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21225730 

Uw kenmerk 
 

Bijlage(n)  

 
 
Geachte , 
 
Bij e-mail van 13 mei 2021 heeft u bezwaar gemaakt tegen de beslissing van 
SodM van 14 april 2021. Uw verzoek om handhavend op te treden tegen Nedmag 
B.V. (hierna: Nedmag) is toen afgewezen.  
 
Ik verklaar uw bezwaar tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek 
ongegrond. Hieronder licht ik mijn besluit toe. 
 
1. Procedure 
Voor onderhavige beslissing zijn de volgende procedurestappen van belang. 
 
Op 9 februari 2021 is uw bij de Inspectie Leefomgeving en Transport ingediende 
melding door Staatstoezicht op de Mijnen als handhavingsverzoek opgepakt. 
Op 21 maart 2021 heeft u aangegeven dat de volgende tekst als het formele 
handhavingsverzoek kon worden beschouwd: 
 

“U verzoekt SodM handhavend op te treden tegen Nedmag, omdat u 
verdere zoutwinning door Nedmag niet verantwoord acht. U noemt dat de 
lekkage van april 2018 grote gevolgen heeft met ondergrondse uitstroom 
van pekel en diesel en de resulterende extra bodemdaling voorbij de grens 
van het winningsplan gaat.  
Verder geeft u aan dat aanleg van nieuwe cavernes het probleem alleen 
maar groter maken. Verdere winning acht u alleen verantwoordelijk als 
elke kuub gewonnen zout weer wordt opgevuld.” 

 
De beslissing op het handhavingsverzoek is op 14 april 2021 naar partijen 
gestuurd.  
 
Op 13 mei 2021 heeft u pro forma bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van het 
handhavingsverzoek. Bij e-mail van 25 mei 2021 heeft SodM de ontvangst van uw 
bezwaar bevestigd en u gevraagd om de gronden van bezwaar aan te vullen. Op 
woensdag 26 mei 2021 heeft u de gronden van bezwaar aangevuld.  
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Naar aanleiding daarvan heeft SodM u op 28 mei 2021 om nadere informatie 
gevraagd.  
Op 13 juni 2021 heeft u nadere informatie ingediend bij SodM. Dat is bevestigd 
per e-mail van 23 juni 2021.  
Op 10 en 23 juni 2021 heeft SodM Nedmag op de hoogte gesteld van uw (pro 
forma) bezwaar en tevens uitgenodigd voor de hoorzitting. SodM heeft u op 23 
juni uitgenodigd voor de hoorzitting. 
U en Nedmag zijn op 15 juli 2021 verschenen bij een hoorzitting, waarbij Nedmag 
werd vertegenwoordigd door , mining director, en  

, manager quality, safety, health and environment. Van de hoorzitting is 
een verslag opgemaakt. 
Alle genoemde stukken dienen als hier ingelast te worden beschouwd. 
 
2. Feiten 
2.1 Aanvraag winningsplan 2013 
Op 26 maart 2013 heeft Nedmag een aanvraag1 voor instemming met het 
toenmalige winningsplan (hierna ‘winningsplan 2013’) ingediend. Over de 
bodemdalingsgrens staat het onderstaande in het betreffende winningsplan dat: 
- Het einde van winningsperiode twee met name gebaseerd moet worden op het 

bereiken van een bodemdaling van 65 cm vanaf 1993. 
- Vorengaande betekent dat instemming met een totale bodemdaling van 69 cm 

wordt gevraagd. 
 
2.2 Instemming winningsplan 2013 
Op 3 oktober 2014 heeft de minister ingestemd met het winningsplan2. In dit 
instemmingsbesluit is opgenomen dat instemming met het winningsplan 2013 
wordt verleend onder de voorwaarden dat: 
- Gewonnen mag worden tot een bodemdaling van 50 cm sinds 1977 is bereikt. 
- Tijdig voor het bereiken van die 50 cm een aanvraag tot actualisatie van het 

winningsplan 2013 wordt ingediend met daarin de gevolgen dan wel de 
beëindiging van de winning. 

