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uw brief van 26 april 2018 

Schriftelijke Nedmag-AKZO-NOM 

Geachte mevrouw Voerman en heer Zwiers, 

Op 26 april 2018 ontvingen wij namens de Statenfracties van de Partij van de Dieren en de Partij van het 
Noorden vragen over de zoutwinning in de provincie. Specifiek betreffen uw vragen onder meer de volgende 
punten: 

• ons aandeelhouderschap in de Noordelijke OntwikkelingsMaatschappij (in het vervolg NOM) en de 
vermeende verwevenheid met Nedmag; 

• vragen omtrent het incident van vrijdag 20 april jl. bij de zoutwinlocatie van Nedmag te Tripscompagnie; 
• vragen omtrent het landelijk verscherpt toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (in het vervolg 

SodM) bij AKZO in Nederland en dan in het bijzonder in onze provincie. 

Bij brief van 22 mei 2018 hebben wij u op de hoogte gesteld van het uitstel van de beantwoording van uw 
vragen. 

Op 7 mei jl. is er overleg gevoerd tussen Nedmag en regionale overheden, te weten het Waterschap Hunze en 
Aa's, de gemeenten Veendam en Midden-Groningen, het SodM en de provincie Groningen. In dit overleg heeft 
Nedmag een toelichting gegeven over het incident, de mogelijke consequenties en het vervolg. Op dit moment 
wordt er uitgebreid onderzoek uitgevoerd door en in opdracht van Nedmag, waaronder specialistisch geo-
mechanisch onderzoek, naar wat er zich mogelijk heeft voorgedaan en wat daarvan de gevolgen zijn dan wel 
kunnen zijn. Deze onderzoeken worden zeer intensief door het SodM gevolgd en beoordeeld. Op de website 
van Nedmag kunt u de laatste stand van zaken vinden. 

Nedmag streeft ernaar om zo spoedig mogelijk de resultaten van de onderzoeken met de omgeving te (kunnen) 
delen. Vanzelfsprekend vinden zowel wij als Nedmag en het SodM in deze fase ook de kwaiiteit van het 
onderzoek van groot belang. Daarmee is tijd gemoeid. Wanneer de resultaten bekend zijn, worden deze bekend 
gemaakt. 

U vraagt het volgende: 

1. Is het College van Gedeputeerde Staten op de hoogte van belastingonderzoeken, o.a. in 2014, 
ten aanzien van Lhoist? Wat is het standpunt van het College van Gedeputeerde Staten over 
dergelijke belastingconstructies? Graag een toelichting. 
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Wij hebben kennis genomen van de onderzoeken ten aanzien van Lhoist. Wij vinden dat elke ondernemer moet 
handelen binnen de geldende wet- en regelgeving. Overtredingen daarvan moeten worden aangepakt. Met 
betrekking tot de belastingonderzoeken geldt dat het bevoegde gezag verantwoordelijk is voor de controle. 

2. A. Is er een gedragscode of integriteltstoets in werking specifiek voor provinciale deelname in 
bedrijven, met richtiijnen over onder andere investeringen in wapenindustrie, 
belastingontduiking, natuur- en dieronvriendelijk beleid? Zo nee, waarom niet? En bent u bereid 
deze op te laten stellen? 
B. Zijn er volgens u binnen het aandelenpakket van de NOM bedrijven die mogelijk een 
gedragscode of integriteltstoets niet zouden doorstaan? Welke zijn dit en kunt u ze toelichten? 

2A: 
De provincie heeft begin 2016 een nota opgesteld met betrekking tot "verbonden partijen". In deze nota wordt 
aangegeven hoe en op welke wijze om te gaan met deelnemingen (zoals de NOM), Gemeenschappelijke 
regelingen (zoals het SNN) en overige verbonden partijen (zoals Waterschappen). In de nota staat aangegeven 
dat de provincie sturing kan geven aan de diverse partijen via statuten, governancebeleid, beloningsbeleid, 
strategie en investeringsbeleid, dividendbeleid, de jaarrekening en benoeming bestuurders en commissarissen. 
Gegeven het deelnemingenbeleid, zoals deze door de provincie is opgesteld, achten wij het niet noodzakelijk 
om een separate code of toets op te stellen. Deze hier genoemde nota is door uw Staten op 28 september 2016 
vastgesteld. 

