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Betreft Meetplan Veendam 

Geachte mevrouw / heer, 

Op 27 december 2011 heb ik het meetplan Veendam van de voorkomens 

MG-zouten als bedoeld in artikel 30, eerste lid van het Mijnbouwbesluit, ontvangen. 

Het meetplan is ingediend op basis van artikel 30 van paragraaf 4.1 van het 
Mijnbouwbesluit. 

De aanvraag Is getoetst op de volledigheid en de juistheid van de voorgeschreven 

informatie op basis van artikel 30 van het Mijnbouwbesluit. 

Vervolgens is de aanvraag beoordeeld op de geschiktheid om de in het 

winningsplan voorspelde bodemdaling te kunnen verifiëren. 

Daarnaast is de aanvraag beoordeeld op de geschiktheid om de ontwikkeling van 

de verdeling van zoutonttrekking te kunnen volgen en toetsen. 

Bij de beoordeling op geschiktheid om de in het winningsplan voorspelde 

bodemdaling te kunnen verifiëren, is door Staatstoezicht op de Mijnen 

geconstateerd, dat de ruimtelijke dekking van peilmerken op een drietal locaties 

aangevuld diende te worden. Als basis hiervoor zijn de resultaten gebruikt van het 

in 2011 uitgevoerde onderzoek door TNO naar de maximale invloedssfeer van de 

bodemdaling door zoutwinning door Nedmag Industries. 

Op 27 januari 2012 heeft de heer Goorman van Nedmag Industries per e-mail een 

aangepast netontwerp ingediend met kenmerk kaartnummerr 5777-V-ME-2111-0 

van 27-01-2012. 

Dit netontwerp voldoet aan de eis om de voorspelde bodemdaling te kunnen 

verifiëren en vervangt het op 27 december 2011 ingediende netontwerp, zoals 

gevoegd bij het meetplan. 

Het aangevulde meetplan is onder meer getoetst op: 

- de tijdstippen waarop de metingen worden verricht (de meetfrequentie), 

- de plaatsen waar gemeten wordt (de geografische dichtheid), 

- de meetmethode (methodiek, precisie en nauwkeurigheid). 
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De conclusie is, dat het meetplan zodanig is ingericht, dat men -met in 

achtneming van de beperkingen door de aanwezige topografie en infrastructuur-

de omvang en de vorm van de bodemdalingschotel uit de metingen kan afleiden. 

Met vriendelijke groet. 

Insjfecteil eraal der Mijnen 
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