 
2.3 Lekkage april 2018 en beheersmaatregelen 
Op 20 april 2018 heeft een ondergrondse lekkage bij Nedmag plaatsgevonden 
waardoor de pekeldruk in het grote cavernecluster in een korte periode met 30 
bar is gedaald. 
  

 
1 Aanvraag van 26 maart 2013 met betrekking tot het Winningsplan Kalium- en 
Magnesiumwinning 2013 van Nedmag.  
2 Instemming van 3 oktober 2014 door de minister met het gewijzigd winningsplan 
Veendam. Kenmerk DGETM-EM / 14135221 
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Naar aanleiding van dit incident heeft Nedmag een rapport3 opgesteld over 
lekkage van pekel en mogelijk diesel door het dak van het cavernecluster. SodM 
heeft met een brief4 op dit rapport gereageerd. In deze brief is opgenomen dat: 
- Nedmag het cavernecluster gecontroleerd aflaat om de druk laag te houden en 

ongecontroleerde lekkage in de ondergrond zo veel mogelijk te voorkomen. 
- SodM ziet in het laag houden van de druk een passende beheersmaatregel om 

te zorgen dat de scheur dicht blijft en scheurvorming in de toekomst wordt 
voorkomen. 

- Analyses van Nedmag laten een mogelijke bodemdaling van 76 cm sinds 1977 
zien. Met die bodemdaling zou buiten het winningsplan 2013 worden getreden. 

- SodM ziet het aflaten van het cluster als een beheersmaatregel. Overgaan tot 
reguliere zoutwinning en het oplossen van extra zout in de ondergrond kan in 
de toekomst enkel met instemming op een nieuw winningsplan. 

 
2.4 Aanvraag winningsplan 2018 
Op 28 november 2018 heeft Nedmag een aanvraag voor instemming met een 
nieuw winningsplan5 (hierna ‘winningsplan 2018’) ingediend bij het ministerie van 
Economische zaken en Klimaat. Het aflaten van het TR-cluster (een cluster van 
met elkaar verbonden cavernes en winningsputten) en bijbehorende bodemdaling 
is daarin beschreven als een onderdeel van dit winningsplan. Daarbij is gesteld dat 
de geprognotiseerde bodemdalingscontour een daling van 88 cm in het diepste 
punt laat zien, en indien rekening wordt gehouden met onzekerheden in de 
berekende hoeveelheden af te laten vrije pekel, een bodemdalingscontour met 
een daling van 95 cm in het diepste punt wordt voorzien. 
 
2.5 Instemming winningsplan 2018 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 10 juni 2020 een 
ontwerp-instemmingsbesluit6 gepresenteerd en ter inzage gelegd, waarin 
instemming wordt verleend met het winningsplan 2018 onder een aantal 
beperkingen en voorschriften. 
 
Op 29 april 2021 is de definitieve instemming door de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat verleend in min of meer gelijke bewoording als het 
ontwerpbesluit.  
  

 
3 ‘Plotselinge drukdaling Nedmag TR-cluster op 20-04-2018’, rapport van Nedmag van 12 
december 2018. Link: https://www.nedmag.nl/sites/default/files/2018-
12/Samenvatting%20onderzoeken%20incident%20april%20Tripscompagnie-1.pdf 
4 ‘Lekkage 20 april 2018 – Oordeel overkoepelend rapport’, brief van SodM van 2 april 2018. 
Link: https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2019/04/19/oordeel-sodm-over-
overkoepelend-rapport-lekkage-nedmag-april-2018 
5 Aanvraag van 28 november 2018 met betrekking tot het Winningsplan Kalium- en 
Magnesiumwinning 2018 van Nedmag. 
6 Ontwerp instemmingsbesluit van 10 juni 2020 door de minister met het gewijzigd 
winningsplan Veendam. Kenmerk: 19240864. 
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3. Juridisch kader 
Op grond van artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet geschiedt het winnen van 
delfstoffen vanuit een voorkomen overeenkomstig een winningsplan. Op grond 
van artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet behoeft het winningsplan de 
instemming van de minister. Artikel 35, eerste lid, van de Mijnbouwwet bepaalt 
welke beschrijving ten minste wordt opgenomen in een winningsplan. Op grond 
van artikel 36, tweede lid, van de Mijnbouwwet kan de minister zijn instemming 
verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften verbinden. 
 
