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Geachte

In uw brief van 9 januari 2018, ontvangen op 11 januari 2018, heeft u met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om
toezending van alle documenten met betrekking tot toezicht, controle en
handhaving van de eisen uit het goedgekeurd ontginningsplan van 2002 en het
winnlngsplan van 2014 van Nedmag. Tevens verzocht u om onderzoeken over de
bodemdaling door zoutwinning en om Informatie over de naleving van het protocol
met de omwonenden. Ook had uw verzoek betrekking op alle Informatie over de
uitgevoerde waterpassing en de totale bodemdallng sinds de start van de
zoutwlnning, met een onderbouwing daarvan. Tenslotte verzocht u om de
evaluatleplannen zoals genoemd In voorwaarde 7 bij de goedkeuring van het
ontginningsplan en om alle informatie betreffende handhaving van de gestelde
voorwaarden bij de goedkeuring op het winningsplan 2013.

Beslissing op uw verzoek
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie, neergelegd Ir, documenten,
grotendeels openbaar te maken onder de Wob, met uitzondering van de in de
documenten opgenomen persoonsgegevens en de documenten met de nummers
21 en 22. De documenten met de nummers 45 en 46 zullen uitgesteld openbaar
worden gemaakt.

Ontvangst en verdaging
De ontvangst van uw verzoek Is schriftelijk bevestigd bij brief van 18 januari
2018. In de brief van 5 februari 2018 is de besilstermijn met vier weken verdaagd
tot 8 maart 2018.

Zienswijze derde belanghebbende
Bij brief van 23 februari 2018 bent u er over geïnformeerd dat er een derde
belanghebbende is bij de openbaarmaking van de documenten en dat deze in de
gelegenheid Is gesteld hierover zijn zienswijze te geven. Omdat uw Wob-verzoek
een groot aantal stukken omvat, is aan de betrokken belanghebbende
desgevraagd een langere termijn gegund om zijn zienswijze te geven.
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Daarbij Is tevens de termijn waarop op uw verzoek diende te worden beslist
opgeschort, hetgeen aan u in de voornoemde brief is vermeld. Op 23 maart 2018
Is aan u meegedeeld dat ernaar wordt gestreefd om in de eerste helft van april
een besluit op uw verzoek te nemen. De zienswijze van de derde belanghebbende
heb Ik in mijn belangenafweging meegenomen. Zie het onderdeel Overwegingen
van dit besluit.

Wettelijk kader
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikeleri
verwijs Ik u naar de bijlage 1.

Openbaarheid onder de Wob
Irigevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde In de artikelen 10 en 11.

Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen
onderscheid worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen
van de verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook
betrokken het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde Informatie
en de door de weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het
specifieke belang van de verzoeker.

Inventarisatie documenten
Op basis van uw verzoek Is een groot aantal documenten aangetroffen. Ten
aanzien van een deel van deze documenten geldt dat deze reeds zijn gepubliceerd
op de website www.nlog.nl. Het gaat hier met name om de meetpianrien en de
meetregisters. Deze reeds gepubliceerde documenten vallen niet onder de
reikwijdte van de Wob. De overige documenten zijn opgenomen in een
inventarislijst, die met een leeswijzer als bijlage bij dit besluit is gevoegd.

Overwegingen
Ik heb besloten de door u gevraagde informatie grotendeels openbaar te maken
onder de Wob, met uitzondering van de daarin opgenomen persoonsgegevens. De
informatie, opgenomen in cie documenten met de nrs. 21 en 22 wordt door mij
niet openbaar gemaakt op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van
de Wob. Deze bepaling schrijft voor dat het verstrekken van informatie
achterwege blijft voor zover dit bedrijft- en fabricagegegevens betreft, die door
natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn
medegedeeld. Onder bedrijfsgegeveris moet blijkens bestendige jurisprudentie
worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden
afgelezeri of afgeleid met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het
productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van producten of de kring
van afnemers of leveranciers.
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In de genoemde documenten staan bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan SodM
zijn medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden
afgeleid met betrekking tot het productieproces van Nedmag. Het betreft hier
Informatie over toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de productie
waarover SodM en Nedmag nog overleg voeren en waarvan nog geenszins
vaststaat of deze ook zullen worden uitgevoerd. Dit komt eerst aan de orde bij
een eventuele aanvraag om wijziging van het vigerende winningsplan.
Volgens jurisprudentie behoren strategische plannen en ontwikkelingen met
betrekking tot de productie, die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld,
onder de genoemde bepaling van artikel 10, eerste lid, onder c. Ik zal deze
Informatie dan ook niet openbaar maken.

