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Woord vooraf 

Van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 lag het voornemen en het voorstel voor 
participatie voor het project Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Watertofopslag ter inzage. 
In deze periode kon u hierop reageren. 

Wat houdt het project in? 
De initiatiefnemer voor dit project is EnergyStock, een 100% dochteronderneming van N.V. 
Nederlandse Gasunie. EnergyStock zal boven- en ondergrondse installaties ontwikkelen om de 
waterstofcavernes te bedienen, een ca. 2 kilometer aansluitleiding aanleggen om de waterstof te 
kunnen transporteren van de Energiebuffer naar het landelijke waterstofnet, en zal de 
waterstofcavernes exploiteren. Nobian, producent van basischemicaliën voor industriële 
toepassingen, ontwikkelt de nieuwe zoutcavernes. De zes bestaande aardgascavernes worden 
aanvullend herbestemd om ook te kunnen gebruiken voor waterstofslag. 

Wat doet het Rijk? 
Voor de ondergrondse opslag van waterstof en daarbij behorende transportleidingen is de 
rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de Staatssecretaris Mijnbouw de 
besluitvorming coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 
(VRO) uiteindelijk bepaalt waar de locatie van het project komt. Naar verwachting treedt 1 januari 
2023 de nieuwe Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom 
wordt voor dit project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet. 

Waarom is dit project nodig? 
In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof uit hernieuwbare bronnen een 
onmisbare rol. Dit duurzame gas kan worden ingezet als vervanger van fossiele grond- en 
brandstoffen zoals aardgas. Om dit mogelijk te maken, is er onder andere voldoende opslagcapaciteit 
nodig voor het landelijk waterstof transportnet. Met het voornemen van EnergyStock wordt de 
mogelijkheid gecreëerd om waterstof voor een langere periode ondergronds op te slaan. 

Samenhang met aardgasopslag, zoutwinning en persluchtproject 
Op de bestaande locatie wordt door EnergyStock reeds aardgas opgeslagen. Hierover kunt u meer 
lezen op de website www.energiebufferzuidwending.nl. 

Op de locatie Zuidwending vindt ook nog reguliere zoutwinning plaats door Nobian ten behoeve van 
de industrie. Hierover kunt u meer lezen op de website www.nobian.com/zoutwinning/groningen. 

In de buurt bestaat tenslotte het voornemen om perslucht op te slaan in zoutcavernes. Hierover kunt 

u meer lezen op de website https://correenergystorage.nl/?lang=nl. 

Reacties 
Op het voornemen en voorstel voor participatie zijn binnen de reactietermijn in totaal 4 reacties 
binnengekomen. De reacties zijn integraal opgenomen in deze inspraakbundel. U kunt deze 
inspraakbundel downloaden van www.bureau-energieprojecten.nl.  

Wat gebeurt er met uw reactie? 
Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (c-NRD) voor het Milieu Effect Rapport. In de c-NRD staat welke alternatief of 
alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt 
gedaan. De c-NRD zal naar verwachting in het najaar ter inzage liggen. 
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Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te 
werken. 

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over de Waterstofopslag Zuidwending en alle bijbehorende documenten vindt u 

op www.rvo.nl/zuidwending en www.energiebufferzuidwending.nl. Heeft u vragen over de 
procedure? Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79. 
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Energiebuffer Zuidwending: project HyStock Waterstofopslag, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat

Publicatie Kennisgeving projectvoornemen en participatieplan

EnergyStock is van plan om in ondergrondse zoutcavernes op de locatie Zuidwending (gemeente 

Veendam provincie Groningen) waterstof op te slaan. Het project bestaat uit de realisatie van vier of 

vijf nieuwe cavernes voor de opslag van waterstof. Zes bestaande cavernes die nu in gebruik zijn 

voor aardgasopslag worden aanvullend herbestemd om ook te kunnen gebruiken voor waterstofslag. 

In de Kennisgeving projectvoornemen en voorstel voor participatieplan leest u wat het project 

inhoudt, waarover u kunt meedenken en hoe u kunt reageren. U kunt van vrijdag 10 juni 2022 tot en 

met donderdag 21 juli 2022 reageren op de Kennisgeving projectvoornemen en participatieplan.

Wat houdt het project in? 

