Gemeente Veendam
T.a.v. raadsleden gemeenteraad Veendam
Raadhuisplein 5
9641 AW VEENDAM

Datum
Betreft

: 13 juli 2017
: Toezeggingen Nedmag tijdens gemeenteraadvergadering op 3 juli 2017

Geachte dames en heren,
Tijdens de raadsvergadering op 3 juli 2017 heeft Nedmag toezeggingen gedaan om daarmee duidelijkheid te
geven op vragen en de zorgen die leven bij de gemeenteraad en de inwoners van Veendam.
Nedmag is zich ervan bewust dat volledige transparantie nodig is om haar activiteiten te kunnen voortzetten
en daarmee haar regionale economische en maatschappelijke waarde te kunnen borgen.
Toezeggingen Nedmag :
 Nedmag zal, als aanvulling op de wettelijke verplichting, continu alle vormen van geluid afkomstig van de
locatie Well Head Centre 1 meten en monitoren, inclusief het LFG. In overleg met de omwonenden zal afgestemd worden hoe bewoners ingeval van geluidsklachten dit eenvoudig bij Nedmag kunnen melden.
Ook zal met de omwonenden afgestemd worden op welke wijze zij inzicht willen hebben in de meetgegevens.
 De normen waar Nedmag zich aan dient te houden zullen worden vastgelegd in de nieuwe omgevingsvergunning en zullen gebaseerd zijn op de in Nederland geldende richtlijnen. Waarbij opgemerkt dient te
worden dat Nedmag in het kader van dit project strengere eisen hanteert dan deze richtlijnen voorschrijven.
 Nedmag zal gedurende de realisatie van de nieuwe bronnen een continue geluidsmeting uitvoeren en de
meetgegevens zonodig beschikbaar stellen aan de gemeente Veendam en de omwonenden. Het huidige
protocol “hoe om te gaan met een eventuele overschrijding van de geluidsnorm” zal opnieuw beoordeeld worden. Nedmag zal het definitieve protocol dat gehanteerd gaat worden op haar website vermelden.
 Nedmag zal de overlast van licht zoveel mogelijk beperken en duidelijk communiceren hoe dit zal geschieden. De lichtoverlast tijdens de realisatie van de nieuwe bronnen en bijbehorende infrastructuur zal
zoveel mogelijk beperkt worden, door de best mogelijke keuzes t.a.v. type en positie van de benodigde
verlichting. Omwonenden zullen hierover geïnformeerd worden. Opgemerkt wordt dat alleen tijdens het
boren van de nieuwe bronnen de werkzaamheden 7 dagen per week en 24 uur per dag zullen plaatsvinden.
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Na afloop van de renovatie van Well Head Center 1 zal in tegenstelling tot nu, de locatie nachts niet meer
verlicht zijn.
Overlast als gevolg van bouwverkeer zal zoveel mogelijk beperkt worden en hiervoor zal een verkeersplan
worden opgesteld en worden besproken met de omwonenden. Indien nodig zal overlegd worden met de
gemeente Veendam over de realisatie van een alternatieve route.
’s Nachts zullen er geen vrachtauto’s rijden.
Nedmag is bereid om frequenter, dan 2 jaarlijks, de bodemdaling te meten en de resultaten inzichtelijk te
maken voor alle betrokkenen. Nedmag zal in gesprek gaan met leveranciers van on-line metingen aangezien de huidige handmatige meting te tijdrovend is. Een gesprek hierover staat gepland in augustus. De
uitkomst hiervan zal besproken worden met de gemeente Veendam en Staatstoezicht op de Mijnen.
Nedmag is bereid mee te werken aan het onderzoek naar een netwerk van tiltmeters binnen het winningsgebied om de gevolgen van gestapelde mijnbouw te meten. Nedmag is wel van mening dat de uiteindelijke keuze van meting moet passen in binnen het overheidsbeleid (Staatstoezicht / NCG) om daarmee discussies te vermijden over de uitkomsten van dergelijke metingen. Om de effecten van gestapelde
mijnbouw te onderzoeken is het ook van belang dat o.a. de NAM hieraan deelneemt en dat ook mogelijk
andere invloeden worden meegenomen.
Nedmag is bereid om haar schadeprotocol en de lopende procedures onafhankelijk te laten toetsen en de
uitkomst hiervan te bespreken in een door de gemeenteraad vastgestelde commissie, dit met inachtname
van de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. In overleg met deze commissie zal de onafhankelijke deskundige worden vastgesteld.
Nedmag heeft er geen bezwaar tegen dat de verslagen van de Ambtelijke Werkgroep Bodemdaling en
maatregelenplannen inzichtelijk zijn voor de gemeente en belanghebbenden. Peilbesluiten worden door
het Waterschap vastgesteld via openbare procedures met inspraak mogelijkheden.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Bert Jan Bruning
Algemeen Directeur
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