4. Bezwaar 
In het bezwaarschrift en tijdens de hoorzitting heeft u een aantal gronden 
aangevoerd:  
a. U heeft verwezen naar de gronden van het beroep zoals ingediend bij de 

rechtbank Den Haag in de procedure tegen het winningsplan 2018. 
b. U ziet tekortkomingen in de adviezen van SodM, bijvoorbeeld het ontbreken 

van de behandeling van milieuaspecten. U verwijst hierbij naar RIVM-rapport 
2018-0162, waarin u leest dat SodM over onvoldoende kennis beschikt op 
sommige terreinen. 

c. U stelt vast dat de minister in zijn instemmingsbesluit met het winningsplan 
2013 niet het advies van SodM heeft gevolgd en u vindt dat SodM de minister 
tot de orde moet roepen. 

d. U stelt dat onderzoek gedaan had moeten worden naar mogelijkheden om de 
bodemdaling te verminderen, en dat dat niet is gebeurd. 

e. U stelt dat SodM de omgeving van de locatie van Nedmag niet voldoende heeft 
meegenomen in de procedure rondom de Verordening betreffende registratie, 
evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (hierna ‘REACH 
Verordening). 

f. U heeft aangevoerd dat in het bestreden besluit van 14 april 2021 ten onrechte 
de geconstateerde overtreding is gelegaliseerd. 

 
5. Beoordeling van het bezwaar 
Ik dien hier te overwegen of het handhavingsverzoek van 9 februari 2021 terecht 
is geweigerd. Daartoe zal ik de door u aangevoerde bezwaren beoordelen. Ik 
hanteer hierbij de volgorde die is aangehouden onder paragraaf 4 hierboven. 
 
a tot en met e 
Uw bezwaar is ingediend tegen het besluit om uw handhavingsverzoek te 
weigeren. Geen van de door u aangevoerde gronden genoemd onder a tot en met 
e heeft betrekking op dit besluit. De gronden kunnen dan ook niet leiden tot het 
gegrond verklaren van uw bezwaar. 
 
Ik licht dit hieronder kort toe.  
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a. De gronden van beroep zoals ingediend bij rechtbank Den Haag  
Ik stel vast dat deze gronden zien op het instemmingsbesluit van Nedmag en dat 
die gronden ter discussie worden gesteld in een andere, reeds aanhangige 
procedure. 
 
b. De adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (hierna ‘SodM’)  
Ik stel vast dat het advies is geschreven ten behoeve van het instemmingsbesluit 
van Nedmag. De rechtmatigheid van dat besluit, inclusief de kwaliteit van het 
advies, kunnen in een andere, reeds aanhangige procedure aan de orde komen.  
 
c. Het instemmingsbesluit van de minister met winningsplan 2018 
In onderhavig geval heeft SodM advies gegeven aan de minister inzake de 
instemming op het winningsplan 2018 van Nedmag. SodM geeft dit advies op 
grond van artikel 127 van de Mijnbouwwet. De minister is niet verplicht om het 
advies van SodM te volgen. De minister motiveert wel in de (definitieve) 
instemming waarom het advies van SodM al dan niet wordt opgevolgd.   
 
