
1 Borgercompagnie 23 april 2019

Aan:

Commisaris van de Koning 
leden gedeputeerde staten 
alle leden provinciale staten 
van
Provincie Groningen

2 5 APR, 2018 /

Geachte commisaris van de Koning 

Geachte leden van de gedeputeerde staten 
Geachte leden van de provinciale staten

Dringend vraag ik uw aandacht voor een ondermijning van de 
bestuurlijke helderheid inzake de zoutwinningsproblematiek in de provincie 
Groningen:

Belangenverstrengeling

Naar ik verneem is de directeur van Nedmag lid geworden van het 
Waterschapsbestuur.
Gezien het feit dat de arbeidsgebieden, belangen en 
verantwoordelijkheden van het Waterschap (onafhankelijke overheid) en 
de Nedmag (zelfstandige private onderneming) niet parallel lopen, hebben 
beide organisaties verschillende posities in beheer en omgang met onze 
geofysische werkelijkheid. Zij stonden reeds tegenover elkaar voor de 
rechter.
Nu de directeur van Nedmag ook bestuurslid van het waterschap is, staat 
belangenverstrengeling voor de deur te wachten: waar wordt hij op 
afgerekend bij Nedmag, en waar wordt hij op afgerekend bij het 
waterschap? Waar ligt prioriteit bij strijdigheid van inzichten, belangen en 
verantwoordelijkheden?

Incompetenties

- Er komt steeds meer boven tafel over inadequaat inspelen door het 
waterschap op de zich ontwikkelende geofysische processen bij 
voortschrijding van de zoutwinning.
- Verder is gebleken dat Nedmag niet in staat is de risico's van de winning 

te voorspellen gezien de calamiteit in April vorig jaar.
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Met het aantreden van het nieuvv'e bestuurslid van het waterschap in de 
persoon van de Nedmagdirecteur, worden we aldus geconfronteerd met 
belangenverstrengeling en een dubbele incompetentie.
Gaan nu de lamme en de blinde de weg wijzen in de 
zoutwinningsproblematiek?
Gaan de directeur van Nedmag en het bestuur van het waterschap nu 
samen de historie en toekomst van de zoutwinning schrijven of herschrijven , 
teneinde verantwoordelijkheid voor risico's en schade buiten het 
“verdienmodel” te houden? Wie anders dan de aandeelhouders van 
Nedmag zitten daar op te wachten ten koste van deze - ook 
maatschappelijk grote - problematiek?
Vraagt de actualiteit en dynamiek rond de mijnbouw in de provincie 
Groningen niet iets anders dan een dubbelzinnige benoeming als deze?

Juridische referentie

Algemene wet bestuursrecht 
Artikel 2:4
1. Het bestuursorgaan vervult zijn taak zonder vooringenomenheid.
2. Het bestuursorgaan waakt ertegen dat tot het bestuursorgaan 
behorende of daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij 
een besluit hebben, de besluitvorming beïnvloeden.

Dat het bedoelde nieuwe waterschapsbestuurslid, belast met het 
directeurschap van Nedmag, niet vooringenomen zou zijn en geen 
persoonlijk belang bij besluiten en besluitvorming zou hebben, 
vooronderstelt een onbevlekte ontvangenis, onbevlekte ontvangenis als 
bestuursrechtelijk paradigmafl). Een paradigma dat trouwens het talmen en 
uw vruchteloosheid in bestuurlijk handelen rond de zoutwinning en 
algemene Groningse mijnbouwproblematiek kan verklaren?

Ik vraag u bij deze een herziening van de bedoelde benoeming en 
daarnaast een inhoudelijk antwoord op mijn kanttekeningen bij deze 
benoeming; uitblijven van zo’n antwoord zal zich de facto uitwijzen als een 
beamen van uw bestuurlijke nalatigheid


