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Bijeenkomst gestapelde mijnbouw

Geachte raad,
De raadswerkgroep gestapelde mijnbouw heeft namens uw raad op 13 mei 2019 een
bijeenkomst georganiseerd, waar bewoners met raadsleden kunnen spreken over de ervaren
effecten van mijnbouwactiviteiten in de gemeente Veendam. Het doel van deze bijeenkomst
was dat de leden van de raad zich konden laten informeren over ervaringen van inwoners die
met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten te maken hebben of hebben gehad.
Tijdens de avond zijn er aan vier verschillende tafels gesprekken gevoerd tussen inwoners,
raadsleden en leden van de raadscommissies. Ook waren er leden van het college bij de
bijeenkomst aanwezig. Van de gesprekken is een verslag gemaakt. Deze is als bijlage bij deze
brief gevoegd.
Omdat het doel van de avond informatie-uitwisseling was, wordt in dit document omschreven
hoe de avond is vormgegeven en wat in de verschillende gesprekken naar voren is gebracht
door de aanwezige inwoners. Vanzelfsprekend worden persoonlijke verhalen van inwoners niet
naar de persoon herleidbaar in dit verslag vermeld. Ook persoonsgegevens of informatie waar
persoonsgegevens uit zijn af te leiden, worden niet vermeld. Dit document geeft in hoofdlijnen
de gevoelens en meningen weer, die met de leden van de raad of raadscommissies zijn gedeeld.
De aanwezige inwoners hebben na de bijeenkomst een evaluatieformulier ontvangen. Een groot
deel daarvan hebben wij ingevuld retour gekregen.
Op basis van de gesprekken en de evaluatieformulieren is ons gebleken dat de avond heeft
voorzien in een behoefte. Het gesprek tussen volksvertegenwoordigers en inwoners, zeker op dit
dossier, verdient een vervolg. De vorm waarin dit zou moeten plaatsvinden, dient volgens een
substantieel deel van de reacties nader worden bezien, evenals de wijze waarop inwoners
worden uitgenodigd.
Een logische vervolgstap kan het betrekken van inwoners bij de adviesrol van de gemeente in de
besluitvormingsprocedure van het door Nedmag ingediende winningsplan zijn. Binnen
afzienbare tijd zal de Minister van Economische Zaken en Klimaat aan de gemeente Veendam
een advies vragen over het ingediende winningsplan.
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De werkgroep adviseert uw raad er bij het college op aan te dringen om, alvorens een advies uit
te brengen aan de Minister de inwoners rondom de zoutwinningslocatie nadrukkelijk te
betrekken. Dit kan door het oriënteren van een vervolgbijeenkomst met de betreffende
bewoners.
Naast dat er in bijeenkomsten informatie uitgewisseld kan worden, blijkt uit zowel de
gesprekken als de reacties nadien, dat er behoefte is aan informatievoorziening. De werkgroep
concludeert bijvoorbeeld dat het gemeentelijk meldpunt mijnbouwschade maar beperkt bij
inwoners bekend is. Ook pleit de werkgroep ervoor om zowel voor raadsleden als inwoners een
digitaal dossier te vormen op de website van de gemeente, waar de relevante actuele
documentatie over dit onderwerp beschikbaar is.

Met vriendelijke groet,
De raadswerkgroep gestapelde mijnbouw,
Christel Knot
Vladimier Slor
Harry Schoonewille
Lies Zondag
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