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Geachte  

In onze brief van 5 oktober hebben wij uitstel gevraagd voor het indienen van het meetplan 

2012. 
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Op basis van het TNO onderzoek is het waterpasmeetnet van Nedmag uitgebreid. Op grond 

van dit onderzoek heeft Nedmag de laatste bodemdalingmeting uit 2010 laten corrigeren. In 

de bijlage treft u de gewijzigde bodemdalingcontour aan. De bodemdaling in het centrum 

van het bodemdalingsgebied is hierdoor toegenomen van 25,7 naar 27 cm per januari 2010. 

In de bijgevoegde notitie van Oranjewoud is een uitgebreide beschrijving gegeven van het 

nieuwe meetplan. Samenvattend zijn de volgende wijzigingen in het meetplan aangebracht: 

O Uitbreiding radius meetnet van 4 naar 6,5 km. 

O Uitbreiding van het waterpasmeetnet van 258 naar 332 peilmerken. 

In 2012 wordt de bodemdaling gemeten aan de hand van zowel het uitgebreide waterpas-

meetnet als ook met behulp van een semi-permanent GPS netwerk. 

De meting van de bodemdaling en de daarbij bijbehorende contouren zullen daarna eens 

per zes jaar, op basis van het uitgebreide waterpasmeetnet, worden uitgevoerd. Elke twee 

jaar zal de bodemdaling op basis van het GPS netwerk worden bepaald. 
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NEDMAG 

TNO heeft voor Nedmag een adequaat geo-mechanisch model ontwikkeld waarbij een 
goede prognose van de bodemdaling gemaakt kan worden. Staatstoezicht op de Mijnen 
heeft een second opinion hierop uitgevoerd waarbij de uitkomsten van TNO zijn bevestigd. 
Nedmag stelt dan ook voor om ook elke zes jaar, naast de uitgebreide waterpasmetingen de 
prognose te laten verifiëren aan de hand van dit model. 
De combinatie van bodemdalingmeting en het periodiek actualiseren van de prognose 
geven een zeer goed beeld van de actuele en toekomstige situatie van bodemdaling in het 
zoutwinningsgebied van Nedmag. 

Volgens planning zal Nedmag de waterpasmeting in januari 2012 laten uitvoeren. 

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
NEDMAG INDUSTRIES 

^_.,_J>4tiiii'ig & MaiiuFaetwjng B.V. 

Algemeen directeur 
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Gemeten bodemdaling 2010 gecorrigeerd op basis van TNO onderzoek. Bodemdaling in het 
centrum van de bodemdalingskom bedraagt 27 cm. 
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oranjewoud 
Member of Antea Group 

nummer 

datunn 

aan 

van 

kopie 

project 

projectnummer 

betreft 

5557.10 mem_03 

22 december 2011 

Meetnet Veendam Nedmag 

5557.10 

Concept Meetopzet 2012 

Aanleiding 
NEDMAG INDUSTRIES Mining & Manufacturing B.V. (hierna NEDMAG) wint sinds 1972 magnesiumzouten uit de 

zoutvoorkomens bij Veendam. Sinds 1993 worden in de winningsvergunning Veendam 

nauwkeurigheidswaterpassingen uitgevoerd door NEDMAG in het kader van de Mijnbouwwet. De 

deformatiemetingen zijn eerst jaarlijks, en vanaf 2000 tweejaarlijks uitgevoerd. De meest recente herhalingsmeting is 

de meting van 2010. 

De nauwkeurigheidswaterpassingen genereren meetgegevens van de deformatie (beweging) van vaste peilmerken in 

het gebied. Het is bekend dat de deformatie in het gebied met name wordt veroorzaakt door de aardgaswinning van 

NAM en de magnesiumzoutwinning van NEDMAG. 

Voor de bepaling van de bodemdaling door zoutwinning is de methode van de deformatiemodellering gehanteerd. 

Het betreft een kinematische analyse van de meetgegevens waarmee de effecten van andere invloeden en meetruis 

zoveel mogelijk uit de ruwe meetgegevens worden gefilterd. 

In 2011 is er door TNO een onderzoek uitgevoerd naar de inversie van de bodemdaling door de zoutwinning van 

Nedmag. Uit het TNO onderzoek blijkt dat de in de kinematische analyse aangewezen referentiepunten niet stabiel 

zijn, maar een daling ondervindenvan gemiddeld 13 mm over de periode van 1993-2010. Om in de toekomst een 

betrouwbaar beeld van de totale bodemdaling te beschrijven moet er daarom een aanpassing op het huidige meetnet 

2010 plaatsvinden. In eerste instantie moet het meetnet verruimd worden naar een radius van 6 kilometer. 

