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Behandeld door mevrouw D. Wimmers (0592) 36 55 14

Onderwerp: Verzoek besluit artikel 46 Mijnbouwwet voor financiële zekerstelling
zoutwinning Nedmag

Geachte heer Blok,

Op 30 april 2021 hebt u uw instemmingsbesluit voor het winningsplan van
Nedmag BV (Nedmag) van 30 november 2018 bekendgemaakt. ln uw besluit
stemt u onder voorwaarden en beperkingen in met de voortzetting van de zout-
winning tot 31 december 2045.

Door de zoutwinning zal, mede als gevolg van de afwikkeling van het incident
van 20 april 2018 in het cluster Tripscompagnie, in het diepste punt van het win-
ningsgebied een bodemdaling van maximaal 95 cm optreden. ln combinatie met
de gaswinning in de regio zal sprake zijn van maximaal 110 cm bodemdaling.
Deze bodemdaling zal leiden tot schade en de noodzaak tot het nemen van
waterhuishoudkundige maatregelen door het waterschap Hunze en Aa's.
Nedmag is uiteraard verantwoordelijk voor de vergoeding hiervan. Echter, het
risico bestaat dat Nedmag opgeheven is dan wel niet meer in staat is deze schade
te vergoeden in het latere stadium van de bodemdaling. ln die periode is het niet
vanzelfsprekend dat schadevergoeding za I plaatsvinden. Uw ambtsvoorganger
heeft in zijn brief van 21 april 2021 zijn mogelijkheden uiteengezet om Nedmag
voor deze eventualiteit financiële zekerheid te laten stellen. Zijn aanbeveling was
dat de decentrale overheden zelf een overeenkomst met Nedmag afsluiten. Par-

tijen zijn hiertoe tot op heden niet in geslaagd, maar de zoutwinning mag wel
worden voortgezet.
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Hoewel de invloed van de zoutwinning op Drents grondgebied beperkt is, be-
grijpen wij de zorgen van de decentrale overheden in Groningen die zich met
deze toekomstige financiële onzekerheid geconfronteerd zien. Wij hebben er
dan ook begrip voor als zij op dit punt tegen uw besluit beroep aantekenen.
Het is spijtig te moeten constateren dat ondanks alle inspanningen en overleggen
van de afgelopen 2Vz jaar deze situatie is ontstaan. ln vorengenoemde brief van

uw ministerie staat dat u op grond van artikel 46 van de Mijnbouwwet ervoor
kunt zorgen dat voor schade als gevolg van bodembeweging ook op termijn
financiële zekerheid wordt gesteld door een bedrijf. Wij verzoeken u dringend
om alsnog een dergelijk besluit te nemen. Dit zal zowel de rust in het gebied als

de relatie tussen Nedmag en decentrale overheden ten goede komen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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