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Vorig jaar hebben AkzoNobel en SodM gesproken over een specifiek
risicobeheersplan voor de cavernes onder de vuilstort van Twence. Reden
hiervoor is dat de stappen zoals beschreven in het door AkzoNobel gebruikte
'Subsidence Management Policy' (SMP) niet allemaal doorlopen kunnen worden
voor deze cavernes. Het verschil voor deze cavernes is dat het uitvoeren van een
sonarmeting en/of opvullen pas mogelijk is na het boren van putten die toegang
geven tot deze cavernes. Met deze brief geeft SodM een oordeel over het namens
uw organisatie ingediende risicobeheersplan. Het opstellen en uitvoeren van het
risicobeheersplan is onderdeel van uw zorgplicht. Het wettelijk kader hiervoor is
artikel 33 van de Mijnbouwwet.
Verwachting
Op 13 juli 2018 heeft AkzoNobel per brief aangegeven dat zij een
risicobeheersplan zal opstellen voor cavernes met nummer 60 en 86 gelegen
onder de vuilstort van Twence.
Hierop heeft SodM op 17 juli 2018 per brief de verwachting uitgesproken dat het
risicobeheersplan moet laten zien dat AkzoNobel de cavernes onder controle heeft
en passend kan reageren bij mogelijke instabiliteit. Het risicobeheersplan dient ten
minste een uitgewerkte tijdlijn te bevatten. Daarnaast moet duidelijk zijn wat
AkzoNobel als 'trigger event' ziet om over te gaan tot actie. Er is afgesproken dat
er voor 15 oktober 2018 een concept zou liggen en voor 31 december 2018 een
versie die voor alle partijen acceptabel is.
Feasibility study
Op 11 oktober 2018 heeft uw bedrijf een feasibility study, uitgevoerd door
Wellspec, toegezonden met een korte oplegnotitie die aangeeft dat het mogelijk is
om de benodigde boorlocaties aan te leggen, putten te boren en de twee cavernes
te vullen. De trigger zou aangeven wanneer de sonarmeting en/of feitelijke vulling
moet beginnen. Het bijgevoegde Wellspec rapport geeft aan dat er al
voorbereidende werkzaamheden gedaan kunnen worden voordat de trigger tot
een sonarmeting en/of vullen geactiveerd wordt. Een voorgestelde tijdslijn stelt
voorafgaand aan de trigger al de putten te boren en toegang tot de cavernes te
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krijgen, maar geeft in de aanbevelingen aan dat AkzoNobel zelf moet bepalen
hoeveel werk er al vóór de trigger moet worden uitgevoerd. Het Wellspec rapport
laat in het midden wat deze trigger is en laat nadere invulling over aan AkzoNobel.
Op 14 november 2018 heeft SodM hier reactie op gegeven met een aantal vragen
en punten van commentaar. Hoofdpunten van commentaar waren dat het nog niet
duidelijk was welke precieze invulling AkzoNobel aan de aanbevelingen van
Wellspec zal geven en wat als 'trigger event' wordt gezien.
Risicobeheersplan
Op 14 december 2018 heeft AkzoNobel een risicobeheersplan ingediend bij SodM.
Het is in de vorm van een herziene oplegnotitie behorend bij de feasibility study.
Hierin zijn onder andere de voorkeuren van AkzoNobel aangegeven voor
boorlocaties, toevoer- en afvoerleidingen, boortrajecten en beoogde verhuizing
van de put. Aangegeven wordt dat dit de eerste keuzes zijn, maar dat het
onderhevig kan zijn aan nieuwe inzichten op het moment dat wordt overgegaan
tot vullen.
SodM is van mening dat met de gemaakte keuzes het risicobeheersplan een stuk
concreter is geworden ten opzichte van enkel de eerder ingediende feasibility
study. Dat gezegd hebbende zijn er meerdere open einden die de effectieve
uitvoerbaarheid van het risicobeheersplan in de weg kunnen staan. Deze open
einden wil SodM zo spoedig mogelijk verduidelijkt zien zodat er een effectief