De initiatiefnemer voor dit project is EnergyStock, een 100% dochteronderneming van N.V. Neder-
landse Gasunie. EnergyStock zal boven- en ondergrondse installaties ontwikkelen om de waterstofca-
vernes te bedienen, een ca. 2 kilometer aansluitleiding aanleggen om de waterstof te kunnen 
transporteren van de Energiebuffer naar het landelijke waterstofnet, en zal de waterstofcavernes 
exploiteren. Nobian, producent van basischemicaliën voor industriële toepassingen, ontwikkelt de 
nieuwe zoutcavernes. De zes bestaande aardgascavernes worden aanvullend herbestemd om ook te 
kunnen gebruiken voor waterstofslag.

Wat doet het Rijk? 

Voor de ondergrondse opslag van waterstof en daarbij behorende transportleidingen is de rijkscoördi-
natieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de Staatssecretaris Mijnbouw de besluitvorming 
coördineert en samen met de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) uiteinde-
lijk bepaalt waar de locatie van het project komt. Naar verwachting treedt 1 januari 2023 de nieuwe 
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Omgevingswet in werking, waar de RCR-procedure in opgenomen wordt. Daarom wordt voor dit 
project vanaf de start gewerkt volgens de eisen van de nieuwe Omgevingswet.

Waarom is dit project nodig? 

In het duurzame energiesysteem van de toekomst speelt waterstof uit hernieuwbare bronnen een 
onmisbare rol. Dit duurzame gas kan worden ingezet als vervanger van fossiele grond- en brandstof-
fen zoals aardgas. Om dit mogelijk te maken, is er onder andere voldoende opslagcapaciteit nodig 
voor het landelijk waterstof transportnet. Met het voornemen van EnergyStock wordt de mogelijkheid 
gecreëerd om waterstof voor een langere periode ondergronds op te slaan.

Samenhang met aardgasopslag, zoutwinning en persluchtproject 

Op de bestaande locatie wordt door EnergyStock reeds aardgas opgeslagen. Hierover kunt u meer 
lezen op de website www.energiebufferzuidwending.nl.

Op de locatie Zuidwending vindt ook nog reguliere zoutwinning plaats door Nobian ten behoeve van 
de industrie. Hierover kunt u meer lezen op de website www.nobian.com/zoutwinning/groningen.

In de buurt bestaat tenslotte het voornemen om perslucht op te slaan in zoutcavernes. Hierover kunt u 
meer lezen op de website https://correenergystorage.nl/?lang=nl.

Participatie: uw mening en inbreng zijn belangrijk 

Het project raakt de belangen van veel partijen zoals burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en bestuursorganen. Het Ministerie van EZK en EnergyStock vinden het daarom belangrijk dat al deze 
partijen de mogelijkheid hebben om ideeën in te brengen en mee te denken bij het project. In de 
Kennisgeving projectvoornemen en participatieplan staat beschreven hoe de verschillende partijen 
worden betrokken in verschillende fasen van het project. Dit participatieplan wordt geactualiseerd bij 
belangrijke momenten in het project.

Wilt u reageren? 

U kunt van vrijdag 10 juni 2022 tot en met donderdag 21 juli 2022 reageren op de Kennisgeving 
Projectvoornemen en participatieplan. In deze periode kunt u deze documenten bekijken op 
www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/zuidwending.

Op papier kunt u de documenten tijdens openingstijden bekijken op de volgende locaties:
• Gemeentehuis Veendam, Raadhuisplein 5, 9641 AW Veendam
• Gemeentehuis Pekela, Raadhuislaan 8, 9665 JD Oude Pekela

De gemeenten Veendam en Pekela werken op afspraak. Neem contact op met de gemeente voor het 
maken van een afspraak.

U kunt op drie manieren reageren.
• Digitaal: via www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/zuidwending.
• Telefonisch op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.
• Per post: Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt Waterstofopslag Zuidwending, Postbus 111, 9200

AC Drachten. Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan sturen wij u per brief een
ontvangstbevestiging.

Wat gebeurt er met uw reactie? 

Uw reactie wordt betrokken bij het opstellen van de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (c-NRD) voor het Milieu Effect Rapport. In de c-NRD staat welke (tracé-)alternatief of 
(tracé-)alternatieven in de volgende fase van het project worden onderzocht en hoe het onderzoek 
wordt gedaan. De c-NRD zal naar verwachting in het najaar ter inzage liggen.

Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te 
werken.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie over de Waterstofopslag Zuidwending en alle bijbehorende documenten vindt u op 
www.rvo.nl/zuidwending en www.energiebufferzuidwending.nl. Heeft u vragen over de procedure? 
Bel dan met telefoonnummer 070 379 89 79.
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Opzoektabel mondelinge, schriftelijke en digitale reacties
In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie opzoeken. Door 
te klikken op uw reactienummer wordt u automatisch doorverwezen naar de reactie. De reacties zijn 
opgenomen vanaf pagina 9.

Reacties op voornemen en participatie ‘Energiebuffer Zuidwending: project Hystock 
Waterstofopslag’

Registratienummer Reactienummer
202200302 202200302
202200316 202200316
202200322 202200322
202200338 202200338
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties

Reacties op voornemen en participatie ‘Energiebuffer Zuidwending: project Hystock 
Waterstofopslag’

Reactienummer Organisatie
202200338 Gemeente Veendam, College van Burgemeester en Wethouders, VEENDAM
202200302 Provincie Groningen, Gedeputeerde Staten, GRONINGEN
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Zienswijze 202200302 tot en met 202200338
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202200302

Verzonden: 7/10/2022 8:05:33 PM
Onderwerp:
Project: Energiebuffer Zuidwending - Hystock waterstofopslag V&P
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 610
Postcode: 9700 AP
Woonplaats: Groningen
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres:
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Provincie Groningen

Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
Zie bijlage

Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?

Zie bijlage

Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden 
betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

Zie bijlage

Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor 
participatie beschreven is?

Zie bijlage
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202200302

provincie 
groningen

Bureau Energieprojecten 
lnspraakpunt Waterstofopslag Zuidwending 
Postbus 111 
9200AC DRACHTEN

Datum 
Documentnr. 
Dossiernummer 
Behandeld door 
Telefoonnr. 
Antwoord op 
Bijlage
Onderwerp

: 5juli2022
: 2022-062438
: K5850
: 
: 
: Voornemen en Voorstel Participatie d.d. 1Ojuni 2022

: Reactie Voornemen en Voorstel Participatie Waterstofopslag 
EnergyStock - HyStock Zuidwending/Ommelanderwijk

Geachte mevrouw/heer,

Op 1Ojuni 2022 is het Voornemen en Voorstel Participatie (in het vervolg WP) Waterstofopslag EnergyStock - 
HyStock Zuidwending/Ommelanderwijk gepubliceerd en ter inzage gelegd.
Daarbij worden wij in de gelegenheid gesteld te reageren op dit WP. Daarvan maken wij graag gebruik.

Een spoedige transitie naar een ander en duurzamer energiesysteem in onze samenleving vinden we van zeer 
groot belang en is naarons inzicht onontkoombaar.
De opslag van waterstof in ondergrondse zoutcavernes zal een belangrijk onderdeel uitmaken van de door 
Gasunie te ontwikkelen waterstof-backbone in Nederland en ook grensoverschrijdend en daarmee van de 
toekomstige waterstofeconomie. De ontwikkeling van deze economie ondersteunen wij al enige jaren samen 
met vele andere partijen onder andere in Noord-Nederland.
De provincie Groningen heeft in de zoutkoepel te Zuidwending/Ommelanderwijk een strategische asset met een 
potentieel grote economische maar ook een maatschappelijke waarde.

Wij staan in principe positieftegenoverdeze ontwikkeling hetgeen ook tot uitdrukking is gekomen in de door 
onze Staten op 30 september 2020 vastgestelde Nota Ondergrond en de mede daarop gebaseerde en tevens 
door onze Staten op 25 mei 2022 vastgestelde actualisatie van onze Omgevingsvisie.

We willen hier wel een aantal, niet limitatief, voor ons belangrijke aspecten benadrukken die in dit voorgenomen 
participatietraject een stevige plaats verdienen.

ln de allereerste plaats vinden wij veiligheid en veiligheidsbeleving van mijnbouwactiviteiten en de daaraan 
gekoppelde bovengrondse activiteiten, zoals ook verwoord in de Nota Ondergrond, van het grootste belang. 
Alleen als de veiligheid geborgd is kan opslag plaatsvinden.

We zijn ons ervan bewust dat deze voorgenomen activiteit in een gebied plaatsvindt waar ook de grote impact, 
fysiek en niet-fysiek, van de gaswinning uit het Groningenveld zijn weerslag heeft en nog lang zal houden.
Dat doet iets met onze inwoners daar ter plaatse en daar moeten zowel de initiatiefnemers als het ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat (EZK) rekening mee houden.

