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1. Inleiding 

Het informatiebezoek van 14 t/m 16 februari 2018 aan Potsdam en de regio Lausitz in Duitsland 

is door de Commissie verzoekschriften georganiseerd op grond van artikel 216 bis van het 

Reglement van het Europees Parlement en is op 13 november 2017 goedgekeurd door het 

Bureau van het Parlement. Het doel van het bezoek was om onderzoek te doen naar de gevolgen 

van de bruinkoolmijnbouw en de kolengestookte krachtcentrales in de regio Lausitz voor de 

Sorbische (of Wendische) gemeenschap (autochtone Slavische inwoners van de regio) en naar 

de verontreiniging van de rivier de Spree en de daaraan grenzende wateren als gevolg van de 

bruinkoolwinning. 

2. Verzoekschriften 

Verzoekschrift nr. 0709/2015 over de bescherming van de culturele identiteit en het 

voortbestaan van de Sorbische gemeenschap in Lausitz 

 

Indiener verzoekt om wettelijke en politieke bescherming voor de Sorben, een autochtone 

Slavische minderheid in Lausitz in het noordoosten van Duitsland, in de deelstaten Saksen en 

Brandenburg. Sinds 2014 zijn hun gewoonten, taal en tradities erkend als onderdeel van het 

immaterieel cultureel erfgoed. Het gebied waar ze wonen wordt echter grotendeels gekenmerkt 

door mijnen en kolengestookte krachtcentrales. Als gevolg daarvan worden ze bedreigd door 

het verlies van grond, bodemerosie, verontreiniging van oppervlaktewateren en grondwater, en 

luchtvervuiling veroorzaakt door microdeeltjes en zware metalen. Een groot deel van de 

bevolking lijdt als gevolg daarvan aan ernstige ziekten. 

 

Indiener is bezorgd over de weigering van de deelstaten Saksen en Brandenburg om af te zien 

van steenkool als energiebron, terwijl het voor hen perfect mogelijk zou zijn om dit zonder 

enige significante economische schade te doen. Tot slot is een Zweeds mijnbouwbedrijf in het 

gebied voornemens zijn activiteiten daar uit te breiden, ondanks de impact daarvan op het 

milieu, met het risico dat, als het bedrijf vervolgens vertrekt, de lokale bewoners zullen moeten 

opdraaien voor de saneringskosten. Indiener verzoekt het Europees Parlement ervoor te zorgen 

dat de twee Duitse deelstaten instaan voor de bescherming van de Sorben/Wenden als inheemse 

bevolking van Lausitz en de noodzakelijke beslissingen nemen over de toekomst van de 

mijnbouw in de regio, en deze gemeenschap bij te staan bij het behoud van de Sorbische taal 

en cultuur. Hij verzoekt het Parlement de twee deelstaten aan te sporen om van kolencentrales 

op hernieuwbare energiebronnen over te stappen en het Zweedse mijnbouwbedrijf 

verantwoordelijk te stellen voor de veroorzaakte milieuvervuiling, zodat de lokale bewoners 

niet de dupe worden. Daarnaast dringt hij erop aan in dit gebied te zorgen voor eerlijke 

concurrentie in de energiesector en het algemene bewustzijn aan te wakkeren over de 

problemen van de Sorbische gemeenschap die haar voortbestaan in gevaar brengen.  

 

Verzoekschrift nr. 1012/2017 over de vervuiling van het water van de rivier de Spree en 

daaraan grenzende wateren als gevolg van de kolenmijnbouw in Lausitz 

Indiener is van mening dat de beschikbaarheid van voldoende oppervlaktewater en grondwater 

van goede kwaliteit (een van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water) in Lausitz niet 

haalbaar is vanwege de kolenmijnbouw aldaar. Hij acht de exploitant verantwoordelijk voor de 

massale, grootschalige verontreiniging van de rivier de Spree en de daaraan grenzende wateren. 

Sulfaat en ijzerhydroxide verslechteren de ecologische toestand van de Spree. Woonhuizen en 
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andere gebouwen, maar ook natuur en landschappen worden als gevolg van de kolenmijnbouw 

verwoest. Bovendien leiden de daling van het grondwaterpeil en de uitspoeling van 

verontreinigende stoffen tot een aanzienlijke kwantitatieve en kwalitatieve belasting van het 

grond- en oppervlaktewater, en dus van de algemene waterbalans. De door de daling van het 

grondwaterpeil veroorzaakte oxidatie van ijzer-zwavelmineralen in de bodem, zoals pyriet en 

marcasiet, leidt in het bruinkoolmijnbouwgebied in Lausitz tot het dichtslibben van de Spree 

met ijzeroxiden, en zodra het grondwater weer stijgt, leidt de oxidatie van sulfiden tot een 

verhoogde sulfaatconcentratie in het grondwater en het oppervlaktewater dat daarmee in 

verbinding staat. Indiener verzoekt het Europees Parlement passende maatregelen te nemen om 

erop toe te zien dat de waterkwaliteit van de rivier de Spree wordt verbeterd en dat de exploitant 

ertoe wordt verplicht de schade te herstellen en toekomstige verontreiniging te voorkomen. 

3. Beknopt verslag van de vergaderingen 

Woensdag 14 februari 2018 

Vergadering met vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken en Energie en 

het ministerie van Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van de Brandenburg 

 

Hendrik Fischer, staatssecretaris en vertegenwoordiger van de regio Lausitz, opende de 

vergadering door een korte uiteenzetting te geven over het energiebeleid in Brandenburg. 

Lausitz was de voornaamste energievoorzieningsregio van de voormalige Duitse 

Democratische Republiek. Begin jaren 1990 waren er in de regio 100 000 mensen werkzaam 

in de energie-economie. In de jaren 1990 leidde een grondige de-industrialisatie tot structurele 

veranderingen met ingrijpende gevolgen voor de inwoners. Tijdens de transformatieperiode na 

de Duitse hereniging werd een groot aantal krachtcentrales en mijnen buiten werking gesteld. 

Tegenwoordig zijn nog maar 10 000 personen rechtstreeks werkzaam in de sector. De uitdaging 

is nu om een levensvatbare en sociale oplossing voor de regio te vinden.  

 

De deelstaatautoriteiten zijn zich bewust van de verregaande impact van de bruinkoolwinning 

op het leven van mensen. De grootste politieke uitdaging was om een evenwicht te vinden 

tussen de verschillende belangen en te komen tot een oplossing om zo veel mogelijk inwoners 

van Lausitz met relevante procedures een fatsoenlijke levensstandaard te kunnen bieden. 

 

Met betrekking tot het onderwerp van verzoekschrift nr. 1012/2017 verklaarde de heer Fischer 

dat het uitspoelen van verontreinigende stoffen in de rivier de Spree en stijgende ijzerniveaus 

voor de deelstaatautoriteiten een relatief nieuw probleem vormen, dat in 2008-2009 voor het 

eerst de kop opstak. De autoriteiten reageerden snel met noodmaatregelen om het probleem aan 

te pakken en erop toe te zien dat op ijzer gebaseerde verontreinigende stoffen aan banden 

werden gelegd. Op die manier slaagden ze erin om het verontreinigingsniveau enigszins te 

verlagen. Tegelijkertijd werd in de jaren 2008-2013 een verhoging van het 

verontreinigingsniveau in de rivier de Spree waargenomen. De staatssecretaris bevestigde dat 

de behandeling van sulfaatverontreiniging veel moeilijker was dan van ijzerverontreiniging. 

Uiteindelijk vereisen beide problemen een holistisch behandelingsplan in plaats van overhaaste 

en conjuncturele antwoorden. Het parlement van de deelstaat Brandenburg heeft de bevoegde 

deelstaatorganen verzocht om tijdens de huidige parlementaire periode een plan van aanpak 

voor het probleem te presenteren. 
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Klaus Freytag, hoofd van de afdeling Energie en Grondstoffen, gaf een korte presentatie over 

de actuele stand van zaken. Daar voegde hij aan toe dat de regio Lausitz een 150 jaar lange 

traditie van mijnbouw kent. De bruinkoolmijnen bestonden al in 1850. Lausitz was 

oorspronkelijk echter een agrarische regio die als gevolg van de mijnbouw plotseling werd 

geïndustrialiseerd. Eind jaren tachtig werd er bijna 200 miljoen ton kolen geproduceerd, terwijl 

dat vandaag de dag niet meer dan 65 miljoen ton is. 40 miljoen ton is afkomstig uit mijnen in 

de deelstaat Brandenburg, terwijl de deelstaat Saksen twee mijnen heeft die goed zijn voor 20 

miljoen ton bruinkool. De twee deelstaten hebben altijd nauw samengewerkt omdat alle mijnen 

zich in de regio Lausitz bevinden, die zich uitstrekt over beide deelstaten. Bij de planning en 

het afgeven van vergunningen werd geen rekening gehouden met de deelstaatgrens. De 

bruinkoolmijnbouw vormde nog altijd de ruggengraat van de regionale economie. De 

werknemers in de sector waren goed vertegenwoordigd en hadden een fatsoenlijk salaris. Begin 

jaren negentig ontstonden er grote sociale problemen, mede veroorzaakt door een werkloosheid 

van 25 tot 30 %. Dat is de reden waarom de deelstaatautoriteiten er nu op gebrand zijn dat de 

energietransitie niet leidt tot een dramatische stijging van de werkloosheidscijfers. De heer 

Freytag wees voorts op de gedwongen verhuizing van de bevolking van de gemeente Horno 

naar de stad Forst in de jaren negentig om ruimte te bieden aan dagbouwactiviteiten in de 

bruinkoolmijn Jänschwalde. Het dorp werd verplaatst naar het eeuwenoude woongebied van de 

Sorbische gemeenschap. In alle plannen en procedures heeft de deelstaatregering ernaar 

gestreefd om samen te werken met de Sorbische minderheid en deze te beschermen. Een 

definitief besluit over de nieuwe winningsactiviteiten in de dagbouwmijn Welzow-Süd, waar 

de nieuwe exploitant een optie op heeft genomen, zal uiterlijk in 2020 worden genomen, 

rekening houdend met de energietransitie en de energieprijzen. De grondwet van de deelstaat 

Brandenburg en de wetgeving waarin de bruinkoolwinning wordt gereguleerd, bevatten 

bepalingen voor de bescherming van de Sorbische minderheid.  

 

Verder gaf de heer Freytag aan dat de effecten van de waterverontreiniging op de rivier de Spree 

in Berlijn en op de drinkwaterreservoirs in Berlijn en Frankfurt aan de Oder overduidelijk zijn. 

Om een veilige drinkwatervoorziening te waarborgen moet er een strategisch plan voor een 

stelsel van reservoirs en dammen worden ontworpen. Dit plan wordt momenteel behandeld door 

het parlement en zal vervolgens op strategische wijze ten uitvoer worden gelegd.  

 

De heer Freytag legde tevens uit dat nadat Duitsland in 2022 zal zijn gestopt met het opwekken 

van kernenergie, er meer energie uit kolen (bruinkool en steenkool) zal moeten worden 

geproduceerd. Zoals gebleken is, heeft windenergie zo zijn beperkingen, en de regio 

Brandenburg loopt voorop bij de omschakeling naar hernieuwbare energiebronnen. 

 

De heer Fisher bevestigde dat er nog geen datum is vastgesteld voor de sluiting van alle 

kolengestookte krachtcentrales. Wel is er een overkoepelend mijnbouwplan voor de regio. 

Volgens dit plan zullen de laatste mijn en kolengestookte krachtcentrale uiterlijk in 2040 

worden gesloten. 

 

Margrete Auken benadrukte hoe belangrijk het is om vóór 2040 een concreet plan uit te werken 

voor alternatieve energiebronnen. Ze informeerde naar de toegang tot gegevens en naar 

transparantie, waarop de vertegenwoordigers bevestigden dat alle opgestelde rapporten en 

adviezen en alle toekomstige planningsdocumenten en deskundigenverslagen openbaar zullen 

worden gemaakt en toegankelijk zullen zijn. Ze voegden daaraan toe dat de ministeries in 

kwestie zo transparant mogelijk te werk gaan en alle informatie beschikbaar zullen stellen. 

Onderzoeksinstellingen is verzocht gegevens te verzamelen en onafhankelijke deskundigen 
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zullen op basis daarvan studies uitvoeren. De deelstaatautoriteiten staan achter deze gegevens 

en hebben er vertrouwen in.  

 

Volgens de huidige plannen zullen er in de deelstaat Brandenburg geen verdere hervestigingen 

meer plaatsvinden. Mocht de dagbouwmijn Welzow-Süd echter worden uitgebreid, dan zullen 

de bewoners van Proschim, dat tegen de stad Welzow aan ligt, moeten verhuizen. Het bedrijf 

zou in dit geval de eerste stap moeten zetten, maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. De in 

maart 2017 gepresenteerde plannen van het energiebedrijf LEAG zullen een gedeeltelijke 

hervestiging van ruwweg tweehonderd personen in Mühlrose in de deelstaat Saksen 

noodzakelijk maken. Tot twee jaar geleden bereidden de mensen zich voor op een mogelijke 

verhuizing vanwege de plannen voor een bovengrondse mijngroeve in Nochten (eveneens 

gelegen in de deelstaat Saksen). Er waren al overeenkomsten en contracten ondertekend en er 

was overeenstemming bereikt over de financiële vergoedingen. Toen de huidige exploitant 

begin maart 2017 zijn mijnbouwplannen presenteerde, werd er geprotesteerd omdat mensen 

zich hadden voorbereid op de verhuizing.  

 

Beide deelstaten, Brandenburg en Saksen, hadden zichzelf zeer hoge sociale eisen gesteld aan 

de hervestiging. Er was sprake van een generatiekloof: ouderen wilden niet weg, maar jongeren 

waren daar wel toe bereid. 

 

Op een vraag over staatssubsidies voor de kolenmijnbouw antwoordden de vertegenwoordigers 

dat er geen subsidies worden verstrekt voor de winning van bruinkool, maar wel voor de 

winning van steenkool. Er zijn pogingen gedaan om informatie uit verschillende bronnen met 

elkaar te combineren om te kunnen beweren dat er subsidies zijn verleend. Maar het begrip 

subsidies is duidelijk gedefinieerd op EU-niveau, en volgens die definitie is er geen sprake van 

subsidiëring.  

 

De vertegenwoordigers bevestigden dat er gedurende de gehele periode van actieve mijnbouw 

en de sanering van het gebied enorme bedragen zullen worden uitgegeven. De 

deelstaatautoriteiten willen er zeker van zijn dat er geen kosten zullen worden afgewenteld op 

de samenleving. Dat is een van de redenen waarom er wordt gestreefd naar een geplande 

uitfasering van de bruinkoolwinning in plaats van naar een abrupte overstap. De autoriteiten 

voeren een intensieve dialoog met de belanghebbenden die zijn vertegenwoordigd in de 

commissie voor de bruinkoolmijnbouw. 