risicobeheersplan ontstaat in de vorm van een projectexecutieplan.
Tijdlijn
AkzoNobel geeft aan dat het verkrijgen van de vergunningen en doen van de
benodigde meldingen een belangrijk element is in de tijdsplanning. Om deze
reden geeft uw bedrijf aan al te beginnen met het putontwerp, vooriopig ontwerp
van de leidingen, vastleggen van afspraken met Twence en vergunningaanvragen
voor putten en leidingen.
SodM vindt snel en proactief handelen zeer belangrijk. Met name voor cavernes
onder de Twence vuilstort waarbij restonzekerheden blijven bestaan door de aard
van de bedrijfsactiviteiten en gebruik van de bovengrondse ruimte. SodM wil
daarom dat u het triggermoment scherper definieert, de tijdlijn scherper stelt en
een gedetailleerd project plan maakt voor de uitvoering. Daarnaast wil SodM
periodiek op de hoogte worden gehouden van de voortgang van alle activiteiten
(frequentie nader vast te stellen).
Actie AkzoNobel: Deel het projectexecutieplan uiterlijk op 30 april 2019
waarin is opgenomen:
o voorlopig ontwerp van slurry- en pekelleiding vóór 30 juni 2019;
o vastleggen afspraken Twence vóór 30 juni 2019;
o
putontwerp vóór 30 september 2019;
o vergunningaanvraag voor aanleg put en pijpleiding(en) 31 oktober
2019;
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Relevant seismisch voorval
In uw risicobeheersplan wordt aangegeven dat tot het boren van een put en
uitvoeren van een sonar wordt overgegaan wanneer er zich drie
achtereenvolgende 'crack events' voordoen binnen een jaar boven of onder het
cavernebereik. Hetzelfde geldt wanneer een event van magnitude 0 zich voordoet.
In de meeting tussen uw bedrijf en SodM van 6 juni 2018 is voor het huidige
Subsidence Management Policy (SMP) van AkzoNobel een algemene beslisboom
gepresenteerd voor de opvolging van micro-seismische events. Uit de beslisboom
volgt dat na een enkel zogenoemd 'crack event' minder dan 100 m boven of onder
de caverne een sonar wordt gedaan. Verder staat er dat na een 'brine movement
event' ook een sonarmeting zal volgen.
Voor cavernes 60 en 86 is het voorgestelde triggermoment dus minder strikt dan
in het algemeen voor het SMP. Vanwege het hogere risico van de cavernes 60 en
86 verwacht SodM echter een strikter triggermoment dan in het SMP beschreven.
Daarom ziet SodM momenteel voor cavernes 60 en 86 ook een enkel 'crack event'
of'geomechanical event' binnen 100 m boven of onder de caverne en een enkel
'brine movement' als voldoende reden voor het uitvoeren van een sonarmeting.
Doordat de cavernes niet meer toegankelijk zijn, dient dus bij een seimisch event
in of rond een van de cavernes de eerste put worden geboord om toegang te
verschaffen voor de sonarmeting.
Vragen over vulling van cavernes
Voor SodM is het niet duidelijk hoe bepaald wordt dat een caverne daadwerkelijk
aan het migreren is en tot vullen wordt over gegaan. Cavernes 60 en 86 vallen in
de categorie met hoogste kans van mogelijke instabiliteit (met uitzondering van
caverne 55 die momenteel gevuld wordtj^-^. De gevolgen voor de vuilstort kunnen
ook zeer groot zijn. Daarom is SodM van mening dat de prioriteit voor het vullen
van de cavernes 60 en 86 verhoogd moet worden zodat ze op de hoogst
realistische positie in de prioriteringslijst komen te staan.
Actie AkzoNobel: Verhoog de prioriteit naar de hoogst realistische
positie in de prioriteringslijst. En deel deze mee met onderbouwing aan
SodM (uiterlijk 30 april 2019).
Actie AkzoNobel: Deel onderbouwde antwoorden op onderstaande twee
vragen (uiterlijk 30 april 2019).
Vragen

