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Met deze brief informeren we u over de voortgang op een viertal onderwerpen: De gaswinning uit het 
Groningenveld, de zoutwinning door Nedmag in Veendam, de beroepsprocedure gaswinning Westerveld 
en de inrichting van het landelijk schadeloket. Om met het laatste te beginnen:  
 
Inrichting landelijk schadeloket 
De Tweede Kamer heeft op 9 juni 2020, een uitgebreid update ontvangen van de minister over de 
landelijke afhandeling mijnbouwschade, oftewel de Commissie Mijnbouwschade. Het college zal de 
concrete invulling van het begrip ‘ontzorgen van de schademelder’ dan ook kritisch volgen. Naar het 
oordeel van ons college duurt de inrichting van het landelijk schadeloket veel te lang gelet op de 
gestapelde mijnbouw in deze regio. Een informatiebijeenkomst voor uw raad over schadeafhandeling zal 
worden belegd als de inrichting van het schadeloket concreet gestalte krijgt.  
 
Afspraken over schade met de zoutbedrijven 
De minister zegt in zijn brief aan de Tweede Kamer van 9 juni 2020 dat hij met de bedrijven uit de olie- en 
gassector reeds afspraken heeft gemaakt over de afhandeling van schade en dat hij verwacht met de 
zoutbedrijven deze zomer een overeenkomst te sluiten.  
 
Zienswijzeprocedure Zoutwinning Nedmag is gestart op 11 juni 2020 
Eind november vorig jaar is in de voorbereidende adviesronde i.v.m. winningsplan Nedmag bestuurlijk 
aangedrongen bij de Minister op vaststelling van een schadeprotocol voor de zoutsector vóórdat de 
Minister het ontwerpbesluit Nedmag verder in procedure brengt. We zijn ontstemd dat de Minister heeft 
gemeend bij de afweging van de betrokken belangen – economisch belang versus de belangen van de 
inwoners in het betrokken gebied – de economische belangen zwaarder te moeten laten wegen door de 
zienswijzeprocedure nu al te starten.  
 
Daarnaast is afgelopen weken aangedrongen bij de Minister om de zienswijze procedure in september te 
starten, gelet op de bijzondere omstandigheden in verband met Corona, de vakantieperiode en 
vergaderschema's van Raden en Staten,. Dit heeft echter geen verandering gebracht in het standpunt 
van de Minister en zoals gezegd is de terinzagelegging gestart op 11 juni 2020.  
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In de bijlage vindt u de kennisgeving van de zienswijzeprocedure Nedmag met daarin de link naar de 
bijbehorende stukken In deze kennisgeving staat vermeld op welke wijze de inwoners in de gelegenheid 
worden gesteld om een zienswijze in te dienen bij de Minister.  
 
Het college zal binnen de wettelijke termijn van zes weken in afstemming met het Waterschap en de 
gemeenten in de regio een zienswijze op hoofdlijnen formuleren op het ontwerpbesluit van de minister en 
gebruik maken van de mogelijkheid om de zienswijze aan te vullen in de eerste week van september. 
Desgewenst kan uw raad deze periode benutten om een eigen zienswijze in te dienen dan wel een 
aanvulling te doen op de zienswijze van het college. In de bijlage vindt u het –zeer kritische –advies van 
ons college aan de Minister van 26 november 2019. Zodra de zienswijze op hoofdlijnen gereed is 
ontvangt uw raad hiervan een afschrift.  
 
Zienswijze procedure Groningen gas start op 19 juni 2020 
Ons college heeft op 8 mei 2020 advies uitgebracht aan de Minister en zal in lijn met dit advies en in 
afstemming met de 'kopgroep Groningen' en de Noord- Drentse gemeenten een zienswijze uitbrengen.  
De ter inzagelegging van het ontwerpvaststellingsbesluit Operationele Strategie Groningen gasveld 2020-
2021 start op 19 juni aanstaande. Zodra de zienswijze gereed is ontvangt uw raad hiervan een afschrift.  
 
Beroep tegen winningsplan Westerveld 
In december 2018 hebben de colleges van Tynaarlo, Assen, Westerkwartier, Aa en Hunze, Midden-
Drenthe en Tynaarlo beroep in gesteld bij de Raad van State tegen winningsplan Westerveld. Nu - na 
tweeënhalf jaar -  heeft de Raad van State de zittingsdatum bepaald op 18 augustus a.s. Het college 
houdt u op de hoogte over de voortgang in de procedure. 
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Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan 2018 Nedmag en de ontwerpbesluiten  
omgevingsvergunningen locatie Well Head Centre-1, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ontwerpbesluiten opgesteld voor wijziging van de instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en de bijbehorende 
omgevingsvergunningen voor op de locatie WHC-1 van Nedmag. Van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020 liggen de ontwerpbesluiten ter inzage. Eenieder kan reageren 
op de ontwerpbesluiten met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat zijn de plannen in Borgercompagnie?  
Nedmag B.V. (Nedmag) heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan 2018 Nedmag en twee aanvragen voor omgevingsvergunningen  
ingediend bij de minister van Economische Zaken en Klimaat. In de brief van 21 december 2018 (kenmerk DGETM / 18325576) heeft de minister 
besloten tot een gecoördineerde behandeling van het in november 2018 ingediende winningsplan en de twee bijbehorende aanvragen voor
omgevingsvergunningen. Daarom worden deze drie ontwerpbesluiten tegelijk gepubliceerd. De winningsactiviteiten liggen geografisch gezien in de 
provincie Groningen, binnen de grenzen van de gemeenten Veendam en Midden-Groningen en het verzorgingsgebied van het waterschap Hunze en 
Aa’s.

