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Uw kenmerk 

Bij lage(n) 

Per e-mail van 2 april 2013 vraagt u om een advies van Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) over de aanvraag van Nedmag Industries Mining and 
Manufacturing B.V. (verder: Nedmag) om instemming met het gewijzigde 
winningsplan "Kalium en Magnesium zoutwinning 2013" voor de concessie 
Veendam (de brief van Nedmag van 26 maart 2013, referentie FG/ad/13-013). 
Naar aanleiding van uw verzoek berichten wij u het volgende. 

Beoordelingsgrondslag 

Nedmag ontgint Magnesium- en Kaliumhoudende zouten uit het Zechstein-III 
zoutvoorkomen binnen de winningsvergunning (concessie) "Veendam", verleend 
bij Koninklijk besluit op 15 juni 1980, nr. 200 aan de toenmalige concessiehouder 
Billiton Delfstoffen BV, thans Nedmag Industries Mining and Manufacturing B.V.. 
Op grond van de artikelen 34 en 35 van de Mijnbouwwet en de artikelen 24, 
eerste lid, c tot en met g en I tot en met s, 24, tweede lid en 25 van het 
Mijnbouwbesluit dient voor ieder voorkomen in een vergunningsgebied een 
winningsplan ingediend te worden ter instemming door de Minister van 
Economische Zaken. 

Wij hebben het onderhavige winningsplan beoordeeld op volledigheid, planmatig 
beheer, en bodembeweging. 

Aigemene beoordeling 

Naar ons oordeel is het winningsplan Veendam volledig en van voldoende 
kwaliteit. 

Nedmag zegt in haar aanvraag te streven naar een gemiddelde netto 
fabrieksproductie van ca 315.000 ton 100% magnesiumchloride per jaar, 
waarvoor gemiddeld een zoutextractie van 340.000-400.000 m^ "squeeze" volume 
per jaar nodig is. Het winningsplan omvat 13 bestaande, gedevieerd geboorde 
productieputten vanaf 2 Well Head Centers. Daarnaast is een mogelijke 
uitbreiding van 1-3 putten voorzien. De voorlopige planning en mogelijke posities 
worden in het winningsplan gegeven. Bij elk van deze putten zal in de 
magnesiumchloride zouten van het Zechstein een caverne ontwikkeld worden. 

Pagina 1 van 5 



staatstoezicht op de Mijnen 

Ons kenmerk 
13163710 

Nedmag heeft een wijziging winningsplan ingediend ondanks dat het vigerende 
winningsplan uit 2001 nog steeds actueel is en voor de komende jaren adequaat. 
Instemming met het vigerende winningsplan voor de tweede fase van zoutwinning 
(periode twee) is gegeven totdat aan een van de volgende voorwaarden is 
voldaan: 1) Het bereiken van 65 cm bodemdaling in het centrum van dè 
bodemdalingskom; 2) een gecumuleerd caverneconvergentie (squeezevolume) 
van 7,5 Mm^; 3) het jaar 2025; 4) een significante wijziging van de mijnmethode. 
Nedmag heeft een wijziging winningsplan ingediend omdat in de afgelopen jaren 
meer inzicht is ontstaan in de (tijdsafhankelijke) onderlinge samenhang van deze 
voorwaarden. Nedmag heeft vastgesteld dat het maximale squeezevolume al voor 
2020 en bij een geringe maximale bodemdaling wordt bereikt. Derhalve verzoekt 
Nedmag om de voorwaarden verbonden aan de instemming met het winningsplan 
te wijzigen en het einde van periode twee voornamelijk te baseren op het 
bereiken van een maximale bodemdaling van 65 cm in periode twee (hetgeen in 
combinatie met periode 1 een totale bodemdaling in het diepste punt van de 
bodemdalingskom geeft van 69 cm). 

Volgens de Mijnbouwwet dient de delfstof gewonnen te worden op een efficiënte 
manier (planmatig beheer). Naar ons oordeel is de wijziging van het winningsplan 
in lijn met deze principes van planmatig beheer van delfstoffen. 

Bodembeweging 

SodM onderschrijft de seismisch risico analyse van Nedmag. 

SodM acht het zeer onwaarschijnlijk dat, gezien de typische kruipeigenschappen 
van magnesiumchloride zouten, de zoutproductie in de winningsvergunning 
Veendam tot voelbare bodemtrillingen zal leiden (M> 1,5). Daarbij heeft het KNMI 
in Noord-Nederland een goed netwerk van seismometers waardoor eventuele 
bodemtrillingen door zoutwinning gemeten zullen worden indien deze zich 
onverwachts toch zouden voordoen. In de afgelopen 20 jaar waarin zoutwinning 
op basis van squeezemining operationeel is bij Veendam zijn ten gevolge hiervan 
geen bevingen waargenomen. Ook vanuit het buitenland zijn geen bevingen bij 
squeezemining bekend. 