 

Carolin Schilde, staatssecretaris van het ministerie van Plattelandsontwikkeling, Milieu en 

Landbouw, gaf aan dat de deelstaatautoriteiten ijzerhydroxide hebben aangemerkt als 

schadelijk voor de watervoorziening en de ecologische toestand van de waterwegen. Voor 

sulfaat bestaan geen formele grenswaarden. In 2009 is een plan opgesteld om het 

natuurreservaat Spreewald, dat vlak bij het gebied waar de mijnbouwactiviteiten plaatsvinden 

ligt, te beschermen tegen het uitspoelen van ijzerhydroxide. Volgens een recente studie is 70 % 

van het uitgespoelde ijzerhydroxide afkomstig van buiten bedrijf gestelde mijnen en 6 % van 

de actieve mijnbouw.  

 

De staatssecretaris onderstreepte dat de deelstaatautoriteiten voldoen aan de vereisten van de 

kaderrichtlijn water. Bij de actieve mijnbouw wordt dit ook gewaarborgd door al in de eerste 

planningsfase te bepalen wat er met de voornaamste locaties moet gebeuren nadat er een eind 

is gekomen aan de mijnbouwactiviteiten. De deelstaatautoriteiten werken momenteel aan 

beheersbesluiten op basis van wetenschappelijk bewijs om grenswaarden voor sulfaat en andere 



 

PE623.591v03-00 6/30 CR\1165897NL.docx 

NL 

mineralen vast te stellen. Wat sulfaat betreft, moet het proces uiterlijk eind 2018 zijn afgerond; 

voor ijzerhydroxide zullen de werkzaamheden naar verwachting in 2019 worden voltooid. 

 

Vergadering met vertegenwoordigers van het ministerie van Wetenschappen, Onderzoek en 

Cultuur van Brandenburg (in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de voorgaande 

vergadering) 

 

In de vergadering werd Ulrike Gutheil, staatssecretaris van het ministerie van Wetenschappen, 

Onderzoek en Cultuur van Brandenburg, vervangen door Rudolf Keseberg, hoofd van de 

afdeling Algemene Zaken, en Clemens Neumann, hoofd van de afdeling Sorbische/Wendische 

aangelegenheden.  

 

De grondwet van de deelstaat Brandenburg, die dateert uit 1992, beschermt de rechten en de 

culturele identiteit van de Sorbische minderheid. Bovendien zijn in de wet inzake de 

Sorbische/Wendische gemeenschap (Sorben/Wenden-Gesetz) verschillende vrijheden van de 

Sorbische minderheid vastgelegd, die de eigen identiteit van deze gemeenschap moeten 

waarborgen. In de jaren 1990 werd tevens de Raad voor Sorbische/Wendische aangelegenheden 

(Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden) opgericht binnen de parlementaire structuur van 

de deelstaat. Deze raad bestaat uit vijf leden van de Sorbische gemeenschap. De leden worden 

rechtstreeks gekozen, op grond van een wijziging van de wet inzake de Sorbische/Wendische 

gemeenschap, en alle leden van de gemeenschap hebben stemrecht. Rechtstreekse verkiezingen 

hebben de legitimiteit van de raad vergroot en heeft geleid tot een grotere belangstelling voor 

zijn werk. De raad wordt geraadpleegd op elk parlementair besluitvormingsniveau en brengt 

advies uit aan alle parlementaire commissies van de deelstaat. Daarnaast organiseert de raad 

regelmatig vergaderingen met vertegenwoordigers van de ministeries om informatie uit te 

wisselen over punten van zorg tussen de deelstaat en de Sorbische gemeenschap. 

 

Ulrike Gutheil, staatssecretaris van het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Cultuur, is 

tevens de vertegenwoordiger voor Sorbische aangelegenheden, en bezoekt het gebied met grote 

regelmaat. De stad Cottbus en het bestuursdistrict Spree-Neiße hebben eveneens voltijds 

vertegenwoordigers die zich bezighouden met de rechten van de Sorbische gemeenschap. Er 

zijn plannen om ook vertegenwoordigers te benoemen in andere bestuursdistricten met een 

Sorbische gemeenschap.  

 

In 2014 is de wet inzake de Sorbische/Wendische gemeenschap gewijzigd, waarbij met name 

de woongebieden van deze minderheid opnieuw werden vastgelegd. In het verleden waren deze 

woongebieden duidelijk afgebakend en werden ze omschreven als gebieden met culturele en 

linguïstische tradities. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat er ook woongebieden 

bestonden buiten de vastgestelde zones. Vandaar dat de wettelijke definitie van "woongebied" 

werd veranderd in "gebieden met culturele of linguïstische tradities". Als gevolg van de 

veranderde definitie begonnen veel gebieden zichzelf te zien als woongebied. De 

vertegenwoordigers gaven toe dat er in de betrokken gemeenten ook enige weerstand bestond 

onder de inwoners. Er zijn enkele klachten ingediend over bepaalde connecties van 

gemeentebesturen. Alle kosten van de plaatsing van tweetalige verkeersborden zijn door het 

ministerie betaald.  

 

Andere vastgelegde rechten van de Sorbische minderheid zijn het recht op informatie van de 

overheid en officiële communicatie in de Sorbische taal. Op het gebied van onderwijs is een 

groot aantal waarborgen van kracht en in Cottbus is een Nedersorbische middelbare school 
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opgericht. Omdat de Sorbische bevolking verspreid is over een groot gebied, was het echter een 

uitdaging voor de regio om in het hele gebied mogelijkheden te bieden om vanaf de 

kleuterschool Sorbisch te leren.  

 

De Stichting voor de Sorbische bevolking (Stiftung für das sorbische Volk), die opereert vanuit 

Bautzen, Saksen, is in 1999 opgericht door beide deelstaten, Brandenburg en Saksen. De 

stichting coördineert en financiert een groot aantal activiteiten op het gebied van onderwijs en 

cultuur, met een jaarlijkse begroting van 18,6 miljoen euro. Ook uit de Europese 

structuurfondsen worden culturele activiteiten voor de Sorbische gemeenschap gefinancierd. 

 

Binnen de Sorbische gemeenschap worden twee talen gesproken: het Oppersorbisch en het 

Nedersorbisch. Daarnaast bestaan er structurele verschillen binnen de gemeenschap. In het 

Oppersorbische gebied is het vestigingspatroon compacter, terwijl de Nedersorbische 

gemeenschap meer verspreid leeft. Een van de redenen hiervoor is de hervestiging vanwege de 

bruinkoolmijnbouw. Volgens de heer Keseberg werken beide deelstaten, Brandenburg en 

Saksen, nauw met elkaar samen. Er zijn gezamenlijke financieringsprogramma's en de 

Universiteit van Leipzig (Saksen) heeft een leerstoel Sorbische studies, die wordt 

medegefinancierd door Brandenburg. Daarnaast wordt er een verscheidenheid aan 

gemeenschappelijke culturele activiteiten georganiseerd, zoals theatervoorstellingen.  

 

In het verleden zijn er ernstige problemen geweest als gevolg van de gedwongen assimilatie 

van de Sorbische gemeenschap. Veel mensen zien zichzelf als Sorbisch en houden bepaalde 

Sorbische tradities in ere, zoals klederdracht, en kennen gedichten of een paar zinnen. De 

Sorbische taal wordt actief bevorderd, bijvoorbeeld op de Nedersorbische middelbare school in 

Cottbus, die ook populair is bij leerlingen zonder voorkennis van de Sorbische taal. In het Witaj-

project krijgen kinderen al vanaf de peuterleeftijd tweetalig onderwijs. Ook in dit opzicht is het 

een uitdaging dat de Sorbische bevolking zo verspreid leeft. De groepen kinderen die les krijgen 

in het Sorbisch zijn vaak klein, maar het ministerie heeft zwaar geïnvesteerd in positieve 

maatregelen ten behoeve van de Sorbische taal en minderheid.  

 

Over de praktijk van hervestiging en de gevolgen daarvan voor de bevolking in het woongebied 

merkte de heer Freytag op dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen hervestiging 

vóór en na 1990. Tot 1990 werden hele dorpen met de grond gelijk gemaakt voor de 

bovengrondse bruinkoolmijnbouw. De bevolking werd opnieuw gehuisvest in moderne 

huizenblokken. Daar zijn ouderen in traditionele klederdracht een zeldzaamheid geworden. De 

oude hervestigingspraktijk was niet langer houdbaar en kon niet worden gehandhaafd in het 

licht van de minderheidsrechten die zijn vervat in de grondwet. Vandaag de dag is het 

hervestigingsbeleid maatschappelijk verantwoord en is hervestiging alleen mogelijk indien dat 

strikt noodzakelijk is en alleen binnen het Sorbische woon- en taalgebied. Voorbeelden van de 

nieuwe hervestigingspraktijk zijn Neu Horno, Neu Haidemühl en Neu Kausche, waar het idee 

om buurrelaties in stand te houden hoog in het vaandel staat. Om de emoties rond hervestiging 

goed te kunnen begrijpen, moet naar de betrokkenen worden geluisterd.  

 

Met betrekking tot de gevolgen van de huidige mijnbouwactiviteiten wees de heer Freytag er 

nogmaals op dat er, met uitzondering van het besluit over de uitbreiding van de dagbouwmijn 

Welzow-Süd, dat in 2020 zal worden genomen, geen hervestiging meer zal plaatsvinden in het 

Sorbische woongebied in Brandenburg. De hervestigingen zijn inmiddels voltooid. De 

gevolgen van de bruinkoolwinning voor de Sorbische gemeenschap zijn altijd eenduidig 

erkend, zowel vóór 1990 als daarna. Een voorbeeld van de wijze waarop met het verleden wordt 
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omgegaan, is het documentatiecentrum in Neu Horno. Ook andere dorpen hebben 

ontmoetingsplaatsen voor de Sorbische gemeenschap. De mijnbouwondernemingen hebben 

grote bedragen gedoneerd aan de Sorbische gemeenschap om de Sorbische cultuur te 

ondersteunen.  

 

Over de lerarenopleiding in Leipzig en klachten over bezuinigingen daarop ontkent de heer 

Neumann dat er sprake is van bezuinigingen: de financiering voor de lerarenopleiding aan de 

Universiteit van Leipzig is juist verhoogd. Op grond van een samenwerkingsovereenkomst 

tussen Brandenburg en Saksen betaalt Brandenburg mee aan de opleiding van leraren die 

lesgeven in het Nedersorbisch. Twee jaar geleden is de overeenkomst gewijzigd, waarbij de 

bijdrage van Brandenburg aanzienlijk is verhoogd. Op deze manier moet het mogelijk worden 

om een degelijke pedagogische basis te leggen en studies van hoge kwaliteit aan te bieden. 

Daarnaast zijn er andere ondersteunende maatregelen genomen:  zo kunnen leraren in andere 

vakken zich bijscholen tot leraar Sorbisch. 

 

Vergadering met Hans-Georg Thiem, voorzitter van het Bureau voor koolmijnbouw, geologie 

en grondstoffen (Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe, LBGR) van Brandenburg 

De heer Thiem vertelde over de structuur en de verantwoordelijkheden van het Bureau voor 

koolmijnbouw, geologie en grondstoffen. Dit bureau valt onder het ministerie van Economische 

Zaken en Energie van Brandenburg en wordt gefinancierd door die deelstaat. Het bureau geeft 

vergunningen af en houdt toezicht op de exploratie, winning, voorbehandeling en raffinage van 

grondstoffen, met veel aandacht voor de gezondheid van werknemers op het werk. Ook is het 

verantwoordelijk voor alles van de bescherming van het milieu tegen de effecten van de 

mijnbouw tot en met het herstel van het gebruikte land. Daarnaast is het een 

handhavingsinstantie die toezicht houdt op de mijnbouwondernemingen, onder meer door het 

uitvoeren van vergunningsprocedures in het kader van de operationele planning van de 

ondernemingen.  

 

De heer Thiem gaf aan hoe het landschap in de regio Lausitz eruitziet: het bestaat uit actieve 

dagbouwmijnen en buiten werking gestelde DDR-mijnen.  

 

Hij legde uit dat het grondwaterniveau in de omgeving van de mijnen in het verleden sterk is 

gedaald en nu weer aan het stijgen is. Een specifiek probleem in de regio is dat de bodem 

ijzersulfaat bevat, dat meestal in grondwater wordt aangetroffen. Vanwege de door de 

mijnbouw veroorzaakte daling van het grondwaterpeil heeft oxidatie van pyriet plaatsgevonden. 

Toen het grondwaterpeil weer begon te stijgen, kwam dit pyriet met het water naar boven, 

waarna het in de waterlichamen terechtkwam. Dit proces heeft geleid tot verkleuring van het 

water.  

 

De heer Thiem gaf een kort overzicht van de maatregelen die zijn genomen om dit probleem 

aan te pakken. Die maatregelen concentreren zich op twee gebieden in Brandenburg: het 

noordelijke deel van het Spreewald-gebied en een gebied ten zuiden van het Spreewald. Het 

bureau coördineert de uitspoelingswerkzaamheden en voert regelmatig toezichtshandelingen 

uit. In 2015 heeft het parlement van de deelstaat besloten een strategisch masterplan op te stellen 

om het rivierbekken van de Spree te beschermen tegen afvalstoffen van de mijnbouw, waarin 

in het verleden genomen maatregelen verder moeten worden uitgewerkt. 
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De heer Thiem wees daarbij op de twee mijnbouwondernemingen in de regio. De Lausitzer und 

Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft mbH (LMBV) is een door de federale overheid 

opgerichte onderneming die naar verwachting zal opereren als een particuliere onderneming, 

en de onderneming Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie Kraftwerke AG (LEAG). 

Het LBGR geeft vergunningen af voor de activiteiten van met name LEAG, met als 

belangrijkste wettelijke bepalingen de voorschriften die zijn vastgelegd in de federale 

mijnbouwwetgeving.  

 

Als antwoord op de vraag over de onafhankelijkheid van het LBGR gaf de heer Thiem het 

voorbeeld van de planningsprocedure die moet worden gevolgd om een vergunning aan te 

vragen bij het LBGR voor de opening van een nieuwe dagbouwmijn of de uitbreiding van een 

bestaande mijn. De bestuursrechter kan toetsen of er terecht wel of geen vergunning is 

afgegeven. In de opvatting van de heer Thiem garandeert dit de onafhankelijkheid van het 

bureau. Tegenwoordig wordt er steeds vaker gebruikgemaakt van bestuursrechtelijke 

procedures. 

