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De Groninger Bodem Beweging (GBB) gaat samenwerken met de stichting Stop
Zoutwinning en de bewonersgroep in Borgercompagnie. Laatstgenoemde groepen
verzetten zich tegen de zoutwinning door Nedmag in Groningen en Noord-Drenthe. Er
bestonden al langer contacten tussen de GBB en deze bewonersorganisaties en over en
weer was er al steun voor elkaars doelstellingen.
De verschillende bewonersorganisaties blijven geheel onafhankelijk; de samenwerking is
praktisch en heeft mede tot doel elkaar bij te staan.
De GBB, stichting 'Stop Zoutwinning' en de Groep Borgercompagnie hebben gemeen dat ze
zich zorgen maken over de gevolgen van mijnbouwactiviteiten en dat ze inzetten op een
afbouw hiervan. Ze delen ook de slechte ervaringen met mijnbouwexploitanten en een
overheid die financiële belangen zwaarder laat wegen dan de belangen van bewoners.
Zowel gaswinning als zoutwinning gaan ten koste van de bewoners ter plekke. Gaswinning
veroorzaakt bevingen en bodemdaling met alle gevolgen van dien. Zoutwinning veroorzaakt
bodemdaling en verzakkingen en mogelijk ook aardbevingen en versterkt in dit gebied de
effecten van de gaswinning. De zoutwinning brengt ook nog andersoortige risico's voor
omwonenden met zich mee, zoals onlangs in april van dit jaar bekend werd. Uit één van de
zoutcavernes lekt pekelwater en diesel in de ondergrond. Met mogelijk verontreiniging van
het drinkwater tot gevolg.
In de samenwerking blijft elke bewonersorganisatie zelfstandig en onafhankelijk. De
samenwerking is van praktische aard met de intentie elkaar te ondersteunen. Er zal kennis
worden uitgewisseld, er zal overleg worden gevoerd over mogelijke gezamenlijke acties en er
komt ondersteuning over en weer bij de externe communicatie.
De Groninger Bodem Beweging zet zich in voor de belangen van hen die gedupeerd worden door de
gaswinning uit het Groningenveld (aardbevingen, verzakkingen, schade, onveiligheid). Het is een vereniging
met ca 4.000 leden, hoofdzakelijk gedupeerde woningeigenaren maar niet uitsluitend.
De bewonersgroep Borgercompagnie is een groep verontruste en actieve bewoners van Borgercompagnie. De
overlast die de zoutwinning door Nedmag daar met zich meebrengt dateert al van 1972: gebouwenschade door
verzakkingen, laagfrequent geluid, aardbevingen, fysieke overlast door werkzaamheden.
Inwoners van Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen en Oud Annerveen hebben zich verenigd in de stichting Stop
Zoutwinning. Zij zijn ongerust over de uitbreidingsplannen van zoutwinner Nedmag.
Doelen van de stichting zijn: 1. Het voorkomen van zoutwinning in de regio Kiel-Windeweer, Zuidlaarderveen
en Oud Annerveen om verdere schade, risico’s en overlast daar te voorkomen. 2. Het behartigen van de
belangen van de bewoners in dit gebied.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Groninger Bodem Beweging: Derwin Schorren, tel 06 302 75 037
Bewonersgroep Borgercompagnie: Jakoba Gräper-Niemeijer, tel 06 20 145 450
Stichting Stop Zoutwinning: Jean-Pierre Dessart, tel 06-28539191