Op basis hiervan heeft Oranjewoud een plan opgesteld met kenmerk: 5557.10_mem_02 d.d. 17 augustus zijn deze 

aanpassingen op het meetnet van 2010 verwerkt in een nieuwe meetopzet. Deze memo is besproken tussen Nedmag, 

SodM en Oranjewoud, op basis van dit overleg en aanvullend onderzoek van SodM zijn er nieuwe voorstellen 

geformuleerd. De invloedsfeer is vergroot naar een radius van 6,5 kilometer, hierdoor zijn de waterpaskringen 

gewijzigd. Daarnaast is de GPS configuratie gewijzigd waarbij de ruimtelijke configuratie momenteel is gebaseerd op 

twee kruisende lijnen. In deze memo zijn deze voorstellen verwerkt. 
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Huidig meetnet 
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Fig. 1: Meetnet 2010 weergegeven met als onderlaag de differentiecontour fkriging) 1995-2011 

Omschrijving meetnet 

Het meetnet 2010 bestaat uit 27 gesloten kringen. Deze 27 kringen worden gevormd door trajecten die bestaan uit 

één of meerder secties. Het huidige meetnet hanteert in het centrum van de kom (+/- 2 km vanuit diepste punt) een 

onderlinge afstand tussen twee punten van ca. 400 meter. Vanaf twee kilometer uit het centrum van het net wordt 

een afstand toegepast zoald deze door RWS-DID wordt toegepast voor het NAP-net namelijk; één punt per 800 à 1200 

meter. In het huidige meetnet zijn in totaal 258 peilmerken opgenomen, peilmerk 07G0221 is gekozen als het vaste 

aansluiting punt om de relatie met NAP vast te leggen. Voor controle op verstoring van het aansluitpunt is er een 

controlepunt (07G0191) opgenomen in het meetnet. De totale lengte van het meetnet (trajecten) is ca. 125 km. 

Puntdichtheid 

Het meetnet beslaat ca. 66 km^ en bevat 258 meetpunten wat neerkomt op gemiddeld 4 meetpunten per km^. 
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f/g. 2: Vergroting bodemdalingsl(om: De blauwe strook betreft een onzekere bodemdalingszone door toename van de 

komgrootte. 

In figuur 2 is te zien dat de 12 referentiepunten (rode cirkels) en het huidige aansluitpunt 12G0221 zich binnen de 
veronderstelde theoretische invloedsfeer bevinden. Deze invloedsfeer is na het overleg tussen Nedmag, SodM en 
Oranjewoud gesteld op een radius van 6.5 kilometer. Besloten is om voor toekomstige metingen een andere aanpak 
te hanteren. In deze memo wordt een alternatieve meetopzet toegelicht. 

Aanpassingen meetnet Veendam 

Voor de uitbreiding van het meetnet zijn er meerdere opties mogelijk om de bodembeweging in de extra strook te 
monitoren. Zo kan er gedacht worden aan de uitbreiding van het huidige waterpas meetnet, of het uitvoeren van 
aanvullende metingen met InSAR en/of GPS. In deze paragraaf wordt de optie van InSAR niet toegelicht. Bij de inzet 
van InSAR zijn er een aantal parameters die voor de nodige complicaties kunnen zorgen: 
* Waterpasnet aanvullen met InSAR leidt tot een niet homogeen net; 
* In het landelijk gebied een tekort aan reflectoren, waardoor kunstmatige reflectoren moeten worden geplaatst. De 
kosten zullen hierdoor hoog uitvallen. 

Ons voorstel is dan ook om gebruik te maken van een tweetal aanvullingen die in combinatie worden toegepast: 
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Aanvulling 1: (uitbreiding van het huidige waterpas meetnet) 

Voor de keuze van de te selecteren NAP peilmerken en de daaraan gerelateerde trajecten is er een geodetische 

stabiliteitsanalyse uitgevoerd. 

