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Bijlage - Publieksamenvatting 

Publieksamenvatting van de inspectie bij het bedrijf Nouryon Salt B.V. 

Inspecteurs van SodM hebben een inspectie op een document van Nouryon Salt B.V. (verder 

Nouryon) uitgevoerd. Het betrof de Holruimtekaart voor het boorterrein Hengelo (versie 27 

januari 2021). Op grond van deze beoordeling zijn op 20 april 2021 per brief vragen gesteld aan 

Nouryon. Op 29 juni 2021 heeft Nouryon het antwoord op deze vragen tijdens een inspectie ten 

kantore van Nouryon te Hengelo mondeling toegelicht aan twee inspecteurs van SodM. 

Vervolgens heeft Nouryon de vragen op 9 juli 2021 per email met daarin een begeleidend 

schrijven aan SodM beantwoord. Op 29 juni is na de mondelinge toelichting een inspectie 

uitgevoerd van diverse winningsvelden en abandonneringssites te Hengelo. Het resultaat van 

deze inspecties is beschreven in deze samenvatting. 

Wat voor een bedrijf is Nouryon Salt B.V.? 

Nouryon is de grootste zoutproducent in Nederland en wint zout in Twente en Groningen bij 

Oldambt en Zuidwending.  

Resultaat van de inspectie 

Tijdens de kantoorinspectie constateerden de inspecteurs een aantal gelijksoortige 

overtredingen:  

- Winning van delfstoffen vanuit een voorkomen dient overeenkomstig een winningsplan te

geschieden. De maximaal toegestane diameter van de omhullende van cavernes in veld

Ganzebos 1 is 120 m. De minimale pilaardiameter tussen twee cavernes bedraagt 25 meter.

Diverse cavernes hebben een te grote diameter. En er zijn cavernes waarbij de pilaardiameter

kleiner is dan 25 meter. Tijdens de inspectie is aannemelijk gemaakt door Nouryon dat dit het

gevolg is van de geologische condities in het veld die afwijken van de condities in vorige velden.

Uitgevoerde studies maken aannemelijk dat de afwijkingen van het winningsplan geen impact

hebben gehad op de stabiliteit van de cavernes en dientengevolge geen impact op de veiligheid

van de omgeving en het milieu.

Acties SodM 

SodM heeft met Nouryon eisen gesteld aan de werkwijze van Nouryon om toekomstige 

overschrijdingen te voorkomen.   

Algemene informatie over de inspectie 

De inspectie heeft als doel te inspecteren of het bedrijf aan de eisen van de getoetste wet- en 

regelgeving voldoet.  

In februari voerden inspecteurs van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Nouryon Salt B.V. een 

kantoorinspectie uit op de holruimtekaart voor het boorterrein Hengelo (versie 27 januari 

2021). Op 29 juni 2021 is aansluitend een veldinspectie uitgevoerd waarbij onder andere enkele 

putten bezocht werden die geabandonneerd werden.  
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Resultaten inspectie 

De resultaten zijn na afloop van de inspectie met het bedrijf besproken en eventuele 

overtredingen en verbeterpunten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

Wat controleerde de inspecteur? Resultaten van de geïnspecteerde 

onderdelen 

Onderwerp In orde Verbeter- 

punt 

Overtre- 

ding 

Tijdig uitvoeren van (sonar)metingen conform 

mijnbouwbesluit art.33, lid 1.  

✔ 

Winnen overeenkomstig het ingediende 

winningsplan, artikel 34, lid 1 Mijnbouwwet. 

● Maximaal toelaatbare caverne diameter Ο 

● Minimale diameter pijlers tussen

cavernes in een rij

Ο 

● Beheersmaatregelen caverne contouren

– eerder in de productie een extra

sonarmeting uitvoeren.

✔ 

Beheersmaatregelen uitstromen pekel uit 

putmonden 

- aanbrengen aanrijbeveiliging putmond

✔ 

Orde en netheid op de bezochte abandon-

neringswerkplaatsen. (Artikel 3.2, eerste lid 

van het arbeidsomstandighedenbesluit). 

✔



SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de 
bescherming van het milieu bij energiewinning en het benutten van 
de ondergrond, nu en in de toekomst. 
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