UPDATE

nr. 4 m.b.t. activiteiten Akzo Nouryon in het Lanengebied

30 oktober 2018

Behalve het kabaal dat door de renovatie van boring M wordt veroorzaakt hoorde u even niks. Dit
betekent echter niet, dat er niets is gebeurd! Sinds de laatste bijeenkomst in Westerlee is Nouryon
zoals het bedrijf dat de zoutwinning in onze achtertuinen uitvoert tegenwoordig heet, even aan zet.
Wij als comité hebben echter niet stil gezeten. Zonder alle acties in detail te omschrijven, hebben we:
• kennis vergaard inzake de zoutwinning en bijbehorende risico’s (zie onder meer lijstje met
links naar beschikbare documenten)
• fracties van politieke partijen benaderd om onze zorgen te uiten en medewerking te vragen
• met leden van de Provinciale Staten en hun beleidsambtenaren gesproken om onze zorgen
te uiten en steun te vragen in de vorm van kritische beschouwing t.o.v. het onderwerp en de
nieuwe plannen van Nouryon
• vergaderingen van de actiegroep Stop Zoutwinning in Veendam bezocht. Hoewel deze groep
hun eigen specifieke problemen met de zoutwinning door Nedmag heeft, zijn er ook veel
paralellen in de problematiek en risico’s.
• in een vraag en antwoord mailwisseling met het S(taatstoezicht)o(p)d(e)M(ijnen) SodM
kregen we (en krijgen nog steeds) antwoorden op de vragen die opkomen.
• een vergadering gehouden waarbij we een aantal belangstellende en zich zorgen makende
buurtbewoners hadden uitgenodigd om het comité te komen versterken.
In de deze genoemde vergadering is het volgende besloten:
1. Werken aan verbreding van het comité. Zowel in aantal leden als ook de groep die wordt
vertegenwoordigd.
2. Er zal worden getracht langs diplomatieke weg de gestelde doelen te bereiken, waarbij geen
onderscheid wordt gemaakt in de locatie van de boring(en)
3. Er zal een overleg worden geïnitieerd tussen het comité en Akzo (sinds 09-10-2018 Nouryon)
om de kaders voor verder overleg en/of informatiebijeenkomsten te bespreken. Voor 15
november a.s. staat dit overleg op de agenda.
4. Er zal een overleg worden geïnitieerd tussen het comité en de Gemeente (Burgemeester,
Wethouder en beleidsambtenaar)
5. Er zal middels een verdeling van taken aandacht worden besteed aan:
a. Communicatie
b. Vertrouwen
c. Veiligheid
d. Schade
6. Er wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht tijdens de vergadering van de Commissie
Veiligheid van de Provinciale Staten op 7 november a.s. om de aandacht voor de risico’s van
zoutwinning te onderstrepen.
7. Er wordt contact gelegd met diverse (mogelijk) belanghebbenden of informatiedragers om
onze kennis te vergroten.
8. Een volgende vergadering te beleggen op 29 november a.s.

Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in het comité om één of meerder taken op u te
nemen, dan bent van harte welkom om te reageren. Hoewel we ons voorstellen de groep niet al te
groot te maken (i.v.m. de werkbaarheid), maken meerdere handen het werken vanzelfsprekend
lichter. Misschien wilt/kunt u kennis met ons delen omtrent zoutwinning en/of de gevolgen daarvan.
Ook die informatie stellen we zeer op prijs.
Voor bovenstaande kunt contact opnemen met Harm Vos harmvos@home.nl / 06 51 43 40 20 of
Tineke Raap raap31@zonnet.nl / 0597 425248 06 29 285 283

Met vriendelijke groet,
Bewonerscomité Lanengebied
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De Mijnbouwwet (link) kunt u met de knop
de huidige versie van de Mijnbouwwet
vergelijken met een eerdere versie, zoals van begin dit jaar. Als u dan door de wet scrolled
zult u exact de tekst vinden die is aangepast. Deze gemarkeerd met groen en rood.
Staat van de Sector Zout
https://www.sodm.nl/documenten/rapporten/2018/05/31/staat-van-de-sector-zout
Aanbevelingen van het SodM
https://www.sodm.nl/onderwerpen/zoutwinning/nieuws/2018/05/31/zoutwinningsbedrijve
n-moeten-hun-verantwoordelijkheid-nemen-ook-voor-de-lange-termijn
Standpunten risico’s bodemdaling door zoutwinning door Ir. A.P.E.M. Houtenbos
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=821486f3-d6fe-4c3c-b0a0487e7cec4b20&title=Position%20paper%20A.%20Houtenbos%20t.b.v.%20hoorzitting%2Fron
detafelgesprek%20Zoutwinning%20d.d.%2012%20september%202018.pdf
Akzo onder verscherpt toezicht (link).
Antwoord Wiebes op Aanbevelingen SODM/ Kamervragen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/27/kamerbrief-metreactie-op-rapport-039-staat-van-de-sector-zout039
Artikel in de regionale media
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198399/KNMI-Ook-bevingen-bij-zoutwinning-Groningen