Ten behoeve van de selectie van geschikte peilmerken voor de monitoring van bodembeweging is historische 
informatie van de in het gebied aanwezige peiimerken opgevraagd bij de Rijkswaterstaat Data-ICT-Dienst (RWS-DID). 
De peilmerken zijn geselecteerd op basis van hun ligging, alle door Rijkswaterstaat gepubliceerde peilmerken in of 
nabij (max 1.0 km) de onzekere strook zijn geselecteerd. 

Aan de hand van deze gegevens is de geodetische stabiliteit van de peilmerken geïnventariseerd. Hierbij is van de 
publicabele peilmerken het tioogteverschil tussen de meest recente hoogte en de oudste tioogte vertaald in een 
deformatiesnelheid in eenheden van mm/jaar, de resultaten zijn aan de hand van de oude Rijkswaterstaat classificatie 
getoond in figuur 3. 

Classificatie stabiliteit (RWS) 

Beweging per Jaar in mm 
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Fig. 3. Stabiliteit huidige NAP peilmerken: Voor de huidige punten is een stabiliteitsanalyse uitgevoerd, de 

deformatiesnelheid per jaar is bepaald voor de aanwezige peilmerken. 
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Uit de resultaten getoond in figuur 3 en de bijbehorende histogram in figuur 4 kan geconcludeerd worden dat het 
grootste percentage (56%) peilmerken zich bevind in de stabiliteitsklasse van 1 - 3 mm beweging per jaar. Er bevinden 
zich zeer weinig peilmerken met een deformatiesnelheid < 1 mm daling per jaar. De oorzaak van de beweging van 
deze peilmerken kan toegewezen worden aan het instabiele gebied als gevolg van diverse ondergrondse mijnbouw 
activiteiten in omgeving. Het uitvoeren van een funderingtechnisch stabiliteitsonderzoek zou dit kunnen bevestigen. 

Peilmerk (in)stabiliteit mm/jr 
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Fig. 4. Histogram stabiliteit bestaande NAP peilmerken 

Configuratie 
Op basis van de geodetische stabiliteitsanalyse kan worden geconcludeerd dat er veel instabiele peilmerken in het 
gebied aanwezig zijn echter gezien de aanwezige mijnbouwactiviteiten is de instabiliteit te verklaren. Op basis van 
deze gebiedskenmerken kiezen wij ervoor om alle peilmerken in de klasse 0.00 - 3.00 mm/jr. te selecteren. Na selectie 
blijven er 41 bestaande NAP peilmerken over als potentiële NAP peilmerken, in het overlappende gebied met meetnet 
Zuidwending worden tevens 5 eigen peilmerken uit het Zuidwending meetnet toegevoegd aan de uitbreiding. Deze 
peilmerken zullen als basis dienen voor de aanvulling van het meetnet en zijn gesymboliseerd in de bijgevoegde kaart 
"Overzicht meetopzet 2012" doormiddel van de oranje cirkel symbolen "Uitbreiding bestaande peilmerken". 
Daarnaast zullen er 28 nieuwe peilmerken worden toegevoegd. 

De aanvulling zorgt ervoor dat er een uitgedund vlakdekkend waterpas meetnet ontstaat. Het huidige meetnet met 
een totale lengte van ongeveer 121 km wordt verruimd met ca. 65 km (rode lijnen) wat het totaal op ca. 186 km 
brengt. In totaal wordt het huidige meetnet uitgebreid met 41 potentiële NAP peilmerken, 5 eigen peilmerken uit het 
Zuidwending meetnet en 28 nieuwe peilmerken. Daar waar geen geschikte (stabiele) bevestigingsobjecten aanwezig 
zijn moet overwogen worden om schroefankers of diepgefundeerde meetmerken te plaatsen. Het totaal aantal 
peilmerken in de onzekere strook (4,0 - 6,5 km) komt uit op 123 waarvan 90 peilmerken zich al in het huidige meetnet 
(2010) bevinden. De peilmerk dichtheid van de onzekere strook komt uit op 1,45 peilmerk per km^. 

Gezien het feit dat het huidige aansluitpunt zich binnen de invloedsfeer bevind moet deze worden verplaatst naar 

buiten de invloedssfeer, waarbij wel het huidige aansluitpunt meegenomen zal worden in het toekomstige meetnet. 

Een potentieel aansluitpunt staat weergegeven op de bijgevoegde kaart "Overzicht meetopzet 2012". 
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Aanvulling 2: (Semi-permanente GPS metingen) 

Om de bodemdalingskom te beschrijven en de bodemdaling te toetsen aan de bodemdalingprognose wordt er 
gebruik gemaakt van de GPS meettechniek. Deze techniek wordt toegepast om de frequentie van het meten van de 
vlakdekkende waterpassing te bepalen. 