Nedmag wint magnesiumzout nabij de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Om zout te mogen blijven winnen heeft Nedmag een nieuw 
winningsplan ingediend. Dit nieuwe winningsplan is noodzakelijk omdat de bodemdaling meer wordt dan waarmee was ingestemd in het  
winningsplan 2013. De bodemdaling wordt meer vanwege de beheersmaatregelen die getroffen zijn na het incident in het zoutveld Tripscompagnie in 
april 2018 waarbij voor korte tijd pekel is weggestroomd. In het winningsplan 2018 Nedmag zijn de activiteiten die verband houden met de afwikkeling 
van het incident omschreven, evenals voortzetting van de zoutwinning door onder andere de aanleg van vier nieuw putten (VE-5 tot en met VE-8).

Binnen inrichting WHC1/2 van Nedmag worden kalium- en magnesiumhoudende zouten gewonnen uit twee winlocaties, genaamd WHC-1 en WHC-2 
(Well Head Centre), die organisatorische, functionele en technische bindingen hebben. De twee locaties worden om deze reden als één inrichting  
beschouwd, genaamd WHC1/2. De aanvragen om een omgevingsvergunning hebben betrekking op de locatie WHC-1, gelegen aan de  
Borgercompagnie 156A te Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, Sectie R, nummer 00146.

Nedmag heeft op 30 mei 2017 op grond van de Wabo een aanvraag om een omgevingsvergunning (kenmerk OLO 3000245) ingediend voor de  
uitbreiding en renovatie van de inrichting WHC-1, waarmee de aanleg van en winning uit twee nieuwe cavernes mogelijk wordt gemaakt.  
Als gevolg van de inwerkingtreding van de gewijzigde Mijnbouwwet heeft Nedmag op 27 maart 2018 ook een aanvraag om een omgevingsvergunning 
 (kenmerk OLO 3554325) ingediend voor het uitvoeren van twee zoutboringen (VE-5 en VE-6) met behulp van een elektrisch aangedreven mobiele 
boorinstallatie. Indien de boringen succesvol zijn, is Nedmag voornemens om de putten in gebruik te nemen voor de winning van zout.

Het ontwerpbesluit op de aanvraag van een omgevingsvergunning met OLO nummer 3000245, gedateerd 1 december 2017 met kenmerk DGETM-EO/ 17191131, heeft in 2017 ter inzage gelegen. Gelet op gecoördineerde behandeling van 
het in november 2018 ingediende winningsplan en de twee bijbehorende aanvragen voor omgevingsvergunningen wordt het (gewijzigde) ontwerpbesluit voor de uitbreiding van de locatie WHC-1 opnieuw ter inzage gelegd, samen met 
het winningsplan en het ontwerpbesluit voor de omgevingsvergunning voor de diepboringen VE-5 en VE-6.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 24 juli 2020 de ontwerpbesluiten en de onderliggende stukken inzien op www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

•  Gemeentehuis Veendam, Raadhuisplein 5 te Veendam
•  Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten
•  Gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand
•  Gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries
•  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Reageren op de ontwerpbesluiten?
U kunt binnen deze termijn reageren op de ontwerpbesluiten. U kunt op alle drie de ontwerpbesluiten, eventueel los van elkaar, een zienswijze indienen. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van de ontwerpbesluiten en de 
onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welk onderdeel u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten. Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpbesluit een zienswijze 
hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het uiteindelijke (instemmings)besluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Nedmag
Postbus 142
2270 AC Voorburg

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij de definitieve (instemmings)besluiten. In een Nota van Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve (instemming) besluit zijn verwerkt. 
Hiertegen staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een geldige zienswijze een brief van het ministerie thuisgestuurd ter 
kennisgeving van de publicatie van de definitieve besluiten.

Wilt u meer weten?
Een uitleg over de lopende procedures, het winningsplan 2018 Nedmag en meer informatie over zoutwinning door Nedmag is online te vinden op: www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze via de webpagina indienen.

Voor nadere informatie over het instemmingsbesluit met het winningsplan 2018 Nedmag en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00u tot 12.00u contact opnemen met de heer M. Claasen, telefoonnummer 070 – 3796132.

Voor nadere informatie over de ontwerpbesluiten voor de omgevingsvergunningen van Nedmag en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00u tot 12.00u contact opnemen met de heer M. Pieters, telefoonnummer  
070 – 379 83 89 of mevrouw K. Kaya, telefoonnummer 070- 379 77 68