Het is daarom van groot belang dat de communicatie vanaf het begin van het project tijdig, adequaat en 
transparant is.

Martmikerkhcf12 SintJansstraat4 Postbus610 Tefefoon www.orovindeqroninqen.ni
9712JGGroningen 9712JNGroningen 97D0APGronmgen 050 3164911 info@provlndeqraninqen.nl

De provinde Groningen werkt volgens normen die zrjn vastgelegd in een handvest voor dienstverlening. Dit handvest vindt u op onze wet>site of kunt u opvragen bij de afdeling Bestuur. 
Juridi8CheZaken&Communicatie:050 3164160 BTW NL0019.32.822.B01/KvK:01132023/IBAN: NL34ABNA0446045691/BIC-ABNANL2A 11 van 20
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202200302

Daarnaast zal ook de samenhang met andere projecten in de onmiddellijke nabijheid, waar ook separaat en min 
of meer gelijktijdig over gecommuniceerd wordt, zoals de zoutwinning door Nobian en de voorgenomen aanleg 
van twee nieuwe cavernes voor persluchtopslag door Corre Energy Storage, helder in beeld moeten worden 
gebracht.
De samenwerking met alle betrokken actoren, waaronder ook de andere decentrale overheden, in het gebied 
moet optimaal worden ingevuld.

De inwoners van het gebied, al dan niet georganiseerd, moeten in alle fases van het project serieus betrokken 
worden. Het vergroten van de mate van draagvlak vanuit de omgeving om deze deels nieuwe activiteit in een al 
belast gebied in te passen is naar ons inzicht een uitdagend traject.

Zoals ook in hetWP is beschreven achten wij naast de formele procedurele momenten van participatie/ 
inspraak met name de meer informele momenten van betrokkenheid mogelijk van nog meer belang om tot een 
goede uitkomst te kunnen komen.
Wij roepen in het bijzonder de initiatiefnemers, maar ook EZK, waar het zwaartepunt van het 
vergunningenpakketzal komen te liggen, op om hieraan zeerveel aandachtte besteden.

Het nu ter inzage geiegde WP lijkt ons invulling te kunnen geven aan de door ons hierboven benoemde 
aspecten.

Ten slotte pleiten wij ervoor dat de behandeling van eventuele schademeldingen ten gevolge van deze activiteit 
binnen één regime worden afgehandeld onder het wettelijk bewijsvermoeden. Dit is overigens al vaker door ons 
verwoord.
Gedupeerde inwoners moeten zoveel mogelijk worden ontlasten toegewezen schade moet ruimhartig en 
rechtvaardig worden vergoed, ongeacht de aard van de mijnbouwactiviteit.
We gaan ervan uit dat dit aspect ook wordt meegenomen in het gehele project.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten het concept van de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) ten behoeve van het MilieuEffectRapport (MER) met belangstelling af.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen

, voorzitter.

, secretaris.
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202200316

Verzonden: 7/21/2022 2:15:44 PM
Onderwerp:
Project: Energiebuffer Zuidwending - Hystock waterstofopslag V&P
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres: 
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
n.v.t.

Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?

Impact op de leefomgeving, onder andere voor de patrijs.

Zie bijlage met verwijzing naar huidig patrijzenproject.

89611118_7893386_reactie 1_juli_2022.docx

Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden 
betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

Wijze van participatie.

Wordt als jager/wildbeheer graag vanaf het begin betrokken bij de planvorming. Feitelijk 
voortzetting van de huidige situatie.

Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor 
participatie beschreven is?

Op hoofdlijn.

Tijdstip en wijze van inbreng zal nog geconcretiseerd moeten worden.
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202200316

Geachte mevrouw, heer,

Ik maak graag gebruik van gelegenheid om te reageren.

In het participatieplan is benoemd dat Energystock specifieke studies zal uitvoeren voor de 
vergunningen en de MER en in de gehele uitvoering aandacht zal hebben voor mens, dier en milieu. 
En dat daarbij ook de belangen van het Groninger Landschap in acht worden genomen. Hierover zal 
rechtstreeks contact worden onderhouden met NGO’s en natuurverenigingen.