Op of in de buurt van het te monitoren punt binnen de invloedsfeer en buiten de invloedssfeer van de 
bodemdalingskom worden GPS stations opgesteld nabij of boven een in de toplaag van het pleistoceen zand 
verankerd punt of object. Afhankelijk van de functie van de monitoring, bijvoorbeeld enkel de bewaking van 
bodemdaling in het diepste punt en/of specifieke locaties, of een 'exacte' beschrijving van de dalingskom worden er 
stations geplaatst 

Bij een semi-permanente worden de GPS stations gedurende een meetcampagne van 5 a 7 dagen neergezet om data 
te verzamelen. Door post-processsing wordt de meetdata middels een 'multi-station' vereffening berekend en 
gepresenteerd in een rapportage. Door de Multi-station vereffening wordt de vereiste nauwkeurigheid (>C7= lOmm) 
van de deformatiesignalering gewaarborgd. 

1 

9 '' 

1 

Fig. 5: Principe GPS semi permanent. Voor semi permanente GPS monitoring zijn minimaal twee GPS antennes nodig, 

één binnen het deformatiegebied en één antenne als referentie buiten het deformatiegebied. De GPS ontvangers 

worden nabij een peilmerk geplaatst. De hoogteverschillen tussen de antenne en het peilmerk worden middels een 

secundaire nauwkeurigheids waterpassing bepaald. 
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Plaatsing antennes 

Om de bodemdaling in de onzekere strook te bewaken worden enkele antennes in deze zone geplaast. Om de exacte 
locatie van de antennes te bepalen zal er een uitgebreid onderzoek moeten plaatsvinden. Bij voorkeur worden er 
minimaal 3 antennes in het zettingsgebied geplaatst. In het geval van de uitbreiding van het Meetnet Veendam stellen 
wij een GPS opstelling op basis van twee kruisende lijnen voor (zie de bijgevoegde kaart "Overzicht meetopzet 2012"). 
Deze opstelling bestaat uit de volgende configuratie: 
• Één GPS antenne voor de monitoring van het diepste punt 
• Twee GPS antenne ongeveer halverwege ( % R) van de totale invloedsfeer 

• Twee GPS antenne buiten de invloedssfeer (Waarvan één nabij het nieuw te waterpassen aansluitpunt). 

Meetfrequentie 

Gezien de lage bodemdaling van ca. 13 mm over 15 jaar in het 4,0 - 6,5 km gebied wordt er gekozen voor een twee 
jaarlijkse GPS meetcampagne. De GPS campagne dient als bewaking / toetsing van de geprognosticeerde 
bodembeweging als gevolg van de zoutwinning. De waterpas frequentie van het complete meetnet (incl. uitbreiding) 
kan dan worden teruggebracht naar één meting per zes jaar. De geringer daling in het 4,0 - 6,5 km gebied kan pas over 
een langere meetperiode worden vastgesteld. 
Analyse 
De huidige frequentiemodellering zoals uitgevoerd in 2010 maakt gebruik van 12 referentiepunten die zich bevinden 
in de onzekere zone. Het geniet de voorkeur om gebruik te maken van een dynamische analyse methode. De door 
TNO ontwikkelde variant kan daarin betekenis vol zijn. 

Kwaliteit meettechniel<en 

Techniek Meetprecisie Herhaling 

Secundaire waterpassing a = 1,0- 4,0 mm a = 1,4 - 5,7 mm 

Global Navigation Satelite 

system (GNSS) (reference 

network) 

a = 1,0- 5,0 mm a = 1,4- 7,1 mm 

InSAR a = 1,0 - 5,0 mm a = 1,40 - 7,1 mm 

De precisie voor de meettechnieken zijn afstandafhankelijk daarnaast is de precisie van InSAR sterk afhankelijk van het 

gebied (opbouw, ligging, aantal interferograms). 
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Bijlage 1: "Overzichtskaart meetopzet 2012" 
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Gestandaardiseerde aanvraag "Instemming meetplan in geval van zoutwinning" 

conform artikel 41, lid 1, Mijnbouwwet ( Mbw) junctis artikelen 30 en 33, Mijnbouwbesluit (Mbb). 