1.

2.

Hoe wordt bepaald dat een caverne daadwerkelijk instabiel is geworden en
gaat instorten? SodM wijst er op dat bij twijfel er van instorting moet
worden uitgegaan.
Wat is de reden dat AkzoNobel niet al direct begint met het boren van de
putten en zo snel mogelijk met het vullen van de cavernes?

^ AkzoNobel, september 2017, Beleid Monitoren en Vullen Cavernes Twente (Concept).
^ Deltares, september 2017, Review Risk Assessment Zoutcavernes AKZO-Nobel.
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SodM is van mening dat de eigenschappen van de vulstof van groot belang zijn
voor het tijdig stabiliseren van een caverne. In het verleden is door uw bedrijf
vaker gesproken over het uitvoeren van mechanische testen op de vulstof om aan
te tonen dat deze voldoende sterk is om migratie af te remmen.
Actie AkzoNobel: SodM verwacht voor 1 december 2019 een rapport
met de mechanische sterkte van de vulstof en een analyse of dit genoeg is
om de cavernemigratie te stoppen.
Borging
Zoals uw bedrijf zelf aangeeft is het belangrijk dat het risicobeheersplan up-todate blijft. Uw plan is dit jaarlijks te bespreken met de gemeente Hengelo en
Twence en daarnaast de vergunningaanvraag actueel te houden. SodM denkt ook
dat dit de correcte aanpak is en wil op de hoogte gehouden worden van de
besprekingen en updaten van de vergunningaanvraag.
Actie AkzoNobel: Deel tot nader orde elk jaar voor 1 december een
update over dit risicobeheersplan.
Voorwaarden en afspraken
SodM vindt de risicobeheersing voor de cavernes onder de vuilstort een belangrijk
onderwerp. Uit het bovenstaande oordeel van het risicobeheersplan volgen
voorwaarden zowel op technisch gebied als qua timing. Dit zijn voorwaarden aan
activiteiten die naar ons oordeel onderdeel zijn van uw zorgplicht. De zorgplicht is
opgenomen in artikel 33 van de Mijnbouwwet.
Bij deze nogmaals de genoemde voorwaarden uit de brief in volgorde van
deadlines.
1.

AkzoNobel deelt het proiectexecutieplan (uiterlijk 30 april 2019).

2.

AkzoNobel verhoogt de prioriteit van de cavernes naar de hoogst
realistische positie in de prioriteringslijst en deelt deze mee met
onderbouwing aan SodM (uiterlijk 30 aprii 2019).

3.

AkzoNobel stuurt onderbouwde antwoorden op de twee vragen over de
prioritering en het vullen van cavernes 60 en 86 (uiterlijk 30 april 2019).

4.

AkzoNobel deelt voorlopig ontwerp siurrv- en pekelieidina (uiterlijk 30 juni
2019).

5.

AkzoNobel deelt vastgelegde afspraken tussen met Twence m.b.t. locaties
en pijpleidingroutes (uiterlijk 30 juni 2019).

6.

AkzoNobel deelt putontwerp voor sonar en opvullen (uiterlijk 30
september 2019).
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7.

AkzoNobel deelt vergunningaanvraag voor aanleg putten en pijpleidingen
(uiterlijk 31 oktober 2019).

8.

AkzoNobel dient informatie te delen over de mechanische sterkte van de
vulstof en te analyseren of dit voldoende is om cavernemigratie te stoppen
(uiterlijk 1 december 2019).

9.

AkzoNobel deelt tot nader orde elk jaar voor een update van dit
risicobeheerspian (uiterlijk 1 december per jaar).

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend

directeur Ondergrond en Boren
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