Als jager/wildbeheerder breng ik graag de patrijs als boegbeeld van de veenkoloniale akkervogels 
onder de aandacht met het verzoek om deze te betrekken in de specifieke studies, waaronder de 
landschappelijke inpassing. Zowel bij de inpassing van de cavernes als de beoogde bovengrondse 
locatie voor waterstof en de (bouw)werkzaamheden bij de aanleg.

De patrijs is reeds benoemd in het geldende bestemmingsplan. In 2010 heeft de gemeente Veendam 
afspraken vastgelegd met wijk- en buurtbeheer, de omliggende akkerbouwers en het consortium 
over de inrichting en ecologisch beheer van de aarden wallen rondom de bestaande locatie van 
Hystock.

Het hoeft geen betoog dat de bouw en de ingebruikneming van de aardgasbuffer tot een 
aanmerkelijke versnippering en verstoring van het voorheen ongemoeide akkerbouwgebied heeft 
geleid. Met name ook door de aantakking van de ontsluitingswegen op de Tonckelweg.
De voorgenomen plannen bieden echter legio mogelijkheden om de leefomgeving te verbeteren en 
daarmee de impact te verzachten c.q. compenseren. Vanzelfsprekend in goed overleg met de direct 
aangrenzende akkerbouwers.

Ik ben wederom graag bereid om mee te denken vanuit de kennis en tientallen jaren ervaring met 
het plaatselijke patrijzenproject én wildbeheer.

Het is van belang om ook de bestaande knelpunten mee te nemen. Zo is het gebied in trek als 
honden uitlaatgebied. Met name bewoners van buiten beide dorpen die hun honden niet aangelijnd 
uitlaten op de zijwegen en naastgelegen agrarische percelen zorgen voor overlast en verstoring. Een 
sluitende aanpak in samenspraak met de dorpsbewoners is wenselijk.

Met vriendelijke groet,
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202200316

Patrijzenproject Ommelanderwijk-Numero Dertien

Al sinds 1995 werken boeren en jagers in het gebied Ommelanderwijk en Numero Dertien samen om 
het leefgebied voor de patrijs te verbeteren. De patrijs is gidssoort. Als het goed gaat met de patrijs, 
dan gaat het goed met heel veel soorten (akker)vogels en zoogdieren.

Onder het motto ‘rust voedsel en dekking’ zijn met inzet van eigen middelen en uren vele 
tienduizenden besdragende struiken geplant op een tiental locaties, zogenaamde overhoeken. In 
eigendom bij akkerbouwers. De locatie variëren in grootte: van 20 m2 tot 800m2. In de loop van de 
jaren is de samenwerking uitgebreid met Akzo (nu Nobian) en Tennet.

De aanpak is een succes. In het werkgebied komen nog steeds patrijzen voor die in een groot deel 
van de Veenkoloniën al zijn verdwenen. Ook de kwartel en veldleeuwerik voelen zich hier thuis.

In 2019 is de samenwerking uitgebreid met Energystock en is een werkgroep opgericht met de 
omliggende akkerbouwers. Vanaf 2020 zijn extra maatregelen uitgevoerd zoals het inzaaien van 
akkerranden en het aanbrengen van struikbeplanting rondom enkele gascavernes. Met een positieve 
evaluatie in 2020 is de insteek is om het project de komende jaren voort te zetten.

In het kader van de subsidieregeling Biodiversiteit heeft de provincie Groningen in 2021 subsidie 
toegekend voor de uitbreiding van het patrijzenproject voor de aanleg van nieuwe struwelen en 
hagen. Met de subsidie zijn 4500 struiken aangeschaft en geplant op 7 verschillende locaties. Bes- 
dragende struiken die zorgen voor veel bloei én zaden gedurende de herfst en winter. Alle overige 
werkzaamheden zijn in eigen beheer uitgevoerd, waaronder grondbewerking en het inplanten, 
waaraan 140 uren zijn besteed.

In ’t Tonckeltje en de regionale kranten worden met enige regelmaat artikelen geplaatst over de 
voortgang van het project. De leden van de werkgroep ontvangen veel positieve reacties van de 
dorpsbewoners.

OK, 21 juli 2022
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202200322

Verzonden: 7/24/2022 10:47:12 PM
Onderwerp:
Project: Energiebuffer Zuidwending - Hystock waterstofopslag V&P
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s):
Voorletters: 
Straat: 
Huisnummer: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Land: Nederland
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Als: Particulier
(Mede) namens:
Organisatie:

Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
Zie bijlage

Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?