2B: 
Ook de NOM heeft als uitgangspunt dat elke deelneming moet handelen binnen de geldende wet- en 
regelgeving. Als noordelijke ontwikkelingsmaatschappij dient zij bedrijvigheid en ontwikkeling van 
werkgelegenheid in Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe) te stimuleren. Daarin 
slaagt zij steeds beter: ze verstrekt risicodragende financiering (aandelenkapitaal en achtergestelde leningen), 
biedt begeleiding bij locatiekeuze, bevordert investeringen in Noord-Nederland en initieert projecten die de 
concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven vergroten. Het accent ligt hierbij op innovatieve 
ondernemingen met een regio-overschrijdende uitstraling. De deelneming in Nedmag valt binnen deze 
opdracht. De NOM is 50% aandeelhouder van Nedmag. De provincie Groningen is voor 16,7 % aandeelhouder 
van de NOM. 

Wij gaan er zonder meer vanuit, dat door NOM de uit wet- en regelgeving voortvloeiende normen en criteria 
gehanteerd worden. 

3. De Provincie Groningen is medeaandeeihouder van de NOM. De NOM is op haarbeurt 50 % 
aandeelhouder van Nedmag. Hoeveel dividend heeft Nedmag uitgekeerd aan de NOM over de 
boekjaren 2016 en 2017? Graag een toelichting van het College. 

Op basis van de vragen die zijn gesteld is vanuit het openbaar regis ter van de Kamer van Koophandel de 
jaarrekening van Nedmag opgevraagd. Uit de jaarrekening van Nedmag zoals gedeponeerd bij de KvK is het 
volgende met betrekking tot dividenduitkering te herleiden: 

(x€ 1.000) 2016 2017 
Resultaat na belastingen € 10.512 €8.435 
Dividenduitkering (pay out 50%) € 5.256 €4.218 
NOM-deel (50%) €2.628 €2.109 

4. in hoeverre acht u het moreel te verantwoorden dat u via de NOM dividend ontvangt van een 
bedrijf dat de eigen inwoners benadeelt? 

Nedmag is een bedrijf dat dient te handelen binnen de strikte en strenge wet- en regelgeving rondom de 
mijnbouw in de provincie Groningen. Hierop wordt toegezien door het bevoegde gezag. 

Verder hebben de aandeelhouders van de NOM in 2016 een dividendbeleid opgesteld. De regel is dat winst 
structureel niet wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van de NOM. Deze wordt ingezet ten behoeve van 
herinvestering in de eigen activiteiten. Er kan alleen sprake zijn van dividenduitkering indien de aandeelhouders 



gezamenlijk tot de conclusie komen dat op grond van een excessieve liquiditeitspositie een tussentijdse 
dividenduitkering verantwoord is. 

Vragen omtrent incident Nedmaq d.d. 20 april 2018: 

5. Bent u het met ons eens, dat deze lekkage andermaal een voorbeeld is van het gebrek aan 
kennis die overheden en bedrijven hebben als het gaat om de ondergrond? Wordt dit soort 
risico's in uw optiek ten behoeve van de economische voordelen willens en wetens 
achtergehouden? Graag een uitgebreide toeiichting. 

Wij wachten de uitkomsten van onderzoeken en het overleg daaromtrent met EZK en het SodM af alvorens 
hierover eventueel uitspraken gedaan kunnen worden Zoals aangegeven heeft op 7 mei jl. een overleg 
plaatsgevonden (zie bladzijde 1), waarin is aangegeven dat er uitgebreid onderzoek wordt uitgevoerd naar wat 
er zich mogelijk heeft voorgedaan. Wij hebben geen aanwijzingen dat gedetecteerde risico's van zoutwinning in 
het verleden buiten beeld zijn gehouden. Dat laat onverlet dat kennis over risico's inherente onzekerheden kent. 

6. Het SodM iijkt het niet direct met de Nedmag eens te zijn ais het gaat om de gevolgen voor het 
milieu. Er komt een onderzoek, is de directe, schijnbaar ongefundeerde, uitspraak van directeur 
Brüning van Nedmag, dat er geen schade is berokkend aan het milieu, niet tekenend voor hoe 
grote mijnbouwbedrijven omgaan met omwonenden en miiieu? Graag een (wei) gefundeerde 
reactie. 