 

Zowel de mijnbouw in de voormalige DDR als de huidige mijnbouw brengt uitdagingen met 

zich mee. Wanneer het bureau een vergunning verleent aan een onderneming, wordt tegelijk 

een lijst van te controleren voorschriften opgesteld. Het bureau beschikt over een uitgebreid 

netwerk van controlepunten en onafhankelijke deskundigen.  

 

Vergadering met indieners van verzoekschriften 

 

De deelnemers aan de vergadering waren de indieners Hannes Wilhelm-Kell en Oliver Powalla, 

Thomas Burchardt, een vertegenwoordiger van de Sorbische gemeenschap in de 

bruinkoolcommissie van Brandenburg, Axel Kruschat, lid van het filiaal in Brandenburg van 

de vereniging BUND – Friends of the Earth Germany, en Silke Milius en Edith en Christian 

Penk, vertegenwoordigers van de Sorbische minderheid. Aan het begin van de vergadering gaf 

de heer Csáky korte feedback over de eerdere gesprekken met de deelstaatautoriteiten. Daarna 

werden er presentaties gegeven door de indieners en gasten. 

 

De heer Kell gaf een korte samenvatting van zijn verzoekschrift, voegde daar enige informatie 

aan toe en gaf enkele voorbeelden. De deelstaatregeringen stellen de politieke doelstellingen 

voor het toekomstige energiebeleid vast. In beide deelstaten, Saksen en Brandenburg, zijn er 

geen toezeggingen gedaan om een einddatum voor de geleidelijke beëindiging van de 

opwekking van elektriciteit uit kolen vast te stellen, maar wel plannen de regeringen om de 

mijnbouwactiviteiten tot ten minste 2040 voort te zetten. De deelstaatautoriteiten voeren de 

doelstellingen van hun energiebeleid uit binnen het gegeven politieke kader. In 

vergunningsprocedures voor bruinkoolwinning moet de deelstaat een belangenafweging maken 

tussen de publieke opinie en de doelstellingen van het energiebeleid.  

 

Hij gaf aan dat de meerderheid van de 100 000 mensen die werkzaam waren in de 

bruinkoolwinning vóór de hereniging gastarbeiders waren uit andere delen van de voormalige 

DDR. De prijs die moest worden betaald voor de mijnbouw was de verwoesting van 136 dorpen 

en landschappen in een gebied van ongeveer 1 500 km². Het feit dat 30 000 mensen huis en 

haard moesten verlaten, had verstrekkende gevolgen voor hun cultuur en taal. Zij kregen geen 

billijke schadevergoeding uitgekeerd. Overheidsinstanties maakten van bruinkoolwinning vaak 

een succesverhaal, bijvoorbeeld in verband met de hervestiging van de inwoners van Horno. In 

werkelijkheid was het helemaal geen succes. Als reactie op de uitspraak van het ministerie dat 
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6 % van de waterverontreiniging, zoals uitspoeling, het gevolg is van actieve mijnbouw, 

beweerde indiener dat wetenschappelijk onderbouwd advies wijst op een grotere invloed van 

de actieve mijnbouw, zowel nu als in de toekomst.  

 

Het voorbeeld van de dagbouwmijn van Nochten toont aan hoe de biosfeer kan lijden onder 

vergunningen die zijn verstrekt op basis van onnauwkeurige gegevens. De 

mijnbouwactiviteiten worden uitgevoerd met een zekere flexibiliteit waarin niet wordt voorzien 

in de strategische planning. De activiteiten worden veel sneller ontplooid dan de bedoeling was 

en liggen een jaar voor op de planning. Dat heeft geleid tot het niet respecteren en de 

verdwijning van bedreigde soorten, met verstoring van de biosfeer tot gevolg. Er is een 

algemene trend waarneembaar dat bedreigde soorten, waarvan er enkele op de rode lijst staan, 

aan hun lot worden overgelaten. 

 

De heer Powalla verwees naar zijn verzoekschrift en het antwoord van de Commissie, en 

verstrekte aanvullende informatie. Volgens hem wordt het in de kaderrichtlijn water vervatte 

verbod op verslechtering van de waterkwaliteit niet nageleefd.  

 

In de eerste plaats bevinden de concentraties sulfaat in de rivier de Spree zich op een kritiek 

niveau en vormen ze een reëel risico voor de drinkwatervoorziening uit de Spree in Berlijn, met 

gevolgen voor ongeveer één miljoen mensen. De sulfaatwaarden liggen dicht bij en in sommige 

gebieden zelfs boven de grenswaarde, en de verwachting is dat die waarden verder zullen 

stijgen. Nieuwe bronnen, zoals de "Cottbuser Ostsee", zijn aangelegd met verontreinigd water 

uit de Spree. De komende jaren kan er een ernstige verdere verslechtering van de waterkwaliteit 

optreden. Volgens de regering zouden er corrigerende maatregelen worden genomen, maar 

indiener ziet daar geen stelselmatig bewijs voor. De huidige deelstaatregering heeft geen 

systematische aanpak ontwikkeld. Het zogenaamde algemene belang van het opwekken van 

energie met bruinkool wordt aangedragen om het overschrijden van specifieke richtwaarden 

voor emissies van water naar sulfaat te rechtvaardigen. Het is echter een politieke keuze dat de 

voortzetting en zelfs uitbreiding van het gebruik van bruinkool nog steeds onderwerp van 

discussie is. 

 

In de tweede plaats vindt er volgens de heer Powalla verborgen subsidiëring van de 

mijnbouwindustrie plaats. De mijnautoriteit kan van de mijnbouwonderneming een 

garantiebedrag vragen voor het natuurherstel van de mijnbouwgrond. Bij de verkoop van de 

mijnbouwvoorzieningen door het Zweedse bedrijf Vattenfall is 1,7 miljard euro betaald aan de 

Tsjechische investeerder EPH. Dit bedrag is nooit opgevoerd bij de activa van LEAG. 

Daarnaast zijn er vrijstellingen verleend voor de betaling van belastingen of heffingen voor het 

gebruik van grondwater en bepaalde infrastructuur. De mijnbouw in Brandenburg is 

economisch levensvatbaar, deels omdat er in de vergunningsprocedure in verband met de 

waterkwaliteit soepelere voorwaarden zijn gehanteerd. De mijnbouwonderneming hoefde niet 

te voldoen aan de waterwaarden en hoefde niet te zorgen voor een blijvende goede ecologische 

toestand van het water. Dit werd gerechtvaardigd met het argument dat alleen het 

grondwaterpeil daalt, maar dat er geen chemische stoffen in het water terechtkomen. De 

oxidatie en uitspoeling van pyriet wijzen echter op een duidelijke achteruitgang van de 

waterkwaliteit. Een dergelijke uitzondering mag niet worden getolereerd uit hoofde van de 

kaderrichtlijn water.  

 

De vertegenwoordigers wezen ook op de in hun ogen moeilijke communicatie met de 

deelstaatautoriteiten en gaven enkele voorbeelden. De vertegenwoordiger voor Sorbische 
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aangelegenheden van het ministerie van Wetenschap, Onderzoek en Cultuur ging in op alle 

gestelde vragen, ook als die betrekking hadden op binnenlands beleid. De Sorbische minderheid 

is gereduceerd tot haar culturele en folkloristische dimensie. De vertegenwoordiger voor 

Sorbische aangelegenheden had bovendien niet geantwoord op een brief over geplande 

verkiezingen voor een Sorbisch parlement. Tien jaar geleden hadden de bewoners van een 

gebied dat was aangewezen voor hervestiging als gevolg van de dagbouwmijn Jänschwalde-

Nord geen rechtstreekse informatie ontvangen over de hervestigingsplannen. Na tien jaar strijd 

door de betrokken burgers werd het plan voor de dagbouwmijn geannuleerd. De bewoners 

werden over deze verandering geïnformeerd via een kopie van de brief aan de 

mijnbouwonderneming.  

 

De heer Kruschat zei dat de betrekkingen met de autoriteiten gespannen zijn. BUND voert 

regelmatig metingen van diverse waarden uit en komt daarbij tot andere resultaten dan de 

autoriteiten. Bovendien zijn de meetpunten van de autoriteiten voor het meten van de 

ijzerhydroxidewaarden verplaatst. De waarden van metalen als uranium en arseen liggen ruim 

boven de grenswaarden die zijn vastgesteld in de desbetreffende bepalingen die gelden in 

Brandenburg. De wettelijke vereisten inzake slib worden overtreden. Slib wordt verwijderd, 

maar niet op behoorlijke wijze behandeld. Volgens de heer Kruschat wordt het 

vervuilingsprobleem stelselmatig onderschat.  

 

Bovendien stoelt het volumemodel dat wordt gebuikt om de bruinkoolwinning te 

rechtvaardigen op verkeerde berekeningen. De vraag naar bruinkool was de afgelopen jaren 

veel lager dan wordt vermeld in de vergunningsprocedures. Het volumemodel is ook gebruikt 

om de afwijkingen van de kaderrichtlijn water te rechtvaardigen. Als de gronden om aanspraak 

te maken op afwijkingen echter niet correct zijn, is er sprake van een inbreuk op de richtlijn.  

 

Op de vraag of de herstelprojecten succesvol zijn, antwoordde de heer Kell dat dit zelden het 

geval is. Bij milieuprojecten waarbij bedreigde soorten worden verplaatst, worden de resultaten 

vaak niet gecontroleerd. De autoriteiten richten zich sterk op het toerisme in de gesaneerde 

gebieden. In kunstmatig aangelegde meren is de waterkwaliteit echter vaak slecht en wordt 

zwemmen afgeraden. 30 000 hectare van het gesaneerde gebied is na de opening ervan weer 

gesloten omdat de bodem onstabiel was als gevolg van het stijgende grondwaterpeil.  

 

In antwoord op de vraag over de onderlinge verhoudingen tussen burgers, wees de heer Kell 

erop dat voor een petitie op regionaal niveau, die identiek was aan verzoekschrift nr. 1012/2017 

en waarin werd verzocht om stopzetting van de mijnbouwactiviteiten in de regio, meer dan 

120 000 handtekeningen waren opgehaald. Tegelijkertijd heeft de bruinkoolwinningssector een 

initiatief gelanceerd om de status-quo van de mijnbouwactiviteiten te handhaven. Dit initiatief, 

hoewel financieel gesteund en gepromoot door de kolenindustrie en zelfs door 

overheidsinstanties, is door slechts 60 000 personen ondertekend. Volgens indiener blijkt 

hieruit duidelijk wat de wens van de bevolking is. Er zijn ook andere burgerinitiatieven met het 

oog op de toekomst van Lausitz, onder de noemer Lausitzer Perspektiven ("perspectieven voor 

Lausitz"). De kans dat de ideeën van de initiatiefnemers zullen worden uitgevoerd is echter 

klein. Volgens de indieners van de verzoekschriften moeten burgers en lokale overheden meer 

worden betrokken bij de parlementaire werkzaamheden om deze ideeën tot een succes te 

maken. De heer Powalla voegde daaraan toe dat veel bewoners van de gebieden rondom de 

mijnen en krachtcentrales in of voor de mijnen werken en dat er onder hen dus ook wel steun 

bestaat voor de bruinkoolwinning. Het betreft hier echter een minderheid die onder invloed 

staat van een krachtige industriële lobby. Deze lobby heeft ook invloed op de deelstaatregering 
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in Brandenburg. Berlijn heeft besloten de kolenwinning af te bouwen, maar neemt ook veel 

energie uit de bruinkoolwinning in Brandenburg af. Vanwege de gezamenlijke planning van 

het grondgebruik door Berlijn en Brandenburg kan Berlijn druk uitoefenen op Brandenburg om 

geleidelijk te stoppen met het winnen van bruinkool. Berlijn heeft er echter voor gekozen om 

dat niet te doen.  

 

Verder is indiener verbaasd over de reactie van de ministers-presidenten van beide deelstaten 

(Saksen en Brandenburg) op het plan van het Zweedse bedrijf Vattenfall om de 

mijnbouwonderneming te verkopen. De ministers-presidenten waren naar Zweden afgereisd en 

hadden Vattenfall verzocht om de mijnbouwactiviteiten in de regio voort te zetten, vooral om 

banen te beschermen. In vergelijking met andere sectoren is de kolensector echter niet meer de 

grootste werkgever in de regio.  

 

Duitsland liep ooit voorop op het gebied van hernieuwbare energie. Met de Duitse wet op 

hernieuwbare energiebronnen (Erneuerbare-Energien-Gesetz) is een belasting van 2,5 

cent/kWh ingevoerd voor personen die zelf hernieuwbare energie opwekken voor 

privédoeleinden. Deze regelgeving heeft de verdere ontwikkeling van nieuwe technologieën in 

de sector tegengehouden, wat vooral ten koste gaat van kmo's. LEAG is niet langer de 

belangrijkste industriële factor in Brandenburg. De sector hernieuwbare energie heeft 

momenteel 30 000 personen in dienst. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een 

energiemix met 80 % aan hernieuwbare energie haalbaar is. Brandenburg heeft zichzelf 

klimaatdoelstellingen gesteld. Volgens de heer Kruschat zijn deze doelstellingen echter niet 

haalbaar op het niveau van de deelstaat. Om deze doelstellingen te verwezenlijken en aangezien 

60 % van de broeikasgasemissies afkomstig is uit de bruinkoolwinning, moet de 

bruinkoolwinning volledig worden uitgefaseerd.  

 

Als onderdeel van de herziening van zijn energiestrategie heeft Brandenburg een 

prognoseverslag laten opstellen. De wetenschappelijke instellingen die deelnamen aan de studie 

waren het erover eens dat structurele veranderingen in de regio Lausitz als gevolg van de 

uitfasering van de bruinkoolwinning niet vóór 2038 zouden plaatsvinden. Dankzij 

demografische veranderingen zou de situatie zich eigenlijk vanzelf oplossen en gedwongen 

ontslag was dan ook niet aan de orde. Als het gaat om structurele veranderingen, moet ook 

worden gekeken naar de volgende generatie.  

 

Over de samenwerking tussen de Sorbische gemeenschap en de autoriteiten en over de toekomst 

van de Sorbische gemeenschap verklaarde de heer Kell dat de Raad voor Sorbische/Wendische 

aangelegenheden slechts een raadgevend orgaan is, zonder vetorecht of echte macht. De leden 

nemen op vrijwillige basis zitting in deze raad. De regelingen voor verkiezing in de raad zijn 

zeer democratisch. De raad heeft het bewustzijn over bepaalde minderheidskwesties 

aangewakkerd en heeft geprobeerd om sommige besluiten van de deelstaatregering af te 

zwakken, zoals de versnippering van de woongebieden als gevolg van een herindeling van 

bestuursdistricten. 