Ten aanzien van de documenten met de nummers 45 en 46 stel Ik vast dat de
derde belanghebbende heeft aangegeven bezwaar te maken tegen de
openbaarmaking van deze informatie. Het betreft hier een eerste versie van de
studie naar het verschil tussen het squeezevolume uit de materiaalbalans en het
volume uit de Inversie en de invloed daarvan op de onzekerheid in de
bodemdalingsvoorspellingen, alsmede een externe review op deze studie.
Feitelijke openbaarmaking van deze documenten vindt derhalve niet eerder plaats
dan twee weken na dagtekening van deze beschikking, conform artikel 6, vijfde
lid, van de Wob. Op deze wijze wordt aan deze belanghebbende de mogelijkheid
geboden om te proberen de openbaarmaking tegen te houden. Dit kan door het
indienen van een bezwaarschrift bij het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en door daarnaast bij de rechtbank te verzoeken om, bij wijze van
voorlopige voorziening, het onderhavige besluit tot openbaarmaking te schorsen.
Indien binnen twee weken na dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is
ingediend en een verzoek om voorlopige voorziening Is gedaan, wordt de
uitspraak van de voorzieningenrechter afgewacht, voordat tot daadwerkelijke
openbaarmaking wordt overgegaan.

Besluit
Gelet op het bovenstaande heb ik besloten deels aan uw verzoek tegemoet te
komen en de Informatie waarom u verzocht openbaar te maken, met uitzondering
van de documenten onder nummers 21 en 22. De documenten met de nummers
45 en 46 zullen uitgesteld openbaar worden gemaakt.
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Wijze van apenbaarmakng
De documenten treft u bij dit besluit in kopie aan. Dit besluit en de stukken die
met dit besluit voor een ieder openbaar worden, worden geanonimiseerd op
www.sodm.nl geplaatst.

Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbende.

Hoogachtflc,

Ir. T.F. KockeiKoren, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen

Mededeling
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken
binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschriftindienen. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten
minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit
bezwaarschrift moet worden gericht aan: de Inspecteur-Generaal der Mijnen,
Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA ‘s-Gravenhage. U kunt uw
bezwaarschrift ook digitaal Indienen via sodm@mlnez.nl.
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Leeswijzer: WOB-verzoek opgevraagde informatie
In deze bijlage staat een overzicht van bestanden die verstrekt zullen worden met
het WOB verzoek. Het is verdeeld in 7 secties overeenkomend met het WOB
verzoek. Per bestand is het referentie nummer gegeven, een korte beschrijving
van het bestand en de bestandsnaam (grijs). Aan het eind van dit document staat
nogmaals een overzicht met bestandsnamen.

1.. Toezicht ontglnningsplan en winningsplan
Toezending van alle documenten die te maken hebben met toezicht,
controle en handhaving van de eisen gesteld In het goedgekeurd
ontginnlngsplan Nedmag d.d. 27 maart 2002 en het goedgekeurd
winningsplan d.d. 3 oktober 2014.

Ontainninasolan 2002

Algemene Informatie:
L 17032966 — Ontglnningsplan Nedmag

2004 Ontginningsplan Kalium en Magenesiumzoutwinning
Veendam

II. 4001724 — Ontginningsplan 2002: Adviesvraag, advies SodM,
Iristemmingsbesluit
TOEZENDING VERZOEK ADVIES OP INGEDIENDE WINNINGSPLAN
NEDMAG LOCATIES ONSHORE

Ontciinnlncisolan 2002: voorwaarde 1
Winning vindt plaats overeenkomstig het winningsplan tot door
zoutwinning een bodemdaling optreedt van maximaal 65 cm.

Toelichting SodM: bodemdaling is nog ver van deze limiet af. Zie ook
artikelen uit Instemmingsbeslult van het winningsplan 2013.