Voorts opereert SodM als toezichthouder onafhankelijk van de minister. In 
tegenstelling tot hetgeen u lijkt te veronderstellen, zijn er dan ook geen 
instructies van de minister of zijn departement aan SodM over de uitoefening van 
zijn taak als toezichthouder. Die taak is vormgegeven in onder meer de 
Mijnbouwwet.  
 
d. Nader onderzoek naar vermindering bodemdaling 
De verplichting tot het doen van onderzoek naar mogelijkheden om de 
bodemdaling te verminderen is opgenomen in het instemmingsbesluit van 27 
maart 2002 van de minister met het ontginningsplan van Nedmag voor de 
zogenaamde periode twee.  
De beoordeling van de bodemdaling en de mogelijkheden om die te verminderen 
zijn onderdelen van de besluitvorming rond het instemmingsbesluit. Deze kunnen 
daarom in een andere, reeds aanhangige procedure aan de orde komen.  
 
e. REACH-Verordening 
SodM heeft beperkt informatie verstrekt over de wijze waarop Nedmag al dan niet 
aan de REACH-Verordening voldeed. Op de website van SodM is de last onder 
dwangsom gepubliceerd7 die op 8 april 2019 is opgelegd aan Nedmag wegens het 
niet voldoen aan een aantal voorschriften uit de REACH-Verordening. Op 
juridische gronden is SodM niet verplicht verder te communiceren of het 
vervolgtraject openbaar te maken. Ik begrijp echter wel de wenselijkheid daarvan 
voor overige betrokkenen en in het vervolg zullen wij hier een duidelijke afweging 
in maken.   

 
7 Zie het nieuwsbericht ‘Last onder dwangsom voor Akzo, Nedmag en Frisia wegens 
ontbrekend chemisch veiligheidsrapport’, link: 
https://www.sodm.nl/documenten/brieven/2019/04/15/sodm-legt-last-onder-dwangsom-
op-aan-akzo-nedmag-en-frisia 
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Ondanks vorenstaande merk ik hier op dat het handhavingstraject rond REACH 
geen rechtstreeks verband heeft met uw handhavingsverzoek, zodat het hier 
verder niet aan de orde kan komen. 
 
f.  Er is een overtreding  
U heeft gesteld dat SodM in zijn besluit van 14 april 2021 de overtreding heeft 
gelegaliseerd. In het besluit is echter vastgesteld dat er inderdaad sprake van een 
overtreding was, maar dat er redenen waren om niet te handhaven. Er bleef 
derhalve sprake van een overtreding. Er is wel aangegeven dat de overtreding 
gelegaliseerd zou gaan worden door instemming met het winningsplan 2018, 
waarvan op dat moment het ontwerpbesluit ter inzage was gelegd.  
 
6. Toetsing van latere feiten en omstandigheden 
Nu ik uw bezwaren niet gegrond acht, en dus concludeer dat het besluit van 14 
april 2021 op goede gronden is genomen, dien ik te beoordelen of zich tussen het 
moment van het besluit en het moment van het nemen van onderhavige 
beschikking op bezwaar feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die 
aanleiding zouden kunnen geven tot herroeping van het besluit. 
 
Ik concludeer dat er nieuwe feiten en omstandigheden zijn opgetreden, maar dat 
die niet leiden tot herroeping van het besluit. Ik licht dit hieronder toe.  
 
De vanaf eind 2018 opgetreden overschrijding van de in het winningsplan 2013 
toegestane bodemdaling is beschreven in het gewijzigde winningsplan 2018. Daar 
is op 29 april 2021 instemming van de minister op verkregen. Dit betekent dat er 
sinds de inwerkingtreding van die instemming geen sprake meer is van een 
overtreding.  
Omdat ook deze omstandigheid zou leiden tot afwijzing van het 
handhavingsverzoek zie ik geen reden om het besluit te herroepen op basis van 
de nieuwe feiten en omstandigheden. 
 
7. Beslissing  
Gelet op het voorgaande: 
verklaar ik uw bezwaren ongegrond en zie ik ook in de nieuwe feiten en 
omstandigheden geen reden om het besluit van 14 april 2021 te herroepen. 
 
 
Hoogachtend, 

ir. T.F. Kockelkoren, MBA 
Inspecteur-generaal der Mijnen 
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Tegen deze beslissing kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken,  
binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze beslissing een  
beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 781, 9700 AT 
Groningen. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet 
bestuursrecht zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, de omschrijving van de beslissing waartegen het beroep 
is gericht, zo mogelijk een afschrift van deze beslissing en de gronden waarop het 
beroepschrift rust.  




