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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag 

  
Datum 24 maart 2022 
Betreft Inspectie 20220113 FRISIA BAS-II uitvoering beheerscyclus 

M&R (INS-8235) 
 

Geachte , 
 
Op 13 januari 2022 heb ik van uw onderneming het document "Uitvoering 
beheerscyclus van meet- en regelprotocol ‘Barradeel II’ over het jaar 
2021" ontvangen. Dit is een verplichting vanuit het instemmingsbesluit gewijzigde 
winningsplan Barradeel II (d.d. 2 januari 2012, kenmerk ETM/EM/11175957), en 
dan specifiek artikel 4 van dit besluit. Ik heb het document beoordeeld.   
  
Ik concludeer dat het document voldoet voor hetgeen gesteld is in de genoemde 
verplichting. In de bijlage vindt u de details van de inspectie en de bevindingen. 
  
Deze brief en resultatentabel, of een samenvatting hiervan kan openbaar gemaakt 
worden op de website van SodM. Ik stel u hierbij in de gelegenheid uw zienswijze 
te geven op het voornemen tot het openbaar maken. Uw zienswijze dient binnen 
twee weken na dagtekening van deze brief door Staatstoezicht op de Mijnen te 
zijn ontvangen. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Staatstoezicht op 
de Mijnen, t.a.v. de zaakeigenaar genoemd boven aan deze brief, Postbus 24037, 
2490 AA,  Den Haag. Een zienswijze per mail kunt u sturen naar 
info@sodm.nl. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met  de 
behandelaar via het telefoonnummer in het briefhoofd.  Ik verzoek u bij een 
eventuele schriftelijke reactie het kenmerk en de datum van deze brief te 
vermelden. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze: 

Senior Inspecteur 
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Intussen heeft Frisia meegedeeld dat zij BAS-4 wil gaan 
gebruiken als onderzoekscaverne, nog enkele jaren wil 
monitoren, en bij gelegenheid, hoeveelheden pekel wil 
aflaten. Hoe groot deze volumes zijn is nog niet bekend, 
SodM verwacht nog een uitgewerkt onderzoeksplan, en 
kan dus nog geen conclusies trekken of dit 
onderzoeksprogramma invloed gaat hebben op deze 
prognose. 
Verder is de aanname van Frisia dat alle cavernes stabiel, 
hard ingesloten kunnen worden, en er geen nadaling 
plaats vind. Deze aanname is in lijn met het eerste 
winningsplan bij de start van de winning. 
  
Norm 
Instemmingsbesluit winningsplan Barradeel II (etm/em / 
11175957): 
Artikel 3: 
In het meet- en regelprotocol wordt in elk geval 
opgenomen dat er een onzekerheidsanalyse wordt 
uitgevoerd met verschillende scenario's voor onder andere 
de reserve- en afsluitfase in verband met de beëindiging 
van de zoutwinning per 31 december 2021. 
  
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde 
norm. Er wordt geen mededelingen gedaan over de 
onzekerheidsbandbreedte van de bodemdalingsprognose, 
maar dat is geen onderdeel van de beheerscyclus. 

3 winningspla
n Barradeel 
II 

20220113 FRISIA BAS-II uitvoering beheerscyclus 
M&R protocol (VV-20618) - In orde  
Waarneming(en) 
Na de waterpassing Barradeel en Barradeel II in februari 
2021 (VV-18524) is op 13-1-2021 het rapport "Concept 
Uitvoering beheerscyclus van meet- en regelprotocol 
‘Barradeel II’ over het jaar 2021" ingediend. De laatste 
cyclus is in 2019 doorlopen. 
De gepresenteerde prognose heeft een zichtperiode van 
100 jaar. 
  
Norm 
Instemmingsbesluit winningsplan Barradeel II (etm/em / 
11175957): 
Artikel 4: 
Frisa Zout B.V. actualiseert volgens het meet- en 
regelprotocol de prognose van de bodemdaling na elke 
waterpassing en ik elk geval elke twee jaar, voor een 
zichtperiode van minimaal 100 jaar, en rapporteert de 
resultaten deze -ten genoegen van de Inspecteur-generaal 
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der Mijnen- ter beschikking aan de minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. 
  
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde 
norm. 
Het rapport is tijdig ingediend. 
De zichtperiode van de prognose is 100 jaar. 

4 Toetsing 
volledigheid 
en juistheid 
van de 
voorgeschre
ven 
informatie 

Bevat het meetplan een beschrijving van de 
meetmethoden? - In orde  
Waarneming(en) 
Het document bevat een beschrijving van de verschillende 
stappen, en de inhoud van deze stappen voor de 
beheerscyclus. De beschrijving is compleet, relevant, en 
goed te volgen. 
  
Norm 
Instemmingsbesluit winningsplan Barradeel II (etm/em / 
11175957). 
  
Toelichting op het oordeel 
Dit geïnspecteerde aandachtspunt voldoet aan de gestelde 
norm. 

  
  
 