Ontcilnningstjlan 2002: voorwaarde 2
Uiterlijk 1 januari 2003 is de huidige overeenkomst met het Waterschap
Hunze en Aa’s en de gemeente Veendam en Menterwolde aangepast en
verlengd voor de tweede periode en Is het protocol in overleg met de
commissie van omwonenden aangepast.
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Informatie:
T. 6018217 — Protocol en overeenkomst bodemdalingsschade

Brief betreffende toezending in tweevouci kopleen van een aantal
docemeriten en rapporten van onderzoeken, die zijn gedaan ihkv
de het ontginningsplan NEDMAG

Toelichting SodM: Verder is er al jaren regulier overleg tussen de
verschillende partijen via de “Ambtelijke werkgroep bodemdaling
Nedmag”. Afgevaardigeri van de volgende partijen zijn hierbij aanwezig:
Waterschap Hunze en Aa’s, Provincie Groningen, Nedmag, Gemeente
Hoogezand-Sappermeer en Menterwolde, Gemeente Veendam,
Staatstoezicht op de Mijnen.

Ontginnincisolan 2002: voorwaarde 3
Tenminste een keer in de twee jaar, of zoveel vaker de Inspecteur
Generaal der mijnen dat noodzakelijk acht, worden waterpassingen
uitgevoerd teneinde de ontwikkeling van de cavernes te volgen en de
effecten daarvan op de vorm van de bodemdaling en de mogelijk
signlfîcante vormveranderingen van de dalingskom.

Informatie:
II. 5726279 - Meetplan 2006

GEACTUALISEERDE MEETPLANNEN VOOR DE LOCATIE VEENDAM
NAM

III. 7008158 — Meetpian 2007
LOCATIE VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2007 MET VERZOEK OM
ADVIES AAN EZ

IV. 7123641 — Meetpian 2008
MEETPLAN 2008 VEENDAM NEDMAG

V. 8167696 — Meetpian 2009
VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2009 AANBIEDING TER
GOEDKEURING MEETPLAN SODEMBEWEGING

VI. 9194417 - Meetplan 2010
MEETPLAN 2010 NEDMAG

VII. 9227446 — Oordeel SodM meetplan 2010
BRiEF GEACTUALISEERDE MEETPLAN IS IN ORDE BEVONDEN:
MEETPLAN VEENDAM (BVS3O2)

VIII. 10184247 — Meetplan 2011
NEDMAG MEETPLAN 2011

IX. 11004311 — Oordeel 50dM meetplan 2011
Meetplan Veendam in orde bevonden

X. 11184529— Meetplan 2012
VEENDAM NEDMAG TOEZENDING MEETPLAN 2012

XI. 12012687 — Oordeel SodM meetplan 2012
VEENDAM MEETPLANNEN Meetpian Veeridam in orde
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XII. 12364828 Meetpian 2013
MEETPLAN 2013 VEENDAM NEDMAG

XIII. 13003701 - Oordeel SodM meetpian
Meetpian 2013 Veendam in orde bevonden

XIV. 13176199 — Meetpian 2014
VEENDAM NEDMAG MEETPLA.N 2014 TER BEOORDELING

XV. 13194322 — Oordeel SodM meetpian 2014
Nedmag geactualiseerd meetplan Veendam 2014

XVI. 14175202 — Meetpian 2015
VEENDAM MEETPLAN 2015 NEDMAG VERZOEK OM
GOEDKEURING

XVII. 14200137 — Oordeel SodM meetpian 2015
VEENDAM MEETPLAN NEDMAG Geactualiseerd meetplan Veendam
2015

XVIII. 15153191 — Meetplan 2016
VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2016

XIX. 15160948 — Oordeel SodM meetplan 2016
VEENDAM NEDMAG INSTEMMING SODM MET MEETPLAN 2016

XX. 16163462 — Meetpian 2017
VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2017 TER BEOORDELING

XXI. 16179966 — Oordeel SodM meetpian 2017
VEEN DAM NEDMAG INSTEMMING MET Geactualiseerd meetplan -

2017 Veendam-Mg-zouten met betrekking tot de
winningsvergunning

XXII. 17168052 — Meetplan 2018
VEENDAM NEDMAG MEETPLAN 2018 TER BEOORDELING

XXIII. 1716937 — Oordeel SodM meetpian 2018
VEENDAM NEDMAG Reactie actualisatie meetplan 2018

Ontginnlngsolan 2002: voorwaarde 4
In de loop van de tweede periode a(vorens een bodemdaling van 50 cm Is
bereikt of een con vergentievolume van 6,5 miljoen m3 is verwezenlijkt
wordt onderzocht in welke mate de bodemdaling een gevolg Is van de
zoutwinning dan wel van de gaswinning voor zover die in of nabij
hetzelfde gebied plaatsvindt.