De heer Kell bevestigde dat Brandenburg de opleiding van leraren Sorbisch op de Universiteit 

van Leipzig ondersteunt. Maar het budget dat hiervoor is uitgetrokken is beperkt en niet 

toereikend om de honderd leraren met de vereiste tweetalige vaardigheden op te leiden die de 

komende twintig jaar nodig zijn.  
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Donderdag 15 februari 2018 

 

Vergadering met vertegenwoordigers van Lausitz Energie Bergbau AG und Lausitz Energie 

Kraftwerke AG (LEAG) en rondleiding in de krachtcentrale Schwarze Pumpe 

 

Na een rondleiding van een uur in de krachtcentrale Schwarze Pumpe, stelde Wolfgang Rolland 

de onderneming LEAG voor. In de regio is LEAG een traditioneel bedrijf dat kan bogen op een 

lange geschiedenis. In Lausitz bestaat de mijnbouw al meer dan 150 jaar. Gedurende 12 jaar 

(tot oktober 2016) was het Zweedse Vattenfall eigenaar van het bedrijf. Anderhalf jaar geleden 

besloot Vattenfall te stoppen met de bruinkoolwinning. De nieuwe eigenaars van het bedrijf 

zijn beide Tsjechische investeringsmaatschappijen: EPH en PPF. Het bedrijf bezit kolenmijnen 

in Brandenburg en Saksen, drie krachtcentrales in Lausitz, twee eenheden in Lippendorf bij de 

stad Leipzig, twee kleine op gas gestookte centrales en verwerkingsinstallaties. Volgens de heer 

Rolland produceert LEAG 8 % van de in Duitsland opgewekte conventionele elektriciteit en 

circa 10 % van alle in Duitsland verbruikte elektriciteit. LEAG heeft momenteel 8 000 

werknemers. De verkoop van het bedrijf aan de Tsjechische investeerders heeft niet geleid tot 

banenverlies, maar heeft juist extra werkgelegenheid opgeleverd. In 2007 had Vattenfall een 

langetermijnplanning tot 2050 opgesteld. In een veranderend politiek klimaat stelde LEAG na 

de verkoop nieuwe drempels vast en kwam het bedrijf in maart 2017 met een nieuwe plan voor 

de regio voor de komende 25 tot 30 jaar. Dit betekende een duidelijke stap terug ten opzichte 

van het plan van Vattenfall. Twee eerder geplande nieuwe mijnen zullen niet in bedrijf worden 

gesteld en de krachtcentrales van Jänschwalde en Nochten zullen te maken krijgen met een 

verlaging van hun kolenproductie. In de komende 25 tot 30 zullen er in de regio waarschijnlijk 

geen nieuwe mijnen worden geopend en geen nieuwe krachtcentrales worden gebouwd. 

Vandaar dat 25 tot 30 jaar ook de resterende levensduur van het bedrijf is. In deze periode zal 

het bedrijf worden geherstructureerd, evenals het personeelsbestand. Volgens de heer Rolland 

zal deze periode ook het tijdsbestek vormen waarin de regio plannen moet maken voor 

alternatieven voor de kolenwinning, die op dit moment jaarlijks 1,4 miljard euro oplevert. 

Tussen 2020 en 2023 zal er in Duitsland een tekort aan gegarandeerde conventionele energie 

ontstaan. In deze jaren zal de vraag pieken en zal er elektriciteit uit het buitenland moeten 

worden ingevoerd. De heer Rolland wist verder te melden dat LEAG voorligt op de planning 

bij het bereiken van de op nationaal en EU-niveau vastgestelde klimaatdoelstellingen.  

 

Op de vraag of LEAG bijdraagt aan de kosten van de sanering van oude bruinkoolmijnen, 

antwoordde de heer Rolland dat er twee ondernemingen actief zijn in de mijnbouwsector in de 

regio: LEAG en LMBV. De Duitse federale regering heeft na de hereniging in 1990 

milieuaansprakelijkheden overgenomen. LMBV, dat in 1994 is opgericht, moest de territoriale 

verantwoordelijkheid op zich nemen voor de oude installaties van de voormalige DDR in de 

regio. LEAG is wettelijk verplicht om de saneringswerkzaamheden aan de nieuwe mijnen na 

beëindiging van de actieve mijnbouw zelf te financieren. Uit hoofde van de Duitse 

handelswetgeving moet LEAG elk jaar middelen reserveren om de grond te saneren. De 

vertegenwoordigers gaven het voorbeeld van een voormalige door LEAG geëxploiteerde mijn 

in de buurt van Cottbus, die momenteel wordt omgevormd tot een meer. De saneringskosten 

van 250 miljoen euro kwamen volledig voor rekening van LEAG. Thomas Penk voegde daaraan 

toe dat de autoriteiten in Brandenburg en Saksen masterplannen en de bijbehorende 

uitvoeringsmaatregelen hebben opgesteld voor de bruinkoolwinning. Deze plannen bevatten 

informatie over het type bodem dat moet worden gesaneerd, aansluitend bij de economische 

activiteiten die vóór de mijnbouw waren verricht in het gebied. In kaderplannen op een lager 

niveau zijn speciale, meer gedetailleerde regelingen vastgesteld, zoals een tijdschema.  
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Mevrouw Auken verzocht om statistieken over de door de bruinkoolactiviteiten van LEAG 

veroorzaakte CO2-emissies. De heer Rolland antwoordde dat LEAG de door Duitsland 

vastgestelde doelstelling om de CO2-emissies vóór 2020 met 40 % te verminderen reeds heeft 

gehaald. Bruinkoolwinning is vooralsnog onmisbaar in de energiemix. LEAG moet 

emissiegegevens, waaronder de totale concentraties en de absolute hoeveelheden op jaarbasis, 

rapporteren aan het ministerie van Plattelandsontwikkeling, Milieu en Landbouw van 

Brandenburg. Het bedrijf streeft ernaar om bruinkool op de meest doeltreffende wijze te 

gebruiken en ondersteunt naar eigen zeggen het gebruik van hernieuwbare energie. Wanneer er 

genoeg windenergie wordt opgewekt, worden eenheden van krachtcentrales van LEAG zelfs 

uitgeschakeld. LEAG heeft ook geprobeerd om een CO2-afvang en -opslagsysteem in het leven 

te roepen, maar helaas zonder succes.  

 

Als antwoord op de vraag van mevrouw Auken over de maatregelen die zijn genomen om niet-

toegankelijke gebieden te stabiliseren, herhaalden de vertegenwoordigers van LEAG dat de 

verantwoordelijkheid voor deze zones sinds 1994 bij LMBV ligt. Veel dagbouwmijnen uit de 

voormalige DDR werden van de ene op de andere dag gesloten zonder dat er deugdelijke 

saneringswerkzaamheden werden uitgevoerd. LMBV is de afgelopen tien jaar op diverse 

problemen gestuit als gevolg van de verslechterde bodemkwaliteit en heeft daarbij de nodige 

tegenslag ondervonden. LEAG heeft geleerd van de ervaringen van LMBV en heeft geprobeerd 

deze problemen te voorkomen bij de sanering van dagbouwmijnen. Het bedrijf zal het systeem 

veranderen om de grond hermetisch af te kunnen sluiten.  

 

Mevrouw Auken wilde bevestigd hebben dat de bewijslast in het geval van schade aan huizen 

bij de huiseigenaars ligt. LEAG bevestigde dat volgens de Duitse wetgeving huiseigenaren 

moet bewijzen dat schade aan hun huis is veroorzaakt door de mijnbouw. Dit geldt ook voor 

dagbouwmijnen, en de reden hiervoor is dat er geen huizen boven deze mijnen staan en de 

mijnen dus geen rechtstreekse effecten op huizen hebben. Het enige echte risico op schade moet 

worden gezocht in het grondwater. Schade is echter geen regel maar uitzondering.  

 

De vertegenwoordigers van LEAG gingen ook in op de beschuldiging dat meetpunten waren 

verplaatst en legden uit dat de meetpunten zijn opgenomen in het exploitatieplan en in de 

vergunningsprocedure. Het bedrijf heeft geen meetpunten verplaatst, en de beschuldigingen 

zijn ook onderzocht door de autoriteiten.  

 

Vergadering met vertegenwoordigers van de Lausitzer und Mitteldeutsche 

Bergbauverwaltungs-gesellschaft mbH (LMBV GmbH) 

 

De vergadering ging van start met een uitgebreide presentatie door de vertegenwoordigers van 

LMBV waarin zij een algemeen overzicht van het bedrijf gaven. Tijdens de presentatie gaven 

de vertegenwoordigers een toelichting op de oorzaken van de grootschalige verontreiniging van 

de rivier de Spree en de daaraan grenzende wateren, zoals beschreven in verzoekschrift nr. 

1012/2017, en op de maatregelen die het bedrijf heeft genomen om het probleem op te lossen.  

 

Het bedrijf is opgericht in 1994 en heeft 653 mensen in dienst, verspreid over drie verschillende 

locaties. Het gebied dat onder de verantwoordelijkheid van LMBV valt beslaat een oppervlakte 

van 1 310 km². De eigenaar van LMBV is de Bondsrepubliek Duitsland, vertegenwoordigd 

door het ministerie van Financiën. Het bedrijf wordt gefinancierd op basis van een 

overeenkomst tussen de federale en de regionale overheid. In de eerste vijf jaar van zijn bestaan 
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was LMBV verantwoordelijk voor het geleidelijk afbouwen van de actieve bruinkoolwinning 

in mijnen die dateerden uit de DDR-tijd. Die mijnen werden in 1999 gesloten. Sindsdien heeft 

het bedrijf zijn activiteiten toegespitst op de sanering van de voormalige 

bruinkoolwinningsgebieden, bijvoorbeeld door grond geschikt te maken voor nieuwe en 

constructieve toepassingen, en op de kwantitatieve en kwalitatieve controle van de toestand van 

waterlichamen. Het gaat hier om het gebied tussen Görlitz en Berlijn. Jarenlang daalde het 

grondwaterpeil drastisch, en ook nu nog is de zuurgraad van sommige kunstmatig aangelegde 

meren erg hoog. Er worden vaartuigen ingezet om het water te behandelen en de pH-waarde 

ervan te laten stijgen. Naast ijzeroxide is ook de sulfaatconcentratie een kritieke factor, want 

zelfs al is het onzichtbaar en geurloos, in zeer hoge concentraties kan de stof misselijkheid 

veroorzaken.  

 

Mevrouw Auken vroeg of er nog steeds een risico bestaat dat de actieve bruinkoolwinning 

hetzelfde probleem veroorzaakt. LMBV bevestigde dat de huidige mijnbouwactiviteiten de 

komende jaren tot vergelijkbare problemen zouden kunnen leiden. Het probleem met de 

waterkwaliteit waarmee LMBV te kampen heeft, is veroorzaakt door de mijnen van de 

voormalige DDR, die weliswaar zijn ontmanteld, maar zonder dat er actie is ondernomen om 

problemen te voorkomen. Huidige exploitanten zoals LEAG hebben het voordeel dat ze kunnen 

zien hoe de door LMBV genomen maatregelen uitpakken, zodat ze er de komende jaren voor 

kunnen zorgen dat dit soort problemen wordt vermeden. Een voorbeeld hiervan is dat LEAG 

niet al het water in de rivier de Spree loost, maar de lozingen verspreidt over verschillende 

rivieren. LMBV werkt nauw samen met LEAG in onderzoeksprojecten waaraan LEAG ook 

financieel bijdraagt.  

 

De vertegenwoordigers verklaarden voorts dat ze intensief samenwerken met alle 

belanghebbenden, zo ook bij de ondersteuning van burgerinitiatieven. Het bedrijf organiseert 

regelmatig raadplegingen, onder meer met deskundigen. Ook werkt LMBV samen met de 

Technische Universiteit van Cottbus in het kader van onderzoek naar mogelijke behandelingen, 

onder andere met kalk. Het bedrijf is lid van de International Mine Water Association. Deze 

vereniging biedt een platform om van gedachten te wisselen over de juiste benadering van het 

probleem. Uit de discussies blijkt dat niemand met een betere methode is gekomen. LMBV 

werkt op een zeer transparante manier en heeft alle documenten geüpload op zijn homepage. 

Het bedrijf onderneemt ook diverse PR-activiteiten.  

 

Op de vraag of LEAG meebetaalt aan maatregelen van LMBV, aangezien LEAG daar in de 

toekomst baat bij heeft, bevestigden de vertegenwoordigers opnieuw dat de huidige exploitant 

aansprakelijk is voor eventuele door de mijnbouwactiviteiten veroorzaakte schade. LEAG heeft 

samen met LMBV diverse proef- en onderzoeksprojecten gefinancierd.  

 

De vertegenwoordigers van LMBV legden ook uit dat er was verzocht om een afwijking van 

de vereisten van de kaderrichtlijn water met betrekking tot de waterkwaliteit van de rivieren, 

maar niet van de kunstmatige meren. 

 

LMBV stelde tevens vast dat de strategieën voor de sanering van land tot 2010 niet hebben 

geleid tot stabilisatie van de bodem, mede om geotechnologische redenen. In 2011 moest 

17 000 hectare land worden afgeschreven vanwege instabiliteit. Sinds 2011 werkt LMBV 

intensief aan de kwestie, onder andere door een adviesraad in te stellen die moet onderzoeken 

hoe de stabiliteit kan worden gewaarborgd. LEAG is ook lid van de adviesraad, om sneller op 

het probleem van grondinstabiliteit te kunnen inspelen. 
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Er werd ook verwezen naar de behandeling van slib, waarbij het de bedoeling is om zo min 

mogelijk slib te genereren door middel van behandeling ter plaatse en een adequate 

verwijdering en sanering, en tevens moet worden overwogen om een gedeelte van het slib 

opnieuw te gebruiken in de waardeketen. 

 

Mevrouw Auken informeerde naar de kwaliteit en de diversiteit van het herontgonnen land. 

LMBV bevestigde daarop dat de bodemkwaliteit zal worden verbeterd door bemesting. Het 

gesaneerde land zal worden gebruikt voor bossen, landbouwgrond en natuurreservaten. Een 

deel van de gebieden zal braakliggende grond blijven waar de natuur zich vrijelijk kan 

ontwikkelen. Enkele verzuurde meren worden intact gelaten om te zien hoe die zich verder 

ontwikkelen. Een studie uit 2017 naar de natuurlijke ontwikkeling van voormalige 

mijnbouwregio's bevestigde dat soorten die waren verdwenen de afgelopen twintig jaar een 

nieuwe habitat in deze gebieden hebben gevonden.  