Zie bijlage

Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden 
betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

Zie bijlage

Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor 
participatie beschreven is?

Zie bijlage
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Aan: Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Waterstofopslag Zuidwending
Postbus 111
9200 AC Drachten

Van: 

Betreft: Reactie
Kennisgeving projectvoornemen en participatieplan

Wildervank, 16juli 2022

Mevrouw, mijnheer,

ln het gebied is sprake van gestapelde mijnbouw waarbij ondertussen duidelijk is dat de 
Rijksoverheid als eigenaar van de ondergrond, (mede-)exploitant en vergunningverlener tot op 
heden niet haar (volledige) verantwoordelijkheid neemt.

Naar aanleiding van een eerdere proefboring heb ik mij als belanghebbende gemeld en gevraagd om 
inzage in de projectvoornemens. Hieraan is tot op heden geen gehoor gegeven.

Mijn zorgen betreffen onder andere het volgende:
a. Wat zijn de gevolgen op andere mijnbouwactiviteiten en (ander) gebruik van de ondergrond;
b. Welke gevolgen heeft het project op de omgeving;
c. Waar kan ik terecht voor klachten en schademeldingen;
d. Hoe worden de cavernes achtergelaten (geabandonneerd) en welke financiele zekerheden 

worden daarvoor gesteld;
e. In de 6 bestaande cavernes kan circa 630 miljoen m3 aardgas worden opgeslagen waarvan 

310 miljoen m3 gas aanwezig dient te blijven om de cavernes 'in vorm te houden'. Hoe gaat 
het omvormen en welke risico's zijn hiermee gemoeid;

f. Wat zijn de gevolgen van een explosie of implosie op de omgeving en wat is daarvan het 
maximale invloedgebied;

g. Ligt het voornemen voor de werkzaamheden van Shine binnen het invloedgebied;
h. De gevolgen van kruip van het steenzout zijn nog niet volledig bekend. Zo zijn er in 

Winschoten en Hengelo instabiele cavernes en zijn er een aantal projecten ïn Duitsland 
waarbij de opslag van radio-actief afval als mislukt kan worden beschouwd door het 
dichtdrukken van de cavernes;

I, Jn Zweden en Duitsland is het gebruikelijk om mijnbouw- en ondergrondse opslagactiviteiten 
in onbewoonde gebieden uit te voeren desnoods door het amoveren van de bestaande 
dorpen en andere bebouwing vanwege de veiligheid.
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Verzonden: 7/30/2022 10:10:05 PM
Onderwerp:
Project: Energiebuffer Zuidwending - Hystock waterstofopslag V&P
Achternaam: 
Tussenvoegsel(s): 
Voorletters: 
Straat: Postbus
Huisnummer: 20004
Postcode: 9640 PA
Woonplaats: Veendam
Land: Nederland
Telefoonnummer: 
E-mailadres: info@Veendam.nl
Als: Overheid
(Mede) namens:
Organisatie: Gemeente Veendam

Vindt u dat de juiste alternatieven worden onderzocht? Heeft u nog aanvullingen?
Zie bijlage

Welke aandachtspunten heeft u voor het uit te voeren onderzoek?

Zie bijlage

Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving worden 
betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen betrokkenheid?

Zie bijlage

Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor 
participatie beschreven is?

Zie bijlage
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gemeente Veendam

Bureau Energieprojecten
lnspraakpunt Waterstofopsiag Zuidwending
Postbus 111
9200AC DRACHTEN

Uw kenmerk:

Zaaknummer:

Behandeld door:

E-mail adres:

Tei. nummer:

Datum:

Bijlagen:

Verzenddatum:

2022-040485

 
i  

 

19-7-2022

2 I JUL ZQ22

Betreft: Projectvoornemen en participatiepian Rijkcoördinatieregeling Energystock waterstofopsiag
Zuidwending/Ommelanderwijk

Geachte heer/mevrouw,

Op 10 juni 2022 is het Voornemen en Voorstel Participatie Waterstofopsiag Energystock - Hystock 
Zuiwending/Ommelanderwijk gepubliceerd. Eenieder kan tot en met 21 juli 2022 hierop een reactie 
geven. Via deze weg maken wij gebruik van deze mogelijkheid.

