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Ons kenmerk 

11004311 

Uw kenmerk 

FG/AD/2010-046 

Bi j lage(n) 

Op 3 december 2010 heb Ik het meetplan Veendam van het voorkomen 

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. 

Hierbij is het meetplan 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). 

Naar aanleiding van deze toets merk ik het volgende op: 

Uit de metingen blijkt, dat het volume van de dalingskom aanmerkelijk lager is 

dan het sqeezevolume, terwijl deze volumes theoretisch gelijk zouden moeten 

zijn. De verklaring daarvoor zou kunnen zijn, dat de dalingskom een grotere 

omvang heeft, dan tot nu toe is waargenomen. Het is mij bekend, dat u deze 

hypothese laat toetsen door TNO middels een inversiestudie. Mocht uit deze studie 

blijken, dat de bedoelde hypothese aannemelijk is, dan kan dat een aanleiding zijn 

om het meetgebled te vergroten en als gevolg daarvan het meetplan te herzien. 
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Ons kenmerk 

T.a.v. de holruimtes is de conclusie, dat het meetplan zodanig is ingericht, dat de 11004311 

aangegeven beperkingen er toe leiden, dat de holruimten niet gemeten kunnen 

worden met de bestaande technieken. Dat betekent dat de ontwikkeling van de 

zoutonttrekking gevolgd wordt op basis van injectie- en productiegegevens. 

Gelet op de voorgaande overwegingen stem ik in met het ingediende meetplan 

onder de volgende voorwaarde: 

Na het beschikbaar komen van de inversiestudie van TNO deelt u schriftelijk aan 

de Inspecteur-generaal der Mijnen mee welke conclusies u daaruit trekt voor het 

vigerende meetplan. 

Met vriendelijke groet. 

InsdectmiTrheneraai der Mijnen 
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