 

De heer Csáky vroeg hoe groot het gebied van de voormalige mijnen is dat gesaneerd is. LMBV 

gaf aan dat ondanks enkele uitdagingen met betrekking tot de stabiliteit, 80 % van de 

werkzaamheden is voltooid om een basisniveau van openbare veiligheid te waarborgen. 10 à 

15 % van de open mijnschachten is volledig getransformeerd. Ergens tussen 2030 en 2035 zal 

de herontginning van het gebied onder verantwoordelijkheid van LMBV min of meer gereed 

zijn. Daarna zal er langdurig toezicht op de gebieden moeten worden gehouden. 

 

Vergadering met de burgemeester en vertegenwoordigers van de stad Cottbus 

 

De burgemeester van de stad Cottbus verwelkomde de delegatie en deelde enkele feiten mee 

over de stad Cottbus. Cottbus is de tweede stad van Brandenburg. De stad heeft 100 000 

inwoners en een werkloosheid van 6,3 % (terwijl die in de jaren negentig nog rond de 30 % 

schommelde). Cottbus is de grootste tweetalige stad van Duitsland. Ook is het een van steden 

in de voormalige DDR met de hoogste schuldenlast, met een totale schuld van 250 miljoen 

euro.  

 

Verder bevestigde de burgemeester dat er momenteel een groot debat plaatsvindt over de 

economische situatie van de stad. De bruinkoolwinning is belangrijk voor de regio omdat deze 

sector goed is voor de weinige kwalitatief hoogwaardige banen. Men moet echter wel beseffen 

dat de bruinkoolwinning op een dag zal worden beëindigd, hoewel deze transitie de nodige tijd 

zal vergen. Het heeft bijna dertig jaar geduurd voordat de werkloosheid significant was gedaald. 

De meeste mensen willen het werk waar ze in eerste instantie voor zijn opgeleid niet meer doen. 

De zorgen over het geleidelijk afbouwen van de bruinkoolmijnbouw moeten serieus worden 

genomen. Om een plotselinge schok op te vangen is een evenwichtige aanpak nodig.  

 

Een andere uitdaging is dat 4,3 % van de bevolking van Brandenburg in Cottbus woont, en 

15 % van alle in de deelstaat gehuisveste vluchtelingen. Deze situatie heeft geleid tot conflicten 

onder de lokale bevolking. Om deze spanningen weg te nemen heeft de burgemeester de 

deelstaatregering om hulp gevraagd.  

 

Op de vraag over de vooruitzichten op een duurzame toekomst, antwoordde de burgemeester 

dat wordt onderzocht welke bedrijfstakken kunnen worden aangetrokken. Binnenkort zal de 

stad beschikken over een van de grootste kunstmatige meren in de regio. Het plan is om dit 

meer ook in te zetten voor economische doeleinden. Momenteel wordt er een studie uitgevoerd 
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naar het potentieel van warmtepompen voor de verwarming van woningen in de stad.  

 

De heer Csáky vroeg de burgemeester of de bruinkoolsector gezondheidsproblemen als 

longkanker of chronische bronchitis veroorzaakt. De burgemeester kon berichten over die 

ziekten niet bevestigen. De deugdelijke milieubeschermingsmaatregelen die na de hereniging 

zijn genomen, hebben de milieubescherming verbeterd en ertoe geleid dat er geen 

gezondheidsrisico's meer zijn.  

 

Tatjana Ždanoka informeerde naar het gebruik van de lokale taal. Anna Kossatz-Kosel 

bevestigde dat de Sorbische taal in gevaar is en dat de stad en de regio speciale banden hebben 

met hun buren en ook culturele en taalprojecten organiseren. Een voorbeeld daarvan vormen de 

contacten met musea, zoals in Zielona Gora in Polen maar ook in Tsjechië. Ook in de stad zelf 

wordt het gebruik van de taal bevorderd. Voor sommige overheidsvacatures worden specifieke 

taalvaardigheden in het Sorbisch gevraagd. Sinds 2016 werkt er een jeugdcoördinator op de 

Nedersorbische middelbare school. De stad probeert mensen er op allerlei manieren toe te 

bewegen om de Sorbische taal te gebruiken, zodat de taal levend blijft, voornamelijk als 

cultureel erfgoed. De Sorbische taal is geen motor voor de economie. Mevrouw Kossatz-Kosel 

gaf aan dat het gebrek aan tekstboeken en lesmateriaal in het Sorbisch een punt van grote zorg 

is, met name in het middelbaar onderwijs. De uitgave van lesmateriaal wordt bemoeilijkt omdat 

de Sorbische taal geen thuisland heeft, zoals andere regionale of minderheidstalen. Toegang tot 

de verschillende programma's voor de bescherming van regionale en minderheidstalen zou op 

prijs worden gesteld. De stad heeft handtekeningen opgehaald voor het burgerinitiatief 

"Minority SafePack – één miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa".  

 

Ook leren jongeren de Sorbische taal. Sommigen van hen studeren de taal aan de Universiteit 

van Leipzig. In Cottbus kunnen jonge kinderen worden ingeschreven bij twee kleuterscholen 

waar Sorbisch wordt gesproken. Het aandeel moedertaalsprekers op deze kleuterscholen is 

10 %.  

 

 

Vergadering met de burgemeester van Welzow en vertegenwoordigers van het dorp Proschim, 

deel van de gemeente Welzow 

 

De burgemeester gaf een presentatie over de stad Welzow met een aantal belangrijke gegevens. 

Het stadje heeft 3 500 inwoners en wordt omgeven door bovengrondse mijngroeven. Het heeft 

te lijden onder de gevolgen van de bruinkoolwinning, zoals luchtvervuiling en geluidsoverlast. 

In 2009 had het stadje een begrotingstekort van 3,9 miljoen euro. Sinds 2007 maken de burgers 

van Welzow zich zorgen over de plannen van de exploitant van de bruinkoolmijnen. Het stadje 

heeft een raamovereenkomst gesloten met de voormalige exploitant Vattenfall, in het kader 

waarvan specifieke bedragen zijn uitgetrokken voor het ondersteunen van de lokale 

gemeenschap. Deze overeenkomst maakte het mogelijk om infrastructuurprojecten te 

financieren die grote gevolgen hebben gehad voor het stadje. De burgemeester zou graag 

sterkere betrokkenheid zien van de huidige exploitant van de bruinkoolmijnen, LEAG, die in 

2018 530 000 euro aan gemeenschapsgelden heeft verstrekt. In 2011 werd er een duidelijk 

signaal afgegeven dat er een hervestigingsoperatie moest worden gestart voor delen van het 

grondgebied van de gemeente. De stad is begonnen met de voorbereidingen voor deze 

verplaatsing, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen. De burgemeester bevestigde dat de 

hervestiging gevolgen zal hebben op alle terreinen van het dagelijkse leven en dat die gevolgen 

slechts gedeeltelijk zullen kunnen worden gecompenseerd.  
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Vervolgens gaven drie vertegenwoordigers van de deelgemeente Proschim hun visie op de 

situatie op basis van hun persoonlijke ervaringen met de bruinkoolmijnbouw rond de stad, en 

ook op de uitdagingen waar ze vandaag de dag voor staan. Ze wezen op de schade die de 

bruinkoolmijnbouw toebrengt aan het milieu, zoals de teloorgang van enorme stukken 

landschap, zoals bossen en natuurlijke meren, en de andere negatieve gevolgen zoals de sociale 

gevolgen van hervestiging. Ook waren ze van mening dat de besluiten die de afgelopen 

decennia zijn genomen, waaronder de vrijstellingen van heffingen ter waarde van miljoenen 

euro's, bedoeld waren om de belangen van de bruinkoolmijnbouw te beschermen. De 

vertegenwoordigers eisten een passende schadevergoeding. Ze verwierpen het idee dat 

bruinkool kostenefficiënt is en pleitten juist voor de overgang naar hernieuwbare energie als 

haalbare kaart. Veel van de in de regio gewonnen bruinkool wordt uitgevoerd naar Tsjechië. 

Verder vermeldden de vertegenwoordigers het gebrek aan transparantie in verband met de 1,7 

miljard euro die naar men zegt was gereserveerd, maar die LEAG tot nu toe nog niet heeft 

toegewezen. 

 

Vergadering met de directeur van de vereniging Domowina in Nederlausitz (Domowina 

Regionalverband Niederlausitz e.V.) 

 

De heer Koinzer is sinds 2015 directeur van de vereniging Domowina in Nederlausitz. Hij 

verklaarde dat Brandenburg de wet inzake de bescherming van de Sorbische/Wendische 

minderheid in 2014 heeft herzien. Onderdeel van deze herziening was dat Domowina werd 

erkend als het orgaan dat de belangen van de minderheid behartigt. Toch moet er nog veel 

worden gedaan om ervoor te zorgen dat Domowina wordt gehoord en geraadpleegd.  

 

De heer Koinzer gaf wat algemene informatie over de situatie van de Sorbische gemeenschap 

in Brandenburg. Zo is het aantal Sorbische inwoners nu veel lager dan vroeger. In 1880 bezocht 

een wetenschapper alle dorpen om de taalkundige vaardigheden van de inwoners te beoordelen. 

In die tijd sprak 90 tot 97 % van de inwoners van de dorpen rond Cottbus Sorbisch. Vanaf 1981 

is de situatie echter verslechterd, een ontwikkeling waaraan politieke beweegredenen ten 

grondslag liggen. Sinds de hereniging in 1990 is er weer enige vooruitgang geboekt. Op enkele 

kinderdagverblijven en kleuterscholen in de regio wordt de Sorbische taal gebruikt. In de tijd 

van de DDR was dat helaas niet mogelijk. De taal werd om politieke en religieuze redenen 

minder gesproken in gezinnen en werd niet langer doorgegeven van ouder op kind. Dat heeft 

geleid tot de huidige situatie dat grootouders of overgrootouders Sorbisch spraken met hun 

kleinkinderen, maar dat de generatie tussen de grootouders en de kleinkinderen de Sorbische 

taal niet machtig is.  

 

De heer Koinzer legde uit dat de vereniging Domowina een overkoepelende organisatie is met 

verschillende regionale afdelingen en met in totaal 7 600 leden. De structuur wordt bepaald 

door het feit dat beide deelstaten, Brandenburg en Saksen, een Sorbische gemeenschap hebben, 

verspreid over verschillende gemeenten. Op dit moment telt de Sorbische minderheid 60 000 

leden: 40 000 in Saksen en 20 000 in Brandenburg. Om ervoor te zorgen dat er contacten 

worden onderhouden tussen de voorvechters van Sorbische rechten en de overheid is de interne 

structuur van de vereniging aangepast. In 1991 fuseerden de vier bestaande regionale 

verenigingen in Brandenburg om hun krachten te bundelen en met één stem te spreken. 

Domowina in Nederlausitz is een geregistreerde vereniging die valt onder een aantal 

overkoepelende organisaties. Elk dorp heeft een Domowina-groep en de regionale vereniging 

is de wettelijke vertegenwoordiger van deze groepen. In 2009 had Domowina in Nederlausitz 
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1 800 leden; nu zijn dat er meer dan 2 400. Hieruit blijkt dat het ledenaantal de afgelopen tien 

jaar gestaag is toegenomen, wat echter niet noodzakelijkerwijs betekent dat het aantal personen 

dat de Sorbische taal spreekt ook is gestegen. Wel zien veel meer mensen zichzelf nu als 

Sorbisch, en zij willen hun Sorbische tradities en wortels nieuw leven inblazen en uitdrukking 

geven aan hun identiteit door lid van de vereniging te worden.  

 

Op de vraag naar de uitdagingen die verbonden zijn aan digitalisering, antwoordde de heer 

Koinzer dat digitalisering grote kansen biedt voor minderheidstalen, omdat minderheden 

gebruik kunnen maken van de nieuwe technologieën. Leden van de Sorbische gemeenschap die 

tijdens hun studietijd verspreid over Duitsland wonen, kunnen zo met elkaar in contact blijven 

en in het Sorbisch communiceren. De heer Koinzer, die zelf in Leipzig heeft gestudeerd, kon 

in die tijd een uur per dag naar de Sorbische radio luisteren. Voorheen was het grootste 

probleem voor minderheidstalen, vooral als die geen thuisland hadden, dat altijd als er een 

nieuw medium werd ontwikkeld, minderheidstalen pas om de hoek kwamen kijken als de 

technologie al verouderd was. Dat was bijvoorbeeld het geval bij dvd's, en ook nu nog wordt 

de Sorbische gemeenschap op veel gebieden met dit probleem geconfronteerd. De deelstaat 

Saksen heeft een programma op poten gezet voor de digitalisering van de Oppersorbische taal, 

en twee jaar geleden kwam er eindelijk een spellingsprogramma voor het Sorbisch beschikbaar. 

Uitdagingen zijn bijvoorbeeld de rechtenkwestie en het gebrek aan medewerkers. Bovendien 

bestaat het risico dat jongeren in het dagelijks leven niet in aanraking komen met de taal.  

 

Volgens de heer Koinzer is de oprichting van de afdeling binnen het ministerie van Wetenschap, 

Onderzoek en Cultuur voor religieuze en Sorbisch/Wendische aangelegenheden in 2015 de 

belangrijkste stap geweest. Het is een echte vooruitgang om de juiste contactpersoon op het 

juiste niveau te hebben, vooral omdat die persoon bijzonder proactief is.  

 

In 2016 stelde het parlement van Brandenburg een pakket maatregelen vast voor het behoud 

van de Sorbische taal. Volgens de heer Koinzer hadden sommige onderdelen van het plan 

gedetailleerder kunnen zijn. Wel merkte hij op dat dit het eerste pakket maatregelen in zijn soort 

is en dat met genoeg goede wil veel kan worden bereikt. Voor enkele maatregelen is ook 

financiering beschikbaar. Tweetalige kinderopvangcentra kunnen een aanvraag doen om als 

adviesdienst te fungeren voor andere kinderdagverblijven. Zij kunnen met andere 

kinderdagverblivjen samenwerken en de vervaardiging van nieuw lesmateriaal stimuleren. 

Voor dit specifieke initiatief wordt 12 000 euro per jaar uitgetrokken.  

 

De stad Cottbus is het beste voorbeeld van het gebruik van het Sorbisch door het algemene 

publiek in Nederlausitz, waar 90 tot 95 % van de straatnaambordjes tweetalig is. De heer 

Koinzer benadrukte echter dat het van belang is om elk specifiek domein van het leven te 

beschouwen als een linguïstische omgeving. Hij gaf het voorbeeld van de lokale dierentuin 

waar het Sorbisch niet wordt gebruikt, maar er alleen informatiebordjes in het Duits, Engels en 

Pools beschikbaar zijn.  