De gemeente Veendam onderschrijft de noodzaak tot verduurzaming van het landelijk 
energiesysteem en de onmisbare rol van waterstofals moleculaire energiedrager. Na de eerdere 
ontwikkelingen in de afgelopen jaren van Energystock en Hystock binnen onze gemeente op het 
gebied van waterstof zien wij voorliggende Rijkscoördinatieregeling als een logische vervolgstap.

Voor de gemeente Veendam is de veiligheid van onze inwoners de belangrijkste overweging, wanneer 
het gaat om bestaande en nieuwe mijnbouwactiviteiten binnen onze gemeente en daarbuiten. 
Daarnaast willen wij graag enkele aandachtspunten bij u kenbaar maken, die volgens ons in het 
bijzonder aandacht verdienen, die wij hieronder per onderwerp aangeven en duiden.

Gestapelde mijnbouw
De gemeente Veendam verkeert in een unieke situatie op gebied van de veelheid van 
mijnbouwactiviteiten en effecten daarvan binnen haar gemeentegrenzen en in de directe omgeving 
daarvan. Er is sprake van (de gevolgen van) aardgaswinning vanuit verschillende gasvelden 
(Groningen en Annerveen), magnesiumwinning door Nedmag, zoutwinning door Nobian en tot slot 
opslag in ondergrondse zoutcavernes. Daarnaast is er een aanvraag ingediend voor nieuwe cavernes 
ten behoeve van persluchtopslag door Corre Energy in dezelfde zoutdiapier onder Zuidwending.

Deze combinatie van mijnbouwactiviteiten vraagt om uiterste zorgvuldigheid in het toetsen van 
nieuwe mijnbouwactiviteiten qua veiligheid en beheersbaarheid van de gevolgen daarvan. Daarnaast 
herkennen wij de gevoelens van onzekerheid bij onze inwoners wanneer zij geconfronteerd worden 
met uiteenlopende informatie vanuit verschillende mijnbouwbedrijven en betrokken (schade)- 
instanties. De informatievoorziening verloopt momenteel gefragmenteerd richting onze inwoners 
vanuit de verschillende betrokken partijen, dit vinden wij niet wenselijk.

Gemeente Veendam
Postbus20004,9640PAVeendam telefoon0598 652222 e-mail info@veendam.nl pag.lvan2
Raadhuispiein5,9641AWVeendam fax 0598 652250 websitewww.veendam.nl banknr.NL64BNGH0285008676
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Wij roepen u daarom op om de inwoners van het gebied tijdens de gehele doorlooptijd van de 
Rijkscoördinatieregeling actiefte betrekken en adequaat te informeren. Eenduidige communicatie en 
een transparante, gecoördineerde aanpak, is daarbij hét sleutelwoord. Graag verwijzen wij hierbij 
naar het Gronings Sociaal Handvest dat de Staatssecretaris op 11 juli jl. heeft ondertekend, waarmee 
de Groningerweervoorop komtte staan. In het bijzonderadviseren wij om regiete (laten) voeren op 
alle informatiestromen vanuit de betrokken mijnbouwbedrijven en decentrale overheden. Dit zou 
bijvoorbeeld via een gecentraliseerd platform ofwerkgroep met betrokken partijen georganiseerd 
kunnen worden. Samen optrekken betekent ook elkaar samen én tijdig informeren. In het verlengde 
daarvan verwijzen wij naar het Rapport Maatschappelijke Onrust van de RUG/Jonker Verweij-instituut 
waarin aanbevelingen worden gedaan hoe er wel/niet gehandeld moet worden met burgers en 
instanties (ook in een omgeving met veel wantrouwen als gevolg van gestapelde mijnbouw).

Schadeafhandeling
Tot slot en zoals in het verleden vaker door ons verwoord in adviezen en zienswijzen bij nieuwe 
mijnbouwactiviteiten, pleiten wij voor een helder schadeprotocol en een ruimhartige afhandeling van 
eventuele schadegevallen onder het wettelijk bewijsvermoeden. Het mag niet zo zijn dat melders 
tussen wal en schip raken tussen de regimes van de Landelijke Commissie Mijnbouwschade (LCM) en 
het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). In gebieden waarbinnen meerdere 
mijnbouwactiviteiten plaats vinden pleiten wij voor één schadeloket, zodat het voor onze inwoners 
duidelijk is waar zij hun schade kunnen melden en dat schadegevallen integraal worden beoordeeld 
en afgehandeld.

Wij hopen u hiermee voorlopigvoldoende te hebben geïnformeerd.
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