
    

 
 

Groningen, 26 april 2018 

 

Statenvragen van de Partij voor het Noorden en de Partij voor de Dieren Statenfracties aan 

het College van Gedeputeerde Staten op grond van artikel 45 Reglement van orde 

betreffende de verwevenheid van de NOM met Nedmag en de veiligheidsproblemen bij 

Nedmag en AkzoNobel 

Betreffende: NOM in combinatie met Nedmag en AkzoNobel 

 
 
Geacht College, 
 
In 2016 zijn de provincies Fryslân, Drenthe en Groningen 50% aandeelhouder geworden van 
de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM). Provinciale Staten heeft hier destijds 
kennis van genomen en mee ingestemd.  
 
Tijdens een werkbezoek aan Nedmag op 7 maart jl. werden wij in kennis gesteld van het feit 
dat de NOM 50% aandeelhouder is van Nedmag. De andere 50% is in handen van het 
Belgische bedrijf Lhoist.  
 
Lhoist is niet geheel onomstreden. Zo is het bedrijf betrokken geweest bij onderzoeken naar 
belastingontwijking via lucratieve belastingparadijzen, zoals bijvoorbeeld Luxemburg. 
 

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.  
 

2) A. Is er een gedragscode of integriteitstoets in werking specifiek voor provinciale 
deelname in bedrijven, met richtlijnen 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 integriteitstoets niet zouden doorstaan? Welke zijn dit en kunt u 
ze toelichten? 

 
Gedragscodes voor ondernemingen zouden ook de lokale  bevolking moeten beschermen. 
Middels haar werkzaamheden berokkent Nedmag burgers in Groningen veel schade en leed. 
 

 



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

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

Op woensdag 25 april jl. werd bekend dat de Nedmag haar belangrijkste productieput 
(Tripscompagnie) per direct moet sluiten, omdat zout zou zijn weggelekt.i 70% van het zout 
werd door Nedmag vanuit die put gewonnen. Lekkage heeft volgens Nedmag 
plaatsgevonden op 1600 meter diepte. Drukverlies was het  gevolg. 

Volgens directeur Bruning in het Dagblad van het Noorden van 26 april jl.  was de lekkage 
volledig onverwacht. Hij kondigt in dat artikel ook aan dat deze lekkage betekent dat er meer 
zout gewonnen zal moeten worden vanuit locatie Borger Compagnie. 

Staatstoezicht op de Mijnen spreekt over een grote hoeveelheid pekelwater en mogelijk ook 
diesel die door het cavernedak zijn gestroomd naar de bovenliggende zandsteenlaag. 
Mogelijk heeft er vervuiling van het grondwater plaatsgevonden. Ook verwacht het SodM 
daardoor een snellere bodemdaling dan bij normale zoutwinning. Hoeveel precies is volgens 
het SodM niet te zeggen.ii 

We hebben over dit onderwerp de volgende vragen: 

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 toelichting.  
 

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

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 kennelijk zo 
ernstig dat de hele locatie gesloten moet worden. Wat is er aan de hand? Nedmag 
weet niet wat de oorzaak van de lekkage is en bagatelliseert de gevolgen. 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 milieu en de 
drinkwatervoorziening voor Noord-Nederland?” Kunt u uitgebreid reageren op deze 
zorgen? 
 

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 zal 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 veilig is? Graag 
een gemotiveerd antwoord. 
 

 
9) Bent u het met de PvhN en de PvdD eens dat de provincie via de NOM haar invloed 

zou moeten aanwenden om de Nedmag te doen stoppen met zoutwinning en indien 
dit niet lukt, de NOM te vragen afstand te doen van haar aandelen in Nedmag.  Zo 
niet, waarom bent u hiertoe niet bereid? 

 
Dan een derde groep met vragen, nu over de zorgen uitgesproken door het Staatstoezicht 
op de Mijnen als het gaat om de zoutmijnen van AkzoNobel in Oost Groningen. 
 
AkzoNobel staat al jaren onder verscherpt toezicht van het SodM, omdat ze zich niet houden 
aan milieuregels en omdat er trillingen plaatsvinden bij de cavernes, waarvan de oorzaak 
niet bekend is. AkzoNobel blijkt geen goede opvolging te geven aan waarschuwingen van het 
SodM en is ook deze week weer op de vingers getikt. iii 
 
Wij hebben daarom de volgende vragen: 

10) In hoeverre heeft de provincie zeggenschap als het gaat om het toezicht op milieu en 
veiligheid bij AkzoNobel in Oost Groningen? Bent u het met ons eens dat de winning 
tenminste stil moet worden gelegd totdat de milieuproblemen zijn opgelost en er 
bekend is waarom er trillingen plaatsvinden? Zo ja,  wat gaat  en kunt u er aan doen? 
Zo nee, waarom niet? Graag een uitgebreid antwoord. 
 

11) De in het artikel genoemde locatie staat in direct contact met de winning van zout 
door AkzoNobel bij Zuidwending. Bent u bekend met problemen zoals trillingen 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?  
 

12) Als het SodM zich grote zorgen maakt over de trillingen bij de zoutmijnen, hoe groot 
moeten dan de provinciale zorgen worden voor de Veendamse wijken Zuidwending 
en de Ommelanderwijk en de eveneens tegen gasopslag Zuidwending aangelegen 
wijk Nieuwe Pekela? Zijn er door de trillingen en lekkages bij AkzoNobel problemen 
te verwachten bij de gasopslag? Als u geen antwoord heeft, bent u dan bereid dat 
met spoed uit te laten zoeken. Indien niet, waarom niet?  

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

Ankie Voerman 

Namens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren 

                                                           
i http://www.dvhn.nl/groningen/Nedmag-stopt-zoutwinning-in-Tripscompagnie-23128785.html 
ii https://www.rtvnoord.nl/nieuws/193340/SodM-liters-pekelwater-vrijgekomen-bij-problemen-Nedmag 



                                                                                                                                                                                     
iii https://www.rtvnoord.nl/nieuws/193245/SodM-geeft-AkzoNobel-laatste-waarschuwing-voor-
onzorgvuldigheden-bij-zoutwinning-update 