Het SodM is de onafhankelijke toezichthouder op de delfstoffen- en energiewinning in Nederland. Deze 
toezichthouder ziet toe op de veiligheid en milieubescherming bij mijnbouwactiviteiten. Het SodM houdt niet 
alleen toezicht vanuit een technisch perspectief, maar neemt ook nadrukkelijk maatschappelijke belangen mee 
in het toezicht. De taken van het SodM zijn onder andere vastgelegd in de Mijnbouwwet en de Gaswet. Het 
SodM houdt toezicht op de naleving van deze wet- en regelgeving. Indien nodig kan het SodM de naleving 
afdwingen. Verder heeft het SodM daarvoor gespecialiseerde kennis in huis en een goed overzicht van de 
verschillende sectoren. 
Wij gaan er vanuit dat deze middelen door het SodM adequaat worden ingezet en wij zullen dit kritisch volgen 
mede in het belang van de veiligheid. 

7. Omwonenden maken zich in de optiek van de PvhN en de PvdD heel terecht grote zorgen. De 
St. Stop Zoutwinning schrijft in een persbericht: "De situatie is kenneiijk zo ernstig dat de 
heie iocatie gesioten moet worden. Wat is er aan de hand? Nedmag weet niet wat de oorzaak 
van de iekkage is en bagateiliseert de gevoigen. Er is sprake van lekkage, vervuiling, 
drukvermindering en versnelde bodemdaling maar Nedmag beweert nog steeds dat er geen 
gevaar voor de omgeving is. Wat zijn de gevolgen op termijn? Bijvoorbeeld voor onze 
veiligheid, onze huizen, het miiieu en de drinkwatervoorziening voor Noord-Nederland?" 
Kunt u uitgebreid reageren op deze zorgen? 

Wij hebben begrip voor de mede door dit incident ontstane en toegenomen zorgen in dit gebied over 
zoutwinning en mogelijke cumulatie van mijnbouweffecten. De mogelijke gevolgen van dit incident worden 
uitgebreid onderzocht. Dit zowel door het SodM als door diverse gerenommeerde onderzoeksbureaus. Wij gaan 
ervan uit dat de resultaten van deze onderzoeken op korte termijn beschikbaar komen, zodat deze ook met de 
bewoners van het gebied gedeeld kunnen worden. 

8. 70% van het magnesiumzout werd gewonnen uit de nu te sluiten mijn. Nedmag heeft 
inmiddels aangekondigd dat het geen grote economische problemen zal opleveren, omdat 
men nu op andere plekken de winning zai opschroeven. Wat vindt u van deze reactie van 
Nedmag? Bent u het met ons eens, dat dit absoluut geen optie hoort te zijn, aangezien de 
eigen bedrijfsvoering inmiddels overduidelijk niet veiiig is? Graag een gemotiveerd 
antwoord. 
Eventueel nieuwe activiteiten bij Nedmag zullen altijd veilig moeten worden uitgevoerd en wij zullen 
daarop aandringen. De winning vanuit de locatie Borgercompagnie zal het productieverlies vanuit 
de Tripscompagnie-locatie niet geheel kunnen compenseren. Het opschroeven van de productie is 
dus niet aan de orde. De zoutwinning dient binnen het vigerende winningsplan te blijven. 
Nedmag voorziet nog in 2018 een wijziging van het huidige winningsplan in te kunnen dienen bij het 
ministerie van EZK wat betreft de productie vanuit de Borgercompagnie-locatie en wat betreft het 



beëindigen van de productie vanuit de Tripscompagnie-locatie. In deze procedure zal door ons 
college opvolging worden gegeven aan de tijdens de Statenvergadering van 18 april 2018 
aangenomen moties, de nummers 364, getiteld "Gestapelde mijnbouw Veendam" (Socialistische 
Partij; SP) en 369, getiteld "Gelijke monniken, gelijke kappen" (Partij van de Dieren, Partij van het 
Noorden en SP). 

9. Bent u het met de PvhN en de PvdD eens dat de provincie via de NOM haar invioed zou 
moeten aanwenden om de Nedmag te doen stoppen met zoutwinning en indien dit niet iukt, 
de NOM te vragen afstand te doen van haar aandeien in Nedmag. Zo niet, waarom bent u 
hiertoe niet bereid? 

Wij stellen ons op het standpunt dat elk bedrijf zich moet houden aan de geldende wet- en regelgeving. Dit 
wordt getoetst door het bevoegde gezag. Wij zullen altijd aandringen op een veilige winning. 