 

Op de vraag van de heer Csáky hoe het Sorbisch in het onderwijsstelsel wordt ingepast, 

antwoordde de heer Koinzer dat de in 1988 geopende Sorbische kleuterschool in Cottbus een 

grote stap vooruit is. Schoolvakken waarvoor veel communicatie nodig is, zoals geschiedenis, 

worden alleen onderwezen in het Duits. Zes basisscholen hebben tweetalige lesprogramma's, 

maar er bestaat geen uniforme aanpak voor tweetalig onderwezen vakken. Op middelbare 

scholen worden verschillende vakken tweetalig aangeboden. Dat heeft ook te maken met het 

beschikbare onderwijspersoneel. Er is te weinig continuïteit binnen het schoolsysteem. meer 
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continuïteit zal de efficiëntie ten goede komen. Een andere uitdaging is het lesmateriaal. Het 

heeft twee jaar gekost om een tekstboek te laten vertalen, en op dat moment was de inhoud al 

gedeeltelijk achterhaald. Aangezien er weinig lesmateriaal beschikbaar is, ontwikkelen 

docenten op vrijwillige basis eigen materiaal, wat veel extra werk betekent. 

 

Gevraagd werd hoe de jongere generatie tegenover de taal staat. De oudere generatie spreekt 

de taal nog altijd thuis, maar communiceert moeilijk met jongeren omdat de taal die op school 

wordt onderwezen enigszins anders is. Aan de oude Sorbische taal die thuis wordt gesproken 

kun je gemakkelijk horen uit welk dorp die persoon afkomstig is. Om de taal te beschermen en 

nieuw leven in te blazen, moet er één standaarddialect worden vastgesteld. De heer Koinzer 

bevestigde dat dit idee geleidelijk ingang vindt. Meer en meer jongeren die van school komen 

hebben een sterke band met de taal, Ze hebben de taal gestudeerd en zijn lid van Domowina 

geworden, en in het bestuur van die vereniging zitten veel jongeren. Jongeren zijn zich steeds 

sterker bewust van de Sorbische taal. 

 

In 2007 hebben Domowina en de toenmalige exploitant van de bruinkoolmijnen, Vattenfall, 

een overeenkomst gesloten, vanuit de gedachte dat iedereen die winst maakt op in een bepaalde 

regio gedolven grondstoffen ook verantwoordelijkheid draagt voor culturele en sociale 

aangelegenheden van die regio, vooral als de verwoesting van dorpen een impact heeft op de 

cultuur. De huidige exploitant heeft de overeenkomst intact gelaten. De deelstaatregering heeft 

bepaald dat de eigenaar van de mijnen een verantwoordelijkheid jegens de Sorbische 

gemeenschap heeft. De hoop is dat de eigenaar deze verantwoordelijkheid aanvaardt en dat de 

overheid toezicht zal houden op de naleving van deze verplichtingen. Domowina vergadert 

tweemaal per jaar met vertegenwoordigers van LEAG om relevante onderwerpen te bespreken. 

Deze gesprekken verlopen moeizaam en stemmen soms mistroostig, maar er vinden open en 

eerlijke gedachtewisselingen plaats. 

 

Vergadering met Andreas Stahlberg, deskundige en adviseur mijnbouwzaken van de gemeente 

Schenkendöbern 

 

De heer Stahlberg werkt in Schenkendöbern, een kleine gemeenschap aan de grens met Polen. 

Ook is hij lid van de lokale gemeenteraad en van de bruinkoolcommissie van Brandburg. 

 

In zijn presentatie concentreerde hij zich op de wijze waarop EU-richtlijnen worden uitgevoerd 

met betrekking tot mijnbouwactiviteiten. 

 

Schenkendöbern bestaat uit 16 dorpen en heeft een oppervlakte van 214 km2. Qua omvang is 

Schenkendöbern de 77e gemeente van Duitsland, al heeft het slechts 3 700 inwoners. De 

belangrijkste economische activiteiten zijn landbouw en bosbouw, maar er is ook veel natuur 

waar duurzaam toerisme plaatsvindt. De gemeente Schenkendöbern is gekant tegen de 

mijnbouw. In 2007 heeft de gemeenteraad een resolutie aangenomen waarin wordt verklaard 

dat Schenkendöbern alles zal doen wat mogelijk is om te voorkomen dat er in de toekomst 

mijnbouw op het grondgebied van de gemeente zal plaatsvinden. Deze verbintenis werd in 2014 

bevestigd.  

 

De dagbouwmijn Jänschwalde, die sinds 1976 actief is, ligt gedeeltelijk op het gemeentelijk 

grondgebied. In 2002 werd er een regionaal plan voor de bruinkoolwinning goedgekeurd. 

Jänschwalde zal in 2023 volgens de laatste berichten van de onderneming worden gesloten. 

Krachtens de EU-wetgeving moeten plannen en programma's voor bruinkoolwinning worden 
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onderworpen aan een strategische milieueffectbeoordeling (SMEB). Toen het regionale 

bruinkoolplan werd goedgekeurd, was de SMEB-richtlijn echter nog niet in nationale 

wetgeving omgezet., waardoor er geen beoordeling is uitgevoerd.  

 

In september 2007 hoorden de inwoners van de gemeente op de radio dat Vattenfall een nieuwe 

mijn wilde openen. De planningfase zou in 2017 worden afgerond. In maart 2017 vernamen de 

inwoners van het nieuwe bedrijf LEAG echter dat dit plan van de baan was. In september 2017 

werd het plan officieel ingetrokken, na tien jaar strijd voor drie dorpen die zouden worden 

verplaatst en vijf dorpen rond de perimeter die negatieve gevolgen hadden ondervonden als het 

plan was doorgegaan. In totaal zouden meer dan 900 dorpsbewoners hebben moeten verhuizen. 

Voor het verplichte bruinkoolwinningsplan voor de geplande mijn was er een SMEB nodig 

geweest. De gemeente heeft intensief campagne gevoerd tegen het plan en volgens de heer 

Stahlberg was de actieve inzet van de gemeente een van de redenen die hebben geleid tot de 

bevriezing van het plan. 

 

Een ander probleem op het bord van de gemeente is de planning van zeer omvangrijke 

mijnbouwactiviteiten door het Poolse bedrijf PGE dat gedeeltelijk in handen van de staat is, in 

de buurgemeente Gubin aan de Poolse kant van de grens. Het plan zou gevolgen hebben gehad 

voor de hervestiging van meer dan 2 500 inwoners uit 15 tot 16 dorpen. De Poolse regionale 

overheid heeft in 2011 haar goedkeuring gehecht aan een ontwikkelingsplan om het 

hervestigingsplan ten uitvoer te leggen. Vanwege de grensoverschrijdende effecten van de 

geplande activiteiten, zoals op het grondwaterpeil. moest er een strategische 

milieueffectbeoordeling worden verricht. De gemeente Schenkendöbern nam deel aan de 

grensoverschrijdende raadpleging. Ondertussen organiseerde de Poolse mijnbouwonderneming 

in 2015-2016 een grensoverschrijdende raadpleging uit hoofde van de Europese 

milieueffectbeoordelingsprocedure. Omdat de gevolgen voor de gemeente naar verwachting 

groot zouden zijn, liet Schenkendöbern opnieuw van zich horen. Volgens de heer Stahlberg is 

het wederom aan de inzet van de gemeente te danken dat de aanvraag in 2016 op verzoek van 

de mijnbouwexploitant werd opgeschort. De plannen zullen in het eerste kwartaal van 2019 

echter opnieuw worden ingediend. 

 

De heer Stahlberg ging ook in op de vraag wat de actieve mijn van Jänschwalde betekende voor 

de gemeente Schenkendöbern. De mijn heeft gevolgen voor het grondwaterpeil, dat is gedaald. 

Officieel is er een "demarcatielijn van mijneffecten" te zien, op basis van de daling van het 

grondwaterpeil met 2 meter. In de vele bos- en moerasgebieden die beschermde Natura 2000-

gebieden zijn, kan een paar centimeter verschil in de grondwaterspiegel al dramatische 

gevolgen hebben. De heer Stahlberg benadrukte dat deze bos- en moerasgebieden steeds droger 

worden, met alle gevolgen van dien voor de rijke biodiversiteit. Delen van het gebied worden 

beschermd op grond van de vogelrichtlijn. De heer Stahlberg gaf enkele gedetailleerde 

voorbeelden van de gevolgen voor bepaalde meren binnen en buiten de demarcatielijn, 

waaronder de Pastlingsee. Hij wees er tevens op dat de autoriteiten het voorstel hebben 

afgewezen om opdracht te geven voor een studie waarin de onderlinge afhankelijkheid wordt 

onderzocht.  

 

De kwestie van aansprakelijkheid is achter gesloten deuren geregeld tussen de exploitant van 

de mijn en de mijn- en milieuautoriteiten. De getroffen bevolking en de gemeente, als eigenaar 

van de grond, hadden daar niets over te zeggen, en de bevolking al helemaal niet. Volgens de 

heer Stahlberg is het een goed teken dat het ministerie van Plattelandsontwikkeling, Milieu en 

Landbouw in maart 2017 tot de ontdekking is gekomen dat de bruinkoolmijnbouw ingrijpende 
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milieueffecten heeft op een van de meren. De exploitant van de mijn heeft echter nog steeds 

geen verplichtingen en duidelijke verantwoordelijkheid op grond van wettelijke voorschriften. 

De mijnbouwautoriteit heeft verklaard dat het precieze aansprakelijkheidsniveau nog moet 

worden vastgesteld.  

 

Een ander probleem voor de gemeente is de bevriezing van de plannen voor de dagbouwmijn 

Jänschwalde. In het officiële plan voor de bruinkoolwinning is in het gebied een groot 

kunstmatig meer gepland. In een nieuw saneringsvoorstel is er sprake van drie nieuwe 

kunstmatige meren. De gemeente Schenkendöbern beschouwt dit als belangrijke veranderingen 

en is van mening dat het bruinkoolwinningsplan moet worden gewijzigd en er een 

milieueffectbeoordeling moet worden uitgevoerd. Voor de inwoners van het gebied is het soort 

landschap van belang: meren of bossen. De planningsautoriteiten van Berlijn/Brandenburg 

hebben deze interpretatie van de hand gewezen en proberen het plan op een zodanige wijze ten 

uitvoer te leggen dat er geen milieueffectbeoordeling meer hoeft te worden uitgevoerd. Als 

argument voor dit besluit wordt aangevoerd dat er aan de oppervlakte niets verandert. Volgens 

de heer Stahlberg bestaat er een belangenconflict omdat de mijnbouwautoriteit onder het 

ministerie Economische Zaken en Energie valt. Om hun economische belangen niet in gevaar 

te brengen, wil de regering van Brandenburg inbreukprocedures voorkomen en houdt zij zich 

dus niet bezig met deze zaak. 

 

Op een vraag naar de toegang tot gegevens antwoordde de heer Stahlberg dat alle verplichte 

gegevens beschikbaar zijn. Deze gegevens zijn echter vaak niet gedetailleerd genoeg. Deze 

niet-gedetailleerde en verplichte milieugegevens kunnen alleen worden verstrekt door de 

mijnbouwonderneming, niet door de autoriteit. De deelstaatregering had gegevens kunnen 

opvragen en die vervolgens openbaar kunnen maken, maar heeft dat helaas niet gedaan. De 

verplichte gegevens over de mijnexploitant zijn verstrekt door de mijnbouwautoriteit. 

 

Vrijdag 16 februari 2018 

 

Vergadering met vertegenwoordigers van de Nedersorbische middelbare school 

(Niedersorbisches Gymnasium) in Cottbus 

 

De delegatie werd verwelkomd door leerlingen in traditionele klederdracht, die brood en zout 

aanboden, en door het schoolkoor dat enkele Sorbische liederen zong. Vervolgens gaf het hoofd 

van de school, Anke Hille-Sickert, een korte presentatie over de school, een speciaal 

Nedersorbisch gymnasium. De leerlingen leren vanaf dag één Nedersorbisch. Hun niveau loopt 

bij aankomst sterk uiteen: sommigen spreken helemaal geen Sorbisch, anderen hebben Sorbisch 

geleerd op de lagere school, en weer anderen zijn al op de kleuterschool begonnen met het leren 

van de taal en zijn tweetalig.  

 

De leerlingen worden ingedeeld in verschillende klassen en groepen, afhankelijk van hun 

voorkennis. Diverse vakken worden in het Sorbisch gegeven. Docenten moeten specifiek zijn 

opgeleid om les te mogen geven op een middelbare school. Het is de afgelopen jaren een 

uitdaging gebleken om voldoende goede en gekwalificeerde leraren te vinden die tweetalig 

onderwijs kunnen geven op een middelbare school. De school organiseert een scala aan 

Sorbische/Wendische culturele activiteiten, zoals een koor, dansgroepen, een theatergezelschap 

en een schoolband. De Stichting voor de Sorbische bevolking helpt bij de financiering van de 

activiteiten. Zo heeft de in Bautzen gevestigde stichting een koordirigent ter beschikking 

gesteld.  
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Het hoofd van de school noemde een Erasmus+-project waaraan de school deelneemt en dat 

gericht is op de regionale cultuur en minderheidsgemeenschappen. De leerlingen hadden 

interessante gesprekken met hun Noorse tegenhangers uit de Sami-gemeenschap over de 

participatie van minderheden in verschillende Europese landen. De leerlingen van de 

Nedersorbische middelbare school zien zichzelf als veelzijdige personen. Ze zijn er trots op om 

Europeaan te zijn, maar voelen zich ook wereldburgers, Duitsers uit Brandenburg en Sorben. 

Ze hebben een zeer diverse en rijkgeschakeerde identiteit. De leerlingen leren hoe ze hun 

toekomst vorm kunnen geven en nemen alles wat ze leren mee terug naar de steden en dorpen 

waar ze vandaan komen om het Sorbisch proactief te bevorderen. 

 

Aan de vergadering werd deelgenomen door mevrouw Komolka, voorzitter van het 

schoolbestuur, de heer Geis, een van de leerkrachten, mevrouw Voskamp, als 

vertegenwoordiger van de oudervereniging, en de leerlingen Dennis Groth en Maja Schramm. 

Alle deelnemers stelden zichzelf kort voor.  

 

Mevrouw Hille-Sickert verklaarde dat het een uitdaging is om mensen te motiveren om 

Sorbisch te leren, aangezien het een minderheidstaal zonder thuisland is. Het leren van de taal 

betekent extra werk, ook vanwege de schaarsheid van bijdetijds en gestandaardiseerd 

lesmateriaal. De motivatie van leerlingen hangt sterk af van de mate waarin de Sorbische 

cultuur onder de aandacht werd gebracht op hun lagere school. In dit opzicht is mevrouw Hille-

Sickert niet erg tevreden. Het gediversifieerde onderwijsstelsel biedt veel alternatieven, en 

daarom moet de Nedersorbische middelbare school reclame voor zijn aanbod maken. De school 

voelt zich vaak alleen staan en niet gesteund door de deelstaatautoriteiten. Het lukt niet altijd 

om minimaal 25 leerlingen bij elkaar te krijgen – het vereiste aantal om een klas te vormen. Op 

dit moment kunnen bepaalde belangrijke vakken in de hogere klassen niet in het Sorbisch 

worden onderwezen. Volgens mevrouw Hille-Sickert is het essentieel om continuïteit van 

onderwijs in de Sorbische taal te garanderen van de kleuterschool tot het eind van de middelbare 

school. 

