Openstaande punten, met cursief de reactie, inzake Raadsvoorstel: Verklaring van geen
bedenkingen uitbreiding zoutlocatie Nedmag Borgercompagnie.
Wethouder Schmaal zegt toe dat het college:
-

de meest actuele versie van het winningsplan van Nedmag ter beschikking aan de leden van
de commissie stelt. Hierdoor zou kunnen worden aangetoond dat de uitbreiding binnen het
huidige winningsplan past. Dit wordt door het college bij de toezending omschreven.
verzoek winningsplan en besluit aan de raad mailen.

-

de commissie inzage geeft in de resultaten van het internet meldpunt van de gemeente ten
aanzien van schades als gevolg van mijnbouwactiviteiten.
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Op 4 april 2016. heeft de raad een motie aangenomen, waarin ze het college heeft gevraagd
een registratiepunt in te richten waar schademeldingen kunnen worden ingediend en
geregistreerd.
Medio juli 2016 is door het college gevolg gegeven aan de motie door op de gemeentelijke
website de burgers van Veendam de mogelijkheid te bieden hun melding te laten registreren.
7 september 2016 hebben we de raad een eerste keer over gedane meldingen bericht.
Tot op heden zijn er nu 72meldingen op de gemeentelijke site gedaan. De meeste claims in de
gemeente komen uit het gebied noordelijk van de Woortmanslaan.
De gemelde schades zijn heel divers, variërend van o.a. scheuren in de buiten muren,
scheuren in de binnenmuren, verzakkingen in de buitenmuren en scheuren in de vloeren.
Als oorzaak wordt o.a. gemeld het verzakken van de bodem door gas-/en of zoutwinning,
aardbevingen, onttrekken van het grondwater.
De meeste geregistreerde schadeclaims zijn gemeld bij het CVW (zowel in 2015 als in 2016).
Bij enkele claims heeft er een extern onderzoek plaats gevonden. De geschatte schade die
daarbij enkele malen wordt gemeld bedraagt 10 tot 20.000 euro.
Vanuit de omgeving Borgercompagnie en Tripscompagnie is tot op heden 1 melding (2016)
gekomen.
-

de toetsing van de effecten op de contouren van de winning, zoals aan de orde, worden in
beeld gebracht.
2 jaarlijks wordt de bodemdaling in het winningsgebied gemeten. Verzoek kaartje
bodedalingscontouren 1993-2014 aan de raad te mailen.

-

de commissie informeert onder welke milieucategorie dit bedrijf valt en blijft dat zo? Wordt
uitgezocht.
Zoals in de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven, Zoutwinningbedrijven vallen onder milieucategorie

3.2 en dienen derhalve een richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied te
hebben van minimaal 100 meter.

