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Schriftelijke vragen 
Groningen, 24 februari 2016 

PARTIJ-. 
VOOR H ET m 

NOORDEN 
Statenvragen van de Partij voor het Noorden Statenfractie aan het College van 
Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde. 

Geacht College, 

Naast aardgaswinning vindt er ook op grote schaal zoutwinning plaats in de Provincie 
Groningen. De gevolgen en risico's van aardgaswinning zijn tot op de dag van vandaag 
zichtbaar en gevolgen blijven zeer onzeker. De gevolgen van de zoutwinning zijn volgens 
de Partij voor het Noorden ook zeer onzeker, en staan door de zeer ernstige gevolgen 
van aardgaswinning ten onrechte in de schaduw. Het zoekgebied bevat ongeveer 14 bij 
14 kilometer oftewel 170 vierkante kilometer, nabij Borgercompagnie. De Partij voor het 
Noorden heeft twijfels bij metingen verricht door Arcadis. In dat kader heeft de Partij 
voor het Noorden een aantal vragen voor het College van Gedeputeerde Staten van 
Groningen; 

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

2) Is het bekend dat zoutwinning ernstige bodemdaling kan veroorzaken? 

3) Is het College zich bewust dat direct omwonenden zich hierover ernstig zorgen 
maken? 

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

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

6) Partij voor het Noorden heeft de voorkeur voor een ander onafhankelijk 
onderzoeksbureau dan Arcadis in het kader van het bodemdalingsonderzoek. Wat 
is de mening van het College hieromtrent? Kunt u dit toelichten? 

7) Hoe kijkt de Provincie Groningen aan tegen de combinatie van zoutwinning en 
aardgaswining 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? 

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? 

Met vriendelijke groet, 
Be Zwiers 
Namens de Statenfractie van de Partij voor het Noorden 