 

Mevrouw Schramm onderstreepte hoe belangrijk het is om Sorbisch te leren en terug te keren 

naar je wortels. Haar familie is trots op het feit dat zij Sorbisch leert. Kinderen kunnen 

communiceren met hun grootouders in hun moedertaal en dezelfde liedjes zingen. Mede 

daardoor wordt een cultuur tot leven gewekt die voor een hele generatie verloren was gegaan 

tijdens de assimilatietendensen die tientallen jaren lang plaatsvonden in de voormalige DDR. 

Tegenwoordig herontdekken mensen hun Sorbische identiteit en taal, en dat vervult ze met 

trots. De taal opent ook deuren in Polen en Tsjechië. 

 

Volgens mevrouw Auken moet het leren van de Sorbische taal geen nostalgische exercitie zijn 

en is modernisering eveneens noodzakelijk. De vertegenwoordigers verklaarden dat ze tradities 

in leven proberen te houden door bijvoorbeeld klederdracht te dragen. Er vindt echter wel 

degelijk modernisering plaats, bijvoorbeeld door rock- en popbandjes die tradities nieuw leven 

inblazen door moderne muziek te spelen op traditionele Sorbische instrumenten. Modernisering 

en ontwikkeling vinden ook plaats via de sociale media. Onlineplatforms worden gebruikt om 

berichten in het Sorbisch te versturen.  

 

De vertegenwoordigers wezen ook op de Sorbische/Wendische schoolverordening die 

momenteel op ministerieel niveau wordt besproken. Ze betreurden het dat de bepalingen over 

scholen werden vastgesteld en opgelegd zonder enige vorm van overleg. Op basis van het meest 



 

PE623.591v03-00 24/30 CR\1165897NL.docx 

NL 

recente ontwerp van het ministerie van Wetenschap, Onderwijs en Cultuur van oktober 2017 

zullen alleen kinderen met voorkennis van het Sorbisch zich bij de scholen in kwestie kunnen 

inschrijven. 60 tot -80 % van de potentiële leerlingen heeft die voorkennis echter niet en zou 

dus geen toegang meer hebben tot onderwijs in de Sorbische taal. De goedkeuring van de 

ontwerpverordening zou dramatische gevolgen hebben voor de Nedersorbische middelbare 

school en een reële bedreiging vormen voor de Sorbische taal. Ouders zouden de garantie 

moeten krijgen dat hun kinderen toegang tot onderwijs in de Sorbische taal hebben.  

 

Volgens mevrouw Komolka hangt de toekomst van de taal af van de toekomst van de leerlingen. 

De beste manier om een taal te leren, is vakken in die taal te volgen en die taal niet slechts als 

vreemde taal te leren. Het leren van Sorbisch als een vreemde taal, vaak als extra vak in het 

standaard lesprogramma, wordt beschouwd als een last of als een belemmering om andere 

vreemde talen te leren. Deze concurrentiestrijd is ongunstig voor de mogelijke interesse van 

kinderen en ouders. Om de taal onder kinderen te kunnen behouden is toekomstperspectief 

nodig. Een ander belangrijk punt is het gebrek aan vrijetijdsbestedingen voor oudere kinderen. 

Tieners moeten de kans krijgen om de taal ook buiten het leslokaal te gebruiken, omdat ze zo 

van elkaar kunnen leren. De vertegenwoordigers zouden graag zien dat de Sorbische taal een 

prominentere plaats krijgt in overheidsdiensten, bijvoorbeeld met behulp van positieve 

discriminatie in de sector. Op dit moment zijn er geen goede vooruitzichten om Sorbisch ook 

in het beroepsleven te kunnen gebruiken, en dit nodigt jongeren dan ook niet uit tot het leren 

van de taal. Van de huidige eindexamenlichting spreken 80 leerlingen de Sorbische taal 

vloeiend. Helaas zullen slechts enkelen van hen de taal later misschien in hun werk in de regio 

kunnen gebruiken. De bruinkoolwinning heeft ongunstige gevolgen gehad voor de Sorbische 

gemeenschap en het overleven van de taal hangt af van de modernisering van de regio. 

 

Vergadering met Torsten Mack, de voorzitter van de Raad voor Sorbische/Wendische 

aangelegenheden van Brandenburg 

 

De heer Mack stelde zichzelf voor als voorzitter van de Raad voor Sorbische/Wendische 

aangelegenheden van Brandenburg. De raad vervult een adviesfunctie en controleert 

ontwerpwetgeving die naar het parlement van de deelstaat gaat om te zien of er gevolgen voor 

de Sorbische gemeenschap zijn. In artikel 25 van de grondwet van Brandenburg zijn de rechten 

van de Sorbische bevolking in de deelstaat Brandenburg vastgelegd en wordt het recht op 

bescherming en behoud van de Sorbische/Wendische identiteit en van het woongebied van deze 

minderheid duidelijk vermeld. Volgens de heer Mack ondervindt de Sorbische gemeenschap 

ernstige gevolgen van de bruinkoolwinning. 150 dorpen van deze minderheid zijn ontruimd 

vanwege de mijnbouw, waaronder veel centra van de Sorbische taal en cultuur. De minderheid 

kan het zich niet veroorloven om nog meer woongebieden te verliezen. Naar zijn mening 

worden de Sorbische belangen slechts marginaal geschaad door het bestaande bruinkoolplan. 

Artikel 25 stelt een grondwettelijke plicht in en is van groot belang in de juridische hiërarchie. 

Krachtens de grondwet moeten diverse rechten en verplichtingen tegen elkaar worden 

afgewogen. De heer Mack is echter van mening dat deze afweging van belangen en 

verplichtingen in het door de deelstaatregering opgestelde bruinkoolplan niet goed is gemaakt. 

 

De Europese Unie heeft hier indirect bij geholpen toen de deelstaatautoriteiten een maand 

eerder het verslag over Sorbische/Wendische aangelegenheden indienden, waarin melding 

wordt gemaakt van de EU en niet volledig opgevolgde aanbevelingen. Dit geeft blijkt van een 

kritische aanpak en laat zien dat er werk aan de winkel is. Daarnaast bevestigde de heer Mack 

dat de voorraden aan fossiele brandstoffen op een bepaald moment uitgeput zullen raken en dat 
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er een eind zal moeten worden gemaakt aan deze activiteit. Sommige bruinkoolondernemingen 

staan al in het rood. Er zijn dan ook structurele veranderingen nodig in de regio, en een 

mogelijke schok als gevolg van deze veranderingen moet worden opgevangen. Voor de 

geleidelijke beëindiging van de bruinkoolwinning moet een streefdatum worden vastgesteld. 

 

De ten tijde van het informatiebezoek lopende onderhandelingen over een nieuw 

coalitieakkoord op federaal niveau wekten de indruk dat Duitsland de klok wil terugzetten. Veel 

in een eerder stadium vastgestelde klimaatdoelstellingen worden afgezwakt of zelfs geschrapt. 

Volgens de heer Mack verdedigen bepaalde partijen op federaal niveau de bruinkoolmijnbouw 

alleen maar, zonder acht te slaan op rationele economische tegenargumenten. Hij denkt dat het 

waarschijnlijk vanwege het resultaat van de coalitiebesprekingen in Duitsland is dat LEAG 

heeft besloten de dagbouwmijn Welzow II uit te breiden, met alle gevolgen van dien voor de 

Sorbische gemeenschap in Proschim. Bruinkoolwinning is niet langer rendabel en 

bovengrondse mijnbouw is geen voorbeeld van moderne technologie.  

 

Mevrouw Ždanoka verwees naar de antwoordbrief van staatssecretaris Ulrike Gutheil van 

januari 2017 waarin ze in beginsel alle in verzoekschrift nr. 0709/2015 geuite beschuldigingen 

ontkende. Volgens de heer Mack heeft mevrouw Gutheil gelijk op het punt over de Sorbische 

taal en culturele ontwikkeling. Mevrouw Gutheil zelf is zeer actief en betrokken op het gebied 

van de rechten van de Sorbische minderheid. De sociaal-economische ontwikkeling van de 

regio Lausitz en de verontreinigde wateren van de rivier de Spree en de daaraan grenzende 

wateren is een andere kwestie. Het water is al jaren rood, maar pas toen er rood water door het 

natuurgebied Spreewald liep kregen de deelstaatautoriteiten belangstelling voor het probleem. 

Het probleem van de verontreiniging van het drinkwater in Berlijn en het verzoek om het water 

te zuiveren, moeten serieus worden genomen. De heer Mack was het niet eens met het antwoord 

van staatssecretaris Gutheil op dit punt.  

 

Op een vraag van mevrouw Ždanoka over de rechtmatigheid van de bruinkoolwinning, verwees 

de heer Mack naar artikel 25 van de grondwet en naar de officiële klacht van de gemeenschap 

van Horno, waarin werd gevraagd of dit artikel wel een rechtsgrond vormde om de sloop van 

het dorp te voorkomen. Indertijd werd artikel 25 ruimer uitgelegd dan de tekst lijkt toe te staan. 

Als gevolg daarvan werd de grondwet naar beneden bijgesteld en kon de sloop van het dorp 

Horno doorgaan. Dit aspect moet in aanmerking worden genomen. De heer Mack is persoonlijk 

van mening dat de bruinkoolplannen niet geheel rechtmatig zijn omdat het grondwettelijke doel 

niet volledig is gerespecteerd.  

 

De heer Csáky verwees naar de vergadering met de burgemeester van Welzow en de 

vertegenwoordigers van Proschim. In die vergadering was duidelijk geworden dat de 

bruinkoolwinning veel emoties oproept. In de vergadering in kwestie en in andere 

vergaderingen waren verschillende standpunten naar voren gebracht over de wijze waarop de 

mijnbouwactiviteiten kunnen worden voortgezet en of er nieuwe mijnen moeten worden 

geopend. De heer Csáky vroeg naar de persoonlijke opvatting van de heer Mack en het advies 

van de raad.  

 

Volgens de heer Mack zijn de inwoners van Proschim voorbereid op een eventuele sloop, 

ongeacht of het een woongebied van de Sorbische gemeenschap is of niet. De mijnexploitant 

heeft het halve dorp in zijn bezit. De andere helft is in bezit van inwoners die al honderden jaren 

van de opbrengst van hun grond leven en alles gebruiken wat die grond te bieden heeft. Het 

dorp zou zelfvoorzienend in elektriciteit kunnen worden. Het idee om dit dorp te slopen is een 
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grote politieke fout en geeft het verkeerde signaal af. Er woont ook een groot aantal etnische 

Sorben in het dorp die de taal willen doen herleven. Het idee dat de gemeenschap verloren kan 

gaan vanwege de bruinkoolmijnbouw wordt gevoeld als een grote dreiging.  

 

Het is een relevante vraag of bruinkool nog nodig is, omdat het duidelijk is dat de technologie 

niet langer winstgevend is. De belangrijkste exploitant is zelf om economische redenen niet 

meer geïnteresseerd en is al bezig zijn bedrijfsactiviteiten en productie af te bouwen. Om die 

reden zijn de plannen voor de dagbouwmijn Jänschwalde-Nord in de ijskast gezet. De enige 

krachtcentrale die open blijft is Schwarze Pumpe. Gezien de toekomstperspectieven voor en de 

levenscyclus van deze centrale, moet er aan andere brandstoffen worden gedacht en moeten er 

geen nieuwe bovengrondse mijnen worden geopend. Door de sloop van Proschim zullen de 

duurzame banen die kunnen worden gecreëerd dankzij de structurele veranderingen verloren 

gaan. 

4. Nieuwe politieke ontwikkelingen sinds het informatiebezoek 

Een van de punten van het op 12 maart 2018 ondertekende Duitse coalitieakkoord is de 

instelling van een commissie inzake Groei, structurele veranderingen en werkgelegenheid. Het 

doel van deze commissie is om aan het eind van 2018 een actieplan klaar te hebben. Dit plan 

bestaat onder andere uit concepten voor de geleidelijke afschaffing van de kolenwinning met 

een concrete einddatum, en de noodzakelijke juridische, economische en sociale maatregelen 

om deze structurele veranderingen door te kunnen voeren. Op federaal niveau zal er een fonds 

worden opgezet om de regio's in kwestie financieel te ondersteunen. De commissie telt 4 

voorzitters en 24 leden. Ook leden van de Duitse Bundestag en vertegenwoordigers van de 

Duitse deelstaten wonen de vergaderingen bij. De commissie heeft op 26 juni 2018 voor het 

eerst vergaderd.  

5. Conclusies en aanbevelingen 

De bruinkoolwinning in de regio Lausitz is een bijzonder serieuze en ingewikkelde kwestie. De 

bruinkoolwinning heeft een grote impact op het regionale milieu en op de inwoners van de 

regio, waaronder de Sorbische gemeenschap.  

Ondanks de openhartige discussies in Potsdam met vertegenwoordigers van de drie ministeries 

van de deelstaat Brandenburg, die betrokken zijn bij alle in de verzoekschriften naar voren 

gebrachte punten, zijn er nog steeds onopgeloste kwesties. De delegatie concludeerde dat moet 

worden onderzocht hoe de federale regering aankijkt tegen de toekomst van de 

bruinkooltechnologie in zowel Brandenburg als Saksen.  

De delegatie beseft dat de bruinkoolmijnbouw kan bogen op een lange geschiedenis in Lausitz, 

en is tot de conclusie gekomen dat een duidelijke strategie voor de economische 

herstructurering van de regio na het beëindigen van de bruinkoolwinning ontbreekt. Concrete 

maatregelen voor regionale ontwikkeling zijn dringend nodig.  

Over het algemeen vindt bruinkoolmijnbouw niet plaats met behulp van de modernste 

technologieën. Tijdens het bezoek is duidelijk geworden dat de bruinkoolmijnbouw van grote 

invloed is op het milieu (vernietiging van het landschap, water- en luchtvervuiling). De 

bruinkoolsector is als gevolg van de CO2-emissies een van de factoren die Duitsland belet om 

zijn toezeggingen voor emissiereductie na te komen.  
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De situatie van de Sorbische minderheid in de regio Lausitz is eveneens een bijzonder ernstige 

en complexe aangelegenheid. De taal en cultuur van de minderheid zijn zeer belangrijk voor 

het karakter van de regio Lausitz en voor de culturele diversiteit binnen de Europese Unie. De 

culturele identiteit van de Sorbische bevolking wordt echter bedreigd, en de Sorben vrezen dat 

voortzetting van de bruinkoolmijnbouw hun toekomst in gevaar brengt. De Sorbische 

gemeenschap maakt zich onder andere zorgen over hervestiging, landverlies, het gebrek aan 

bewerkbare grond en de omvangrijke milieuvervuiling.  