SodM is van mening dat Nedmag een gedegen analyse heeft gegeven van de 
verwachte bodemdaling ten gevolge van de zoutwinning sinds 1993. Nedmag 
heeft TNO een studie laten verrichten naar de discrepantie tussen het 
squeezevolume en het volume van de bodemdalingskom. Hieruit is naar voren 
gekomen dat 85% van het squeezevolume als bodemdalingsvolume wordt 
teruggevonden. Tevens blijkt uit deze studie dat de bodemdalingskom breder is 
dan voorzien waardoor daling van 1-2 cm bij de referentiestations is opgetreden. 

De advies groep Economische Zaken van TNO heeft op verzoek van SodM het 
béïnvloedingsgebied van de bodemdalingskom bepaald (TNO-AGE 10-10.026). In 
overleg met SodM zijn in het kader van het meetplan 2012 nieuwe 
referentiestations buiten het béïnvloedingsgebied ingemeten en opgenomen in het 
meetnet. 
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Aanvullend aan de analyse wordt opgemerkt dat voorafgaand aanl993 4 cm 
bodemdaling is ontstaan doordat de druk in deze fase van de zoutwinning 
fractioneel lager was dan lithostatisch en doordat er voor deze datum 
squeezetesten zijn uitgevoerd voordat deze winningsmethode definitief is vergund 
in jul i 1993. Op basis van een squeezevolume van 500.000 m^ geeft dit een 
bodemdaling van maximaal 4 cm in het diepste punt. Deze additionele 4 cm is in 
geen van de kaarten met prognoses van de bodemdaling opgenomen. SodM is van 
mening dat er alsnog, op basis van het gebruikte model voor de periode 1993-
2010, een ruimtelijke prognose moet worden gegeven van de huidige en 
toekomstige totale bodemdaling sinds 1977. Hiervoor adviseren wij voorwaarde 
aan instemming met de wijziging van het winningsplan te verbinden. 

In het winningsplan zelf wordt geen onzekerheidsanalyse gegeven van de te 
verwachten bodemdaling. Wel is als bijlage bij het winningsplan een notitie met 
deze onzekerheidsanalyse en een addendum op het onderzoek van TNO met een 
onzekerheidsanalyse op deze studie opgenomen. Op verzoek van SodM heeft de 
adviesgroep Economische Zaken van TNO controleberekeningen uitgevoerd (TNO-
AGE 13-10.047). De resultaten van de controleberekeningen zijn in lijn met de 
analyses verstrekt door Nedmag. Wel concludeert TNO-AGE dat het totale 
squeezevolume bij een bodemdaling in het diepste punt van 69 cm (sinds 1977) 
rekening houdend met de onzekerheden kleiner is dan door Nedmag aangegeven. 
De verwachting van SodM is daarom dat minder zout zal kunnen worden 
gewonnen dan aangevraagd (6,9-9,8 Mm^ vanaf 1993, 7,3-10,3 Mm^ vanaf 1977) 
in plaats van de door Nedmag aangegeven 9,2-12,4 Mm^ vanaf 1993. Deze 
discrepantie is waarschijnlijk veroorzaakt door de wijze waarop in de studie van 
TNO gecorrigeerd wordt voor de bijdragen aan de bodemdaling door de 
gaswinning uit de velden Groningen en Annerveen, de onzekerheid van 3 cm in de 
bodemdaling vanwege de gebruikte methode en de fractie (85%) van het 
squeezevolume die volgens de methode wordt omgezet naar bodemdaling. 

TNO analyseert alleen de bodemdaling in periode twee (1993-2010). In deze 
periode is de gaswinning in het Annerveenveld reeds beëindigd. TNO corrigeert 
derhalve voor deze bijdragen door in hun analyse een plat kantelend vlak mee te 
schatten. Hiermee wordt de bodemdaling ten gevolge van de gaswinning uit het 
Groningenveld redelijk benaderd. Deze benadering heeft als nadeel dat deze ook 
bodemdaling geeft in het diepste punt van de bodemdalingskom. 

