

voorkomen. 

▪ Op z’n zachtst gezegd spreekt Nobian hier niet de waarheid aangezien ze (pas) in 

december 2021 aan onze Stichting en de Gemeente Oldambt meedeelden dat 

(reeds) in 2017 was ontdekt dat bij de caverne B (Tranendallaan) een lekkage van 

enkele duizenden liters dieselolie werd ontdekt. De vraag is of het Openbaar 

Ministerie ook hier een zaak van maakt zoals deze voor de rechtbank in Zwolle op 

31 januari j.l. werd behandeld. Hier was Nobian gedaagd voor een lekkage van 

tienduizenden liters dieselolie in Hengelo en het feit dat ze deze niet had gemeld bij 

de bevoegde autoriteit! 

Wil je met ons strijden voor een veilige  

woon- en leefomgeving? 

Sluit je dan aan als deelnemer: 

Stichting Bewonersbelangen Lanengebied en 

Zuiderveen 

www.mijnendijnbelang.nl 

info@mijnendijnbelang.nl 

 

http://www.mijnendijnbelang.nl/

