
 

 

 

 

Groningen, 7 juni 2018 

 

Betreft: Statenvragen van de fracties van de Partij voor de Dieren,  de Partij voor het 

Noorden en de Partij van de Arbeid aan het college van GS ex artikel 46 RvO betreffende het 

onlangs door Staatstoezicht op de Mijnen uitgebrachte rapport “Staat van de sector zout” 

 

Geacht College, 

 

Op 31 mei 2018 bracht Staatstoezicht op de Mijnen het rapport “Staat van de sector zout” 

uit. Zoutwinningsbedrijven zijn volgens haar vooral gericht op het beheersen van de risico's 

tijdens de winning en het reageren op incidenten. SodM constateert regelmatig dat er te 

weinig aandacht is voor preventieve onderhoudsmaatregelen en voor de lange(re) termijn 

effecten van zoutwinning. Dit kan leiden tot een financieel- en veiligheidsrisico voor de 

overheid en de samenleving. In de Provincie Groningen gaat het onder andere om een 

verhoogde kans op vervuiling van grond- en drinkwater, bodemdaling, schade aan huizen en 

gebouwen en een mogelijk instabiele caverne naast de bebouwde kom.  

We hebben daarom de volgende vragen: 

 

1. In het verleden werden de gevolgen van zoutwinning vaak gebagatelliseerd. Hoe kijkt 

het college hier tegenaan na het verschijnen van bovengenoemd rapport?  

 

2. Bent u het met ons eens dat de risico’s op (langere termijn) dusdanig groot zijn dat 

de huidige zoutwinning zonder verdere preventieve maatregelen niet verantwoord 

is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat voor maatregelen kunt en wilt u treffen?  

 

3. Sinds de aanpassing van de Mijnbouwwet in 2017 geven lokale en regionale 

overheden advies aan het ministerie van EZK voor het afgeven van de benodigde 

vergunningen voor zoutwinning. Bent u het met ons eens dat met de kennis van nu, 

er geen nieuwe vergunningen voor zoutwinning mogen worden afgegeven in 

Groningen? Graag een gemotiveerd antwoord. 

 



4. In hoeverre heeft de Provincie zeggenschap over reeds vergunde projecten als het 

gaat om de risico’s voor milieu en veiligheid op lange termijn? Graag een uitgebreid 

antwoord. 

 

5. Bedrijven houden zich soms niet aan het winningsplan. Bijvoorbeeld door de 

productie te verhogen door gebruikmaking van druk verhogende technieken. 

Hierdoor ontstaan grotere cavernes dan in het winningsplan aangegeven. Kunt u 

aangeven of dit in Groningen ook het geval is? In hoeverre kan de Provincie hier 

toezicht op houden en tegen optreden? Indien u niet op de hoogte bent, bent u dan 

bereid dit goed uit te (laten) zoeken?   

 

6. Het is moeilijk te voorspellen hoe cavernes zich in de toekomst zullen gaan gedragen 

en in hoeverre er bodemdaling optreedt na de stop van de zoutwinning. Het risico 

bestaat dat cavernes sneller leeglopen dan verwacht met extra bodemdaling als 

gevolg. In Groningen komen daar de effecten van bodemdaling door gaswinning nog 

bovenop. Bent u het met ons eens dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk 

onderzoek moet komen naar de cumulatieve effecten van de gestapelde mijnbouw 

waar ook de ondergrondse gasopslag in wordt meegenomen? Zo ja, bent u 

voornemens hier het initiatief toe te nemen? Zo nee, waarom niet? 

 

7. Er wordt een hypotheek genomen op de toekomst doordat er relatief veel putten en 

cavernes zijn die niet meer in gebruik zijn en waarbij nog geen plan is voor het veilig 

verlaten van de cavernes. Bent u het met ons eens dat het zo snel mogelijk duidelijk 

moet worden hoe alle  cavernes in onze provincie, zoals onder andere die bij 

Heiligerlee en Zuidwending, veilig te verlaten zijn? Graag een uitgebreid antwoord. 

 

8. De kans is aanwezig dat bodemdaling (met daarmee schade aan onroerend goed), en  

lekkages met mogelijke schade aan het milieu, de grondwaterhuishouding en de 

drinkwatervoorziening,  ook na het verlaten van de winningslocaties een probleem 

zullen blijven vormen. In hoeverre is de aansprakelijkheid van Akzo Nobel en Nedmag 

na het afsluiten van de winning geborgd? Als  deze niet geborgd is, wat kunt u dan 

doen om dit gegeven te keren?  

 

Doordat het zout in Heiligerlee en Zuidwending zich redelijk ondiep in de grond bevindt, zijn 

er weinig barrières aanwezig tussen het zout en de ondiepe zoetwaterlagen. Er is daardoor 

na de winning een verhoogde kans op verontreiniging door pekel, al dan niet verontreinigd 

met dieselolie, die bij lekkage in het grondwater terechtkomt.  

In Veendam is circa 40.000 kubieke meter diesel achtergebleven in de ondergrond. Boven de 

zoutlaag zijn de afdekkende lagen niet geheel intact: er zitten breuken die mogelijk ook voor 

een pad tussen verschillende dieptes kunnen zorgen. Wanneer het zich langs deze paden 

verspreidt, is het niet uit te sluiten dat verontreiniging in het grondwater terechtkomt, 

waardoor dit onbruikbaar wordt voor drinkwater en landbouw.  



9. Was het college op de hoogte van dit risico? Zo ja, welke maatregelen zijn er reeds 

genomen om een dergelijke catastrofe te voorkomen? Zo nee, bent u het met ons 

eens dat hier onmiddellijk actie op ondernomen moet worden? Graag een uitgebreid 

antwoord. 

 

10. Innovaties binnen de zoutsector worden pas doorgevoerd wanneer deze verplicht of 

noodzakelijk zijn of een hogere rendement opleveren. Bent u het met ons eens dat 

de veiligheid van milieu, mens en dier belangrijker zijn dan de economische belangen 

van de zoutwinning? Op welke manier kan de Provincie bijdragen aan het stimuleren 

van innovaties, zoals zo snel mogelijk een alternatief te zoeken voor het gebruik van 

diesel, hetgeen wordt geadviseerd door SodM?  

 

Bij Winschoten bevindt zich een caverne zodanig dicht aan de rand van de zoutkoepel, dat 

deze caverne naar de huidige maatstaven niet op deze plek aangelegd had mogen worden. 

Het is onduidelijk in hoeverre de wanden dik genoeg zijn om de stabiliteit op de lange 

termijn te kunnen waarborgen. Indien in de toekomst de caverne instabiel zou worden, is er 

grote kans op schade aan bebouwing, infrastructuur en mogelijk ook gevaar voor 

omwonenden. 

11. Acht het college de aanleg van een akoestisch netwerk voldoende om de veiligheid 

van de inwoners van het zeer nabij gelegen Heiligerlee te waarborgen? Bent u het 

met ons eens dat de veiligheid van deze bewoners absolute prioriteit zou moeten 

hebben en dat alles uit de kast gehaald moet worden om instabiliteit te voorkomen? 

Bent u bereid te (laten) onderzoeken wat er gedaan moet worden, naast het meten, 

om de kans op instorten te verkleinen? Graag een gemotiveerd antwoord.   

 

Dank u wel, 

Met vriendelijke groet, 

 

Ankie Voerman, Partij voor de Dieren 

Be Zwiers, Partij voor het Noorden 

Ankie Beenen, PvdA 