Vragen omtrent AKZO: 

10. in hoeverre heeft de provincie zeggenschap ais het gaat om het toezicht op milieu en 
veiligheid bij AkzoNobei in Oost Groningen? Bent u het met ons eens dat de winning ten 
minste stil moet worden gelegd totdat de milieuproblemen zijn opgelost en er bekend is 
waarom er tri Hingen plaatsvinden? Zo Ja, wat gaat en kunt u er aan doen? Zo nee, waarom 
niet? Graag een uitgebreid antwoord? 

Wij zijn niet het bevoegde gezag en ook geen toezichthouder bij de zoutwinning door AKZO te Heiligerlee dan 
wel te Zuidwending. Dit geldt eveneens voor de gasopslag-locatie van EnergyStock (Gasunie) te Zuidwending. 
Het SodM is toezichthouder en het ministerie van EZK is het bevoegde gezag. Het SodM kan vanuit zijn rol in 
het kader van de Mijnbouwwet handhavend optreden, indien dat in haar ogen noodzakelijk is. De inzet van het 
SodM zullen wij gelet op de veiligheid nauwlettend volgen. Gelet op uw zorgen houden wij de situatie goed in de 
gaten. 
AKZO is opgedragen nader onderzoek uit te voere n. De uitkomsten en eventuele consequenties van dat 
onderzoek wachten wij af. 

11. De in het artikel genoemde locatie staat in direct contact met de winning van zout door 
AkzoNobei bij Zuidwending. Bent u bekend met problemen zoals triiiingen op de locatie 
Zuidwending en zo Ja welke? Indien niet, bent u bereid daar navraag naar te doen? indien 
uw antwoord nee is, waarom niet? 

Er zijn van beide zoutwinlocaties. Zuidwending ("oud") en Heiligerlee, pekelafvoerleidingen verbonden met de 
AKZO-zoutfabriek te Delfzijl. Daarnaast is er begin deze eeuw bij het in g ebruik nemen van de Aardgasbuffer 
Zuidwending, waar AKZO eerst zout wint voordat er aardgas kan worden opgeslagen, een zogenaamde 
koppelverbinding gemaakt tussen deze Zuidwending-locatie ("nieuw") en Heiligerlee. Het is echter niet zo dat 
de cavernes van beide winlocaties met elkaar in verbinding staan. 

Er zijn geen problemen ten aanzien van trillingen bij de winlocatie Zuidwending ("oud en nieuw") bij ons bekend 
en ook hebben ons daarover geen berichten bereikt van dan wel AKZO dan wel het ministerie en het SodM. 

12. Ais het SodM zich grote zorgen maakt over de triiiingen bij de zoutmijnen, hoe groot 
moeten dan de provinciale zorgen worden voor de Veendamse wijken Zuidwending en de 
Ommeianderwijk en de eveneens tegen gasopsiag Zuidwending aangelegen wijk Nieuwe 
Pekeia? Zijn er door de triiiingen en lekkages bij AkzoNobei problemen te verwachten bij 
de gasopsiag? Ais u geen antwoord heeft, bent u dan bereid dat met spoed uit te laten 
zoeken, indien niet, waarom niet? 

Wij verwijzen u ook naar het door ons op vraag 11 gegeven antwoord. AKZO en KNMI werken samen aan de 
ontwikkeling van een integraal, ondergronds meetnetwerk om in de toekomst een nauwkeuriger beeld te krijgen 
van oorzaak, kracht en locatie van mogelijke microtrillingen in de bodem op een diepte van zo'n 1500 meter. 
Doel van dit onderzoek is om dergelijke trillingen in de toekomst exacter te kunnen meten en te verklaren. Deze 
trillingen zijn extreem zwak en zullen naar verwachting niet tot schade kunnen leiden ook niet bij de 
gasopslagcavernes te Zuidwending. De trillingen hebben ook een ander karakter dan die door de gaswinning 
ontstane bodemtrillingen. 



Het SodM heeft AKZO opgedragen uiterlijk 30 september 2018 dit ondergrondse seismische meetnet 
operationeel te hebben. 

Op korte termijn gaan wij in gesprek met AKZO. Onder meer komen genoemde punten tijdens dat gesprek aan 
de orde. 

Tot slot geven wij u in overweging in te gaan op het aanbod van het SodM om een toelichting op het rapport 
"Staat van de sector zout" te geven aan uw Staten. Een dergelijke bijeenkomst zouden wij kunnen (laten) 
organiseren samen met de raden van de desbetreffende gemeenten in onze provincie, te weten de gemeenten 
Veendam, Midden-Groningen en Oldambt. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

/ /Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


