Beknopt Verslag (inzake ontwikkelingen m.b.t. AKZO zoutlocaties ‘2018’)
I.v.m. de gebrekkige communicatie en het incidenteel uitnodigen van bewoners voor de
informatiebijeenkomst(en) van de AKZO, hebben een aantal bewoners contact opgenomen
met de Gemeente Oldambt. Resultaat van dit contact is een gesprek met de wethouder (Mw.
Laura Broekhuizen) en de beleidsmedewerker voor dit onderwerp (Mw. S. Moed). Het gesprek
vond plaats op 28 juni j.l.
Aanwezig:

Mw. Tineke Raap, Henny Russchen en Harm Vos (Bewoners Lanengebied)
Mw. Laura Broekhuizen en Mw. Silvana Moed

(Gemeente Oldambt)

Mw. Broekhuizen zei blij te zijn met de signalen uit de bevolking die de ongerustheid aangeven m.b.t.
de recente ontwikkeling. De gemeente die op gezette tijden met de AKZO in gesprek is, wordt
hierdoor gesterkt in haar kritische houding jegens de recente ontwikkelingen. Hieruit mag worden
geconcludeerd, dat de Gemeente aan de zijde van de bewoners staat. Echter zal de Gemeente geen
proactieve houding innemen als gaat om de belangen van (individuele) bewoners!
Mw. Broekhuizen zal in het eerstvolgende overleg met AKZO nadruk leggen op de wijze van
communiceren door de AKZO met de bewoners in het gebied. Ook zal zij voorstellen om bij
vervolgbespreking een delegatie van de bewoners aanwezig te laten zijn.
T.a.v. de ruimte die AKZO heeft om naar zout te boren in het gebied “Heiligerlee”, wordt verwezen
naar de ‘eeuwigdurende’ concessie verleend bij Koninklijk Besluit in de jaren vijftig van de vorige
eeuw. Hiermee is de strook vanaf de spoorlijn richting Zuiderveen aangemerkt als z.g.
mijnbouwgebied. In het winningsplan dat in de vorige eeuw is opgesteld, zijn de locaties A t/m N
opgenomen. Locatie M (hoek Ontsluitingsweg - 2e Laan) is een aantal jaren geleden in gebruik
genomen. De geplande locatie N (halverwege de 2e laan) maakt deel uit van dit plan. Het plan is
goedgekeurd door het Ministerie van Economische Zaken na het advies van SODM (Staatstoezicht Op
De Mijnen). Alleen m.b.t. de bovengrondse voorziening dient er bij de Gemeente een vergunning te
worden aangevraagd.
Sinds 2016 is er een nieuwe wet van kracht voor het inrichten van nieuwe boorlocaties. Hoewel het
aangeduide artikel betrekking heeft op gaswinning, is het ook van kracht voor bijv. zoutwinning. Voor
een beschrijving van de gang van zaken n.a.v. deze wet is een schematische voorstelling van de
werkwijze toegevoegd aan dit verslag.
Nieuw in te richten locaties ( 4 tot 6 incl. een compleet nieuw pompstation) die we gemakshalve
even locatie Babybos noemen, moeten dus conform deze nieuwe wet in een winningsplan worden
aangemeld.
Door de bewoners is aangegeven, dat zij niet persé de AKZO dwars willen zitten, maar dat ze voor de
bescherming van hun woonomgeving in de ruimste zin kritisch zijn t.a.v. ontwikkelingen zoals deze
door de AKZO in gang worden gezet. Meedenken, inspraak en communicatie vooraf zijn hierin naar
hun mening noodzakelijke ingrediënten.
Er zijn de volgende afspraken gemaakt:

•
•
•
•
•

Tineke Raap zal optreden als contactpersoon voor de nieuwe locaties (‘babybos’)
Harm Vos zal optreden als contactpersoon voor de nieuwe locatie ‘N’
De Gemeente zal bij de AKZO aandringen op regelmatig overleg (vroegtijdig) en de
gewenste aanwezigheid van bewoners bij het overleg tussen AKZO en Gemeente
De Gemeente zal bij de AKZO aandringen op informatie aan alle betrokkenen. Het blijkt dat
o.m. StaatsBosBeheer niet op de hoogte is van de plannen.
Er tussen Gemeente en contactpersonen van de bewoners verkregen informatie zal worden
uitgewisseld.

Aangezien het niet doenlijk is, om telkens als er iets nieuws te melden valt, u hiervan schriftelijk op
de hoogte stellen, zal eventuele vervolginformatie per mail worden verzonden. Als u dit wenst te
ontvangen, verzoeken wij u, een kort mailtje met (minimaal) de tekst “info AKZO” te sturen aan
harmvos@home.nl
Ook lijkt het wenselijk om zoveel mogelijk kennis en informatie te bundelen. Dus mocht u iets weten,
horen of zien, dan kunt u dit eveneens zenden aan bovengenoemd emailadres.
Dit geldt ook t.a.v. eventuele (vermoede) schade die is ontstaan door de zoutwinning. Het zou
kunnen, dat AKZO bij voorkeur gevallen op individuele basis afhandelt . Het is echter geenszins de
bedoeling om hiermee een actiegroep ‘bodemdaling’ op te richten!
de bewonersdelegatie:
Harm Vos (st.Vitusholt 2e laan 29)
Tineke Raap (Zuiderveen 1)
Henny Russchen ( st. Vitusholt 2e laan
54)