Deze aanvraag wordt in tweevoud ingediend bij: Ministerie van Economische Zake, Landbouw en Innovatie 

Directie Energieproductie 

Postbus 20101, 2500 EC Den Haag 

Artikel Onderwerp Beschrijving 
Mbw 41 lid 1 

Meetplan: Meetplannen voor de zoutvoorkomens: 

«Veendam» «Mg- zouten» 

A) Algemene gegevens 

Al.1) Naam aanvrager Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. 

Al.2) Adres Postbus 214 (Billitonweg 1) 9640 AE Veendam 

Al.3 ) Contactpersoon  

Al.4) E-mail  

Al.5) Fax  

Al.6) Aanvrager Nedmag Industries Mining & Manufacturing B.V. 

A2) Winningvergunning gebied «Veendam» 

B) Bodemdalingsmetingen 

Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd 
Mbb 30, lid 

7o 

Mbb 30, lid 

7c 

BI) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting en te gebruiken meetmethoden. 

De nulmetingen zijn uitgevoerd in «1995» voor de voorkomens «Veendam» 

(1980 - 1995 zijn met minder precisie wel bekend; in 1995 is het netwerk sterk uitgebreid en 

eveneens wordt het meetnet in 2012 uitgebreid). 

Mbb 30, lid 

7o 

Mbb 30, lid 

7c 

Jaar eerst volgende meting 

«2012» 

Interval 

«2 jaar 

Laatste jaar van meting 

«2055»* 

Meetmethode : 

«secundaire waterpassing en GPS 

Mbb 30, lid 

7o 

Mbb 30, lid 

7c 

* Metingen worden beëindigd 30 jaar na einde van de winning of zoveel eerder als uit de metingen blijkt, dat de bodemdaling 

door zoutwinning niet verder toeneemt 
Mbw 30, lid 

7b B2) Beschrijving van plaatsen waar gemeten wordt: 

Zie trajectenkaart 2011. Grofweg: de plaatsen Veendam en Muntendam en de dorpen Trips- en 

Borgercompagnie 

C) Bodemtrillingsmetingen 

Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd 

Mbb 30, lid 

70 

Mbb 30, lid 

7c 

Cl)Beschrijving van tijdstip(pen) van meting en te gebruiken meetmethoden 

De seismische monitoring geschiedt door middel van de reeds in het land aanwezige seismometers die door het 

KNMI beheerd en uitgelezen worden. De detectiegrens van trillingen met het bestaande instrumentarium ter plekke 

van onderhavige winning is 1 ( schaal van Richter) en daarmede voldoende nauwkeurig om eventueel 

schadeveroorzakende bevingen te lokaliseren. 

Mbb 30, lid 

7b C2) Beschrijving van de plaatsen waar gemeten wordt: 

Het KNMI rapport "Seismic hazard due to small shallow induced earthquakes" (WR2004-01) bevat in Appendix 3, 

Figuur 2, een kaart met de locaties en detectiecapaciteit van de betrokken seismische waarnemingsstations 



D) Hoiruimtemetingen 

Deze informatie zal jaarlijks (tot 5 jaar na einde winning) worden geactualiseerd. 
Mbb 33, lid 1 

Dl) Beschrijving van tijdstip(pen) van meting per halruimte en te gebruiken meetmethode. 

Omdat door de selectieve uitloging van dunne lagen Mg- Zouten een labyrint-achtige structuur 

ontstaat van holruimtes en gangen, en deze niet door Sonar of een andere bij Nedmag bekende 

techniek in kaart kunnen worden gebracht, worden de cavernes sinds de 90-er jaren niet meer 

gemeten. Het volume van de cavernes en de netto deformatie (convergentie) is overigens 

bekend via massabalansen (op basis van injectie en productiegegevens) 

Halruimte (boring nr.) 

«Nvt» 

Jaar eerst volgende 

meting 

«Nvt» 

Interval 

«Nvt 

Laatste jaar 

van meting 

«1988* 

Meetmethode. 

«Sonar» 

* Metingen worden beëindigd 30 jaar na einde van de winning of zoveel eerder als uit de metingen blijkt, dat de holruimte niet 
wezenlijk meer van vorm verandert. 

Ondertekening Naam  Datum : 23 december 2011 

Functie .Technology & Business deßfß hpinen ii^rector Plaats :Veendam 

Bijlagen: Geen, aangezien het kaartmateriaal identiek is aan dat van het vorige meetplan 