In de analyses van TNO-AGE (TNO-AGE 10-10.026 en TNO-AGE 13-10.047) is 
echter uitgegaan van een verwaarloosbare bijdrage van de gaswinning op de 
Oost-West doorsnede door het diepste punt van de bodemdalingskom. Hierdoor 
wordt alle bodemdaling in het diepste punt toegeschreven aan de zoutwinning en 
komt automatisch dezelfde daling overeen met een kleiner winbaar volume. 

Pagina 3 van 5 



staatstoezicht op de Mijnen 

Ons kenmerk 
13163710 

Deze benadering is in lijn met de analyse van Dhr. A. Houtenbos^ waarin op 
onafhankelijke wijze eveneens is vastgesteld dat de bijdragen van de 
zoutwinningen boven het diepste punt van de bodemdalingskom ten gevolge van 
de zoutwinning verwaarloosbaar is. 

Tevens vind TNO-AGE 100% van het squeezevolume terug in het 
bodemdalingsvolume. Derhalve adviseert SodM om Nedmag het verschil tussen 
het squeezevolume uit de materiaal balans en het volume uit de inversie en de 
invloed daarvan op de onzekerheid in de voorspellingen nader te laten 
onderzoeken. 

Afsluiten en verlaten van de cavernes 

Voor de afsluiting van de cavernes speelt het vrije ondergrondse volume een 
belangrijke rol. De hoeveelheid magnesiumchloride die na de productieperiode 
opgesloten zit en niet kan worden afgelaten, wordt bepaald door de bulking factor. 
Het vrije volume dat wel afgelaten kan worden, zal voor extra bodemdaling 
zorgen. In het winningsplan neemt Nedmag een "realistische" bulking factor aan 
van 1,10. Deze bulking factor is slecht bepaald en heeft een zeer grote invloed op 
het af te laten volume en dus op de extra bodemdaling die nog kan optreden na 
de winningfase. Deze invloed is in het winningsplan niet meegenomen. De 
onzekerheid in het vrije ondergrondse volume is door TNO-AGE vastgesteld op 
tenminste 12% (TNO-AGE 13-10.047). Aangezien het effect op de bodemdaling 
na de winningfase groot is, adviseert SodM om Nedmag voor 1 juli 2014 een 
werkplan te laten opstellen voor een nadere studie naar de bulking factor in haar 
cavernes. 

Nedmag geeft in het winningsplan aan nader onderzoek te zullen gaan doen naar 
de wijze waarop de cavernes het beste verlaten kunnen worden. Hierbij zal ook 
het achterblijven van pekel en de kans op permeatie van pekel naar hoger 
gelegen zoutlagen worden onderzocht. Wij adviseren om Nedmag deze studie zo 
snel mogelijk doch voor 1 januari 2015 te laten uitvoeren. 

Gezien de huidige grote onzekerheden in de bodemdaling bij het afsluiten en 
verlaten van de cavernes adviseert SodM om het winningsplan door Nedmag te 
laten actualiseren bij het bereiken van 50cm bodemdaling. 

^ Bodemdaling zoutwinning Veendam 1977-2011. 
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Advies 

Wij adviseren u om in te stemmen met het gewijzigde winningsplan "Kalium en 
Magnesium zoutwinning 2013" van Nedmag. Aan de instemming adviseren wij u 
de volgende bestaande en aanvullende voorwaarden te verbinden. 

1. Winning vindt plaats overeenkomstig het winningsplan tot door 
zoutwinning een bodemdaling optreedt van maximaal 50 cm (sinds 1977). 
Bij het optreden van 50 cm bodemdaling dient een actualisatie van het 
winningsplan te worden ingediend bij de minister van Economische Zaken. 

2. Nedmag dient alsnog contourkaarten in waarop de totale huidige en 
toekomstige bodemdaling sinds 1977 ruimtelijk wordt weergegeven. 

3. Nedmag stelt ten genoegen van de Inspecteur Generaal der Mijnen voor 1 
jul i 2014 een werkplan op voor een nadere studie naar de bulking factor in 
haar specifieke cavernes. 

4. Nedmag voert ten genoegen van de Inspecteur Generaal der Mijnen voor 
1 januari 2015 een studie uit naar de beste wijze waarop de cavernes 
kunnen worden verlaten. 

5. Nedmag voert ten genoegen van de Inspecteur Generaal der Mijnen voor 
1 januari 2015 een nadere studie uit naar het verschil tussen het 
squeezevolume uit de materiaal balans en het volume uit de inversie en 
de invloed daarvan op de onzekerheid in de bodemdalingvoorspellingen. 

SodM hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 

J.W. de JpnA M.Eng 

Ins^ectear-faoperaal der Mijnen 
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