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Geachte Statenleden van de Provincies Drenthe, Fryslan en Groningen,
Bijgaand ter informatie de uitspraak van de Rechtbank Den Haag m.b.t. het
instemmingsbesluit op het aanvullende winningsplan van Nedmag.
In de recent door u vastgestelde begrotingen voor 2023 e.v. alsmede in de
Najaarsrapportage 2022 heb ik geen voorzieningen aangetroffen over de afwikkeling van
de door Nedmag veroorzaakte schades en de gevolgen van een eventueel faillissement van
Nedmag.
Via de NOM zijn de 3 Noordelijke Provincies gezamenlijk voor 25% eigenaar van
Nedmag.
Op grond van BW 6 artikel 177 lid 2 bent u daarmee exploitant en verantwoordelijk voor
de afwikkeling van de ontstane schade. Zie onderstaande 'knipsels'.

(uit de Kamerstukken blijkt dat artikel 177 lid 2 breed moet worden uitgelegd en dat de
schade voor rekening dient te komen van degene die in economische zin profiteert van de
aanleg of exploitatie van het mijnbouwwerk).
Via Rijksoverheid.nl heb ik al eens eerder verzocht om op grond van het voorgaande de
toepasselijke begrotingen van Waterschap en Provincies te willen controleren. Door
toedoen van EZK is deze vraagstelling indertijd bij de Directie Groningen van EZK beland



























































































































en daar vermoedelijke in het ronde archief terecht gekomen.
Duidelijk is dat:
a. het incident van april 2018 niet is gelegaliseerd;
b. er geen onderzoek is gedaan naar de effecten van gestapelde mijnbouw zoals vereist in
de voorgaande vergunning;
c. er geen onderzoek is gedaan naar het verminderen van de bodemdaling zoals vereist in
de voorgaande vergunning;
d. niet bekend waar de vele miljoenen liters dakolie (2750m3 per caverne) vanuit het
cavernecluster zijn heen gestroomd;
e. niet bekend is wat de chemische samenstelling is van het overgrote deel van de dakolie
en hoe dat mogelijk is gewijzigd door het verblijf in de ondergrond;
f. de maximale bodemdaling zoals vereist in de voorgaande vergunning is overschreden;
g. de bodemdaling het Waterschap noopt om maatregelen te treffen met tot meer dan 30
peilgebieden tot gevolg;
h. dat elke wijziging van het grondwaterpeil tot een nieuwe evenwichtssituatie onder de
funderingen van de woningen in het gebied leidt;
i. dat het bereiken van de nieuwe evenwichtssituatie tot spanningen in de constructie van
de woningen leidt;
j. dat deze spanningen tot schade leiden.
Naast dat duidelijk is dat de activiteiten van Nedmag tot schade leiden en dat de Provincies
daar, als exploitant, verantwoordelijk voor zijn, is Nedmag ook een grote 'uitstoter'.
Voor het verdampen van de pekelwater is namelijk een grote hoeveelheid energie nodig.
Het beeindigen van de activiteiten van Nedmag levert daarmee een forse bijdrage in de
regionale klimaat- en crisisdoelstellingen.

Met vriendelijke groet,

Hilke Janssen 




























































