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Statenfractie Partij voor het Noorden - schriftelijke vragen 
omtrent zoutwinning nabij Borgercompagnie 

Geachte heer Zwiers, 

Op 24 februari 2016 heeft u schriftelijke vragen gesteld over de zoutwinning en mogelijke gevolgen daarvan 
in het gebied nabij Borgercompagnie. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen. Wij herhalen eerst 
uw vraag, waarna wij deze beantwoorden. 

1. Is het College op de hoogte van het feit dat de firma Nedmag een nieuwe zoutkoepel wil ontginnen in de 
omgeving van Borgercompagnie? 

Ja. 

2. Is het bekend dat de zoutwinning ernstige bodemdaling kan veroorzaken? 

Ja. 

3. Is het College zich bewust dat direct omwonenden zich hierover ernstige zorgen maken? 

Ja. 

4. Is de Provincie Groningen van plan om de benodigde vergunningen te verlenen? Kunt u dit toelichten? 

Het Ministerie van Economische Zaken is het bevoegd gezag voor vergunningverlening, niet de 
provincie Groningen. Wij hebben hierin een adviserende rol. Ons advies zullen wij te zijner tijd op basis 
van het ingediende winningsplan opstellen. 

5. Is de Provincie Groningen voornemens bewoners actief voorlichting te geven over deze nieuwe 
zoutboringen? Zo nee, waarom niet? 

Nee, de provincie Groningen heeft hierin geen verantwoordelijkheid. Wij zullen wel elke nieuwe activiteit 
grondig bekijken. 
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6. Partij voor het Noorden heeft de voorkeur voor een ander onafhankelijk onderzoeksbureau dan Arcadia 
in het kader van het bodemonderzoek. Wat is de mening van het College hieromtrent? Kunt u dit 
toelichten? 

Er zijn in het verleden verschillende onderzoeken uitgevoerd door verschillende onderzoeksbureaus. 
Zo heeft de Werkgroep Bodemdaling Nedmag in 2012 een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de 
effecten van zout- en gaswinning op gebouwen. Eindconclusie uit dit onderzoek was dat de oorzaak van 
het hoge aantal schadegevallen gelegen is in de bodemopbouw van de ondiepe ondergrond in 
combinatie met en versterkt door de daling van de grondwaterstanden in de laatste decennia. 
In het onderzoek van Arcadis uit 2013 zijn het bovengenoemde onderzoek van Nedmag en andere 
onderzoeken samengevat. Uit het onderzoek van Arcadis kwam de bodemgesteldheid van de ondiepe 
ondergrond in combinatie met wijzigingen in de grondwaterstand naar voren als een van de 
hoofdoorzaken van schade aan gebouwen in het gebied. Uit het onderzoek van Arcadis kwam naast de 
bodemgesteldheid van de ondiepe ondergrond ook de bouwkundige kwaliteit van de gebouwen naar 
voren als hoofdoorzaak van schade. 
Aangezien deze onderzoeken de oorzaak van schade aan gebouwen aanduiden, heeft een nieuw 
onderzoek uitgevoerd door een ander onderzoeksbureau voor ons op dit moment geen toegevoegde 
waarde. 

7. Hoe kijkt de Provincie Groningen aan tegen de combinatie van zoutwinning en aardgaswinning op 
dezelfde plekken in genoemd gebied? En is de Provincie Groningen voornemens het onderzoek uit te 
breiden met betrekking tot bodemdaling voor wat betreft de combinatie van zoutwinning en 
aardgaswinning? Zo nee, waarom niet? 

In genoemd gebied is geen overlap van aardgasveld en zoutstructuur en dus ook geen combinatie van 
zoutwinning en gaswinning op dezelfde plek. Er is wel overlap van bodemdaling. Voor ons staat 
overigens vast dat van alle schades de oorzaak achterhaald moet worden. Wanneer schade een 
onduidelijke oorzaak heeft, achten wij nieuw onderzoek gewenst. 

8. Wat is überhaupt de rol van de Provincie Groningen betreffende de mijnwet en de onderzoeken naar de 
combinatie zoutwinning en aardgaswinning in genoemd gebied? 

Het Ministerie van Economische Zaken is het bevoegd gezag in het kader van de Mijnbouwwet. De 
provincie heeft hierin een adviserende rol. In het verleden hebben wij gezamenlijk met enkele 
gemeenten en het waterschap onderzoek laten doen naar de gevolgen van bodemdaling. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

voorzitter. 

, secretaris. 