Het is de verantwoordelijkheid van alle belanghebbenden op alle niveaus om de Sorbische 

gemeenschap te ondersteunen. De delegatie waardeert de inspanningen van de autoriteiten om 

de gemeenschap bij de besluitvorming te betrekken, bijvoorbeeld via de Raad voor 

Sorbische/Wendische aangelegenheden. Ook de benoeming van vertegenwoordigers van de 

Sorbische gemeenschap op lokaal niveau in de besturen van gemeenten met een Sorbische 

gemeenschap is een stap in de goede richting. 

De gebrekkige communicatie tussen de deelstaatautoriteiten en ngo's en andere 

belanghebbenden is een belangrijk punt van zorg. De autoriteiten maken relevante gegevens 

niet openbaar, met name milieu-informatie uit hoofde van de EU-wetgeving. Met betrekking 

tot de verontreiniging van de rivier de Spree moeten de autoriteiten maatregelen nemen om de 

waterkwaliteit te verbeteren en de verontreinigingsniveaus in de gaten te houden.  

Gezien bovenstaande bevindingen, doet de Commissie verzoekschriften de volgende 

aanbevelingen aan de bevoegde nationale autoriteiten en aan de Commissie: 

1. merkt op dat de bruinkoolwinning in de regio Lausitz een bijzonder complexe en gevoelige 

aangelegenheid is en ingrijpende gevolgen heeft voor het milieu en het leven van de burgers 

in de regio Lausitz, met name voor degenen die direct betrokken zijn bij de 

hervestigingsplannen als gevolg van de dagbouwmijnen; 

2. neemt kennis van de gemeenschappelijke conclusie van alle belanghebbenden dat er een 

eind moet worden gemaakt aan de bruinkoolwinning en het gebruik van bruinkool in 

krachtcentrales; constateert dat de autoriteiten erop gebrand zijn om een al te abrupte 

overgang te voorkomen, gezien de sociaal-economische schok die dat teweeg zou brengen; 

maakt zich echter zorgen over het gebrek aan een gedetailleerd plan om te beginnen met de 

noodzakelijke uitfasering van deze technologie en de vervanging ervan door schonere 

opties, d.w.z. hernieuwbare energiebronnen waarmee nieuwe hoogwaardige banen kunnen 

worden gecreëerd; is van mening dat de aandacht vooral uit moet gaan naar de strijd tegen 

klimaatverandering en naar banen en groei om nieuwe arbeidsmogelijkheden in de 

energiesector en investeringen in moderne technologieën te stimuleren; 

3. onderstreept de belangrijke rol van het onlangs door de Europese Commissie gelanceerde 

platform voor kolenregio's in transitie, waarmee regio's met mijnbouwactiviteiten geholpen 

moeten worden om projecten in kaart te brengen, te ontwikkelen en uit te voeren waarmee 

een levensvatbare economische en technologische transformatie op gang kan worden 

gebracht en een dialoog over het beleidskader en regelgeving tot stand kan worden gebracht 

met alle belanghebbenden. 

4. verzoekt de federale overheid om informatie over de taken en verantwoordelijkheden van 

de nieuw ingestelde commissie voor de bruinkoolmijnbouw; wijst de nationale en regionale 

autoriteiten in kwestie op het belang van een duidelijk tijdschema voor het uitfaseren van 

de bruinkoolmijnbouw en van een concreet plan met specifieke alternatieve maatregelen 
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om de uitdagingen van de structurele veranderingen die nodig zijn in de regio Lausitz het 

hoofd te bieden; is van mening dat 2040 veel te laat is als uiterste datum om de 

emissiereductiedoelstellingen te halen en een nieuwe sociaal-economische schok in de regio 

te voorkomen, en onderstreept dat het uitfaseringsproces onmiddellijk van start moet gaan; 

5. stelt vast dat de kolenmijnbouw niet langer een essentiële industrie is voor de ontwikkeling 

in Lausitz; wijst erop dat de kolenmijnbouw nergens in Europa een toekomst heeft, gezien 

de rechtstreekse ecologische gevolgen ervan voor het klimaat en het grondgebruik, en de 

lucht- en waterverontreiniging en de geluidsoverlast die daardoor veroorzaakt worden, zoals 

het geval is in Lausitz met ijzeroxiden en sulfaat, zowel in het oppervlakte- als het 

grondwater, en andere grootschalige risico's in verband met verontreiniging en de 

volksgezondheid; 

6. stelt voor alle open kolenmijnen en kolengestookte krachtcentrales zo snel mogelijk te 

sluiten vóór 2040; wil dat alle directe of indirecte overheidssubsidies voor deze activiteiten 

onmiddellijk worden stopgezet en in plaats daarvan worden ingezet voor duurzame 

hernieuwbare energiebronnen en de vereiste transities, waaronder voor de desbetreffende 

banen en gemeenschappen; is van mening dat EU-middelen moeten worden toegewezen 

voor de ondersteuning van serieuze overgangsinspanningen, 

7. dringt er bij de autoriteiten op federaal en regionaal niveau op aan te komen met een 

uitvoerig plan voor economische herstructurering en onmiddellijk aan te vangen met een 

ecologische transitie, door maatregelen te nemen ten behoeve van de regionale ontwikkeling 

van Lausitz; is van mening dat, met het oog op de klimaatdoelstellingen, de geplande 

geleidelijke afschaffing van kernenergie in geen geval mag leiden tot een toename van het 

gebruik van kolen als energiebron; 

8. herinnert aan de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en wijst op de nieuwe 

doelstelling voor het gebruik van hernieuwbare energie in de EU (32 % in 2030), die op 14 

juni 2018 is overeengekomen tijdens de onderhandelingen over de verdere ontwikkeling 

van hernieuwbare energie in de EU tussen de Commissie, het Parlement en de Raad; acht 

het noodzakelijk om alle energiesectoren eerlijke en gelijke kansen te geven; 

9. wijst erop dat is bewezen dat de overstap naar hernieuwbare energiebronnen en energie-

efficiëntiemaatregelen een groot aantal stabiele banen kan opleveren waarvoor 

gekwalificeerde mensen nodig zijn; is ervan overtuigd dat nog meer vraag naar nieuwe 

arbeidskrachten zeker tot een opleving van de economie van de regio zou leiden, waarbij 

duurzame activiteiten als uitgangspunt moeten worden genomen, waardoor de economie de 

volgende decennia concurrerender wordt; onderstreept dat het nu de taak van de bevoegde 

autoriteiten is om erop toe te zien dat de vereiste sociaal-economische transformatie zich 

tijdig voltrekt; is van mening dat er toereikende structuurfondsen van de EU moeten worden 

uitgetrokken voor de overgangsperiode van regio's waar van oudsher kolenmijnbouw 

plaatsvindt, maar wel onder de juiste voorwaarden; 

10. is van mening dat besluiten over investeringen in energiebronnen, vooral als er ook sprake 

is van overheidsmiddelen, moeten worden gebaseerd op betrouwbare gegevens over de 

actuele marktsituatie, en dat daar externe factoren voor elke activiteit in worden 

opgenomen, zoals het gebruik van hulpbronnen als de bodem en water, en de werkelijke of 

mogelijke verontreiniging of gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu; verzoekt de 

Commissie haar cijfers en voorspellingen voor de energieprijzen per bron bij te werken, 

met inachtneming van deze criteria; 
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11. verzoekt de Commissie na te gaan of de kaderrichtlijn water, de drinkwaterrichtlijn en de 

grondwaterrichtlijn worden nageleefd in de deelstaat Brandenburg, in het bijzonder in de 

regio Lausitz, en wat de daadwerkelijke impact van bruinkoolwinning is op Natura 2000-

gebieden, en het Parlement op de hoogte te stellen van eventuele afwijkingen; wijst erop 

hoe belangrijk het is om te voldoen aan de richtlijnen over milieu-effectbeoordelingen en te 

zorgen voor de participatie van het publiek, in voorkomend geval ook op 

grensoverschrijdende basis;  

12. pleit voor transparante, regelmatige en tijdige communicatie van alle betrokken autoriteiten 

naar de burgers die te maken hebben met de gevolgen van de mijnbouwactiviteiten, en met 

name naar de vertegenwoordigers van de Sorbische gemeenschap; verzoekt om openbare 

inzage in de voorwaarden van de verkoop van de mijnbouwactiva van Vattenfall aan EPH 

en in de eventuele operationele voorwaarden en beperkingen die zijn opgelegd door de 

overheidsinstanties; 

13. pleit voor regelmatige monitoring, controle en transparante verslaglegging door de 

bevoegde autoriteiten aan de Commissie over de ontwikkeling van waterverontreiniging in 

de rivieren, meren en grondwaterlichamen, en verzoekt de autoriteiten erop toe te zien dat 

alle verzamelde gegevens gedetailleerd genoeg zijn en tijdig beschikbaar komen voor het 

publiek; benadrukt het belang van een geloofwaardige en systematische aanpak, met 

meetpunten op relevante locaties, waarbij rekening wordt gehouden met het ultieme doel 

om de volksgezondheid op passende wijze te waarborgen; 

14. verzoekt de regeringen van de deelstaten Brandenburg en Saksen informatie te verstrekken 

over de aan mijnbouwondernemingen verleende vrijstellingen of directe of indirecte 

subsidies die zijn verstrekt op basis van de waterwetgeving van de deelstaten; constateert 

dat veranderingen in het grondwaterpeil schadelijke gevolgen hebben voor de chemische 

samenstelling van de waterlichamen, gezien de geologische eigenschappen van de regio; 

verzoekt de deelstaatregeringen transparant te zijn en gedegen en tijdige informatie te 

verschaffen over verdere plannen voor de nu nog actieve mijnen; vindt dat er geen nieuwe 

vergunningen voor de opening van nieuwe mijnen of de uitbreiding van bestaande mijnen 

– waaronder Welzow-Süd – mogen worden afgegeven door de deelstaatregeringen, en dat 

er een duidelijke einddatum moet worden vastgesteld voor de huidige activiteiten; 

15. wijst erop dat de wettelijke vereisten inzake de behandeling van slib moeten worden 

nageleefd, d.w.z. dat er systematisch op wordt toegezien dat het slib niet alleen weggebracht 

wordt maar ook adequaat wordt behandeld en verwijderd; 

16. is gekant tegen de verdere hervestiging van de bevolking in Lausitz, en met name Sorbische 

gemeenschappen, als gevolg van mijnbouwactiviteiten, om de trend van de sociale en 

culturele ontworteling van de bewoners die de afgelopen decennia plaatsvond om te keren; 

17. hamert op het belang van een volledig herstel van voormalige mijnbouwlocaties, waarbij 

de bodem stabiel wordt gemaakt zodat er niet alleen sprake is van ecologisch herstel maar 

er ook zinvolle sociaal-economische activiteiten kunnen plaatsvinden;  benadrukt dat de 

nodige middelen en inspanningen moeten worden aangewend zodat de zuurgraad van 

kunstmatig aangelegde meren in voormalige mijnen opschuift in de richting van neutrale 

waarden zodat die meren kunnen worden gebruikt voor recreatieve doeleinden; is van 

mening dat, gezien de kennis die is opgedaan met eerdere benaderingen, de huidige 

mijnexploitanten moeten worden betrokken bij en uiteindelijk aansprakelijk worden gesteld 

voor een passende en tijdige sanering van de locaties;  
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18. verzoekt de autoriteiten in de deelstaten erop toe te zien dat op basis van het beginsel "de 

vervuiler betaalt" de mijnbouwbedrijven op ondubbelzinnige wijze aansprakelijk worden 

gesteld voor eventuele milieueffecten van mijnbouwactiviteiten, en van meet af aan – als 

voorwaarde om vóór aanvang van hun activiteiten een exploitatievergunning te krijgen – 

door de federale en regionale autoriteiten verplicht worden gesteld voldoende financiële 

middelen als garantiebedrag te reserveren voor de stabilisatie, sanering en transformatie van 

mijnbouwlocaties en het tenietdoen van potentiële verontreiniging als gevolg van de 

bruinkoolwinning, teneinde de belastingbetalers ook in de toekomst te ontlasten; 

19. benadrukt het belang van de deelname van leden van de Sorbische gemeenschap aan 

besluitvormingsprocessen op alle niveaus wanneer de rechten van deze gemeenschap in het 

gedrang zijn; is van mening dat de Raad voor Sorbische/Wendische aangelegenheden meer 

rechten moet krijgen, zodat de actieve deelname van de raad aan de besluitvorming wordt 

gewaarborgd; 

20. verzoekt de regeringen van de deelstaten Brandenburg en Saksen de Sorbische taal op alle 

mogelijke manieren te ondersteunen; is ingenomen met de maatregelen die zijn genomen 

om de Sorbische taal te bevorderen en merkt met tevredenheid op dat de verkeersborden in 

de regio Lausitz tweetalig zijn; beveelt aan om de linguïstische omgeving van de Sorbische 

taal te vergroten, onder meer door middel van mededelingen in het openbaar vervoer of 

bordjes in openbare ruimten als musea, parken en dierentuinen; is echter van mening dat er 

veel meer gestructureerde maatregelen moeten worden genomen om de Sorbische taal te 

behouden en het gebruik ervan in de overheidssector en het openbare leven in de regio te 

stimuleren; 

21. wijst erop dat onderwijs in het Sorbisch van essentieel belang is voor het voortbestaan van 

de taal; is bezorgd over de huidige hervorming van de regels over het onderwijs in het 

Sorbisch in Brandenburg en het feit dat daardoor geen voortdurend onderwijs in de taal kan 

worden aangeboden; benadrukt dat er op alle schoolniveaus meer gekwalificeerde 

leerkrachten nodig zijn die vaardig en competent zijn in de Sorbische taal; 

22. stelt voor EU-fondsen beschikbaar te stellen voor de bevordering van de Sorbische taal en 

cultuur, vooral voor concrete structurele aspecten zoals de lerarenopleiding op de 

Universiteit van Leipzig, waardoor een leven lang leren in het Sorbisch vanaf de 

kleuterschool gegarandeerd kan worden, in het kader van het Witaj-project; is van mening 

dat de Stichting voor de Sorbische bevolking (Stiftung für das sorbische Volk) in Bautzen 

een betrouwbare partner zou zijn voor dit project; 

23. zegt toe om goed op de signalen van burgers met betrekking tot toekomstige ontwikkelingen 

in de regio Lausitz te letten.  

 

 

 

 