1. 17116161 — Meting en analyse boderridaling 2016
VEENDAM NEDMAG METINGEN TOEZENDING MEETRAPPORT
ANALYSE BODEMDALING 2016

Ontcilnnincisplan 2002: voorwaarde S
Gedurende periode twee wordt alvorens een bodemdaling van 50 cm is
bereikt, een onderzoek ingesteld naar de mogelijkheden die er zijn om in
een volgende ontginningsfase de optredende bodemdaling te
verminderen.
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Toelichting SodM: Deze discussie is eind vorig jaar gestart met een korte
presentatie van Nedmag. Dit betreft bestanden over onder andere de
toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de productie waarover
SodM nog intern overleg voert en waar nog geen accordering op Is
gegeven.

1. 17189868 Eerste presentatie zoutwinning met minder zoutkruip
NEDMAG VEENDAM - Bodemdaling, drukverhoging en caverne
ontwikkeling (Antwoord 2)
Wordt geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid onder c, van
de WOB.

II. 17120420 - Nedmag winning met minder zoutkrulp
NEDMAG Update abandonnering Nedmag WHC-1 en -2
Wordt geweigerd op grond van artikel 10, eerste lid, onder c van
de WOB.

Ontginninpsplan 2002: voorwaarde 6
Gedurende periode twee wordt alvorens een bodemdaling van 50 cm is
bereikt, een onderzoek ingesteld of zoutwinning aardbevingen in het
gebied waar wordt gewonnen ten gevolge kan hebben.

Toelichting SodM: zie punt 2 van dit WOB-verzoek voor uitgebreide
informatie hierover.

Ontginningsplan 2002: voorwaarde 7
Elke vijfjaar, voor het eerst in 2007 en zo nodig eerder indien de
omstandigheden waaronder de winning plaatsvindt daartoe, naar mijn
oordeel, aanleIding geven (zoals bijvoorbeeld een snellere bodemdaling
dan voorzien), wordt het ontginningsplan geëvalueerd. Resultaten van de
evaiuatie worden gezonden aan de Inspecteur-Generaal van het
Staatstoezicht op de Mijnen.

Toelichting SodM: Het ontginningsplan is geüpdate in 2004 naar
aanleiding van de verandering van het toetsingskader van het ministerie
van Economische Zaken.
Verder vindt er regulier overleg plaats tussen Nedmag en SodM waarbij
geëvalueerd wordt of de winning nog binnen het winningsplan gebeurd. In
2013 is het winningsplan nogmaals geüpdate.

Winninasolan 201.3

Algemene informatie:
14135221 — Instemmingsbesluit winningsplan 2013
Besluit instemming gewijzigd winningspla n Veendam

II. 14017391 — Ontwerp instemmingsbesluite winnginsplan 2013
VEENDAM WINNINGSPLAN NEDMAG BESCHIKKING MBT INSTEMMING
GEWIJZIGD WINNINGSPLAN
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III. 13163710 — Advies SodM winningspian 2013
VEENDAM WIN NINGSPLAN NEDMAG ADVIES AAN EZ advies
winningsplan Veendam

IV. 13057795 — Winningsplan 2013 en adviesverzoek EZK
VEENDAM NEDMAG GEWIJZIGD WINNINGSPLAN VERZOEK OM
ADVIES SODM

W)nnlnQsnlan 2013: artikel 2
Winning vindt plaats overeenkomstig het winningsplan tot het moment dat
door zoutwinning een bodemdaling optreedt van maximaal 50 centimeter
sinds 1977. Nedmag Industries Mining & Manufacturing 8. V. dient tijdig
voordat de bodemdaling van 50 centimeter optreedt een aanvraag tot
wijziging van het winningsplan in bij de Minister van Economische Zaken.
De aanvraag bevat een actualisatie van het winningsplan, waarin de
gevolgen van voorzetting dan wel beëindiging van de winn!ngsactivlteiten
worden beschreven.

Toelichting SodM: Momenteel zit de bodemdaling nog onder de 50 cm en
is de zoutwinning nog binnen de grenzen van het huidige, geldige
winningsplan. Voor meer informatie zie punten 4 en 5 van die WOB
verzoek.

Winningsplan 2013: artikel 3
“Nedmag Industries Mining & Manufacturing 8. V. dient zo spoedig mogelijk
contourkaarten In waarop de totale huidige en toekomstige bodemdaling
sinds 1977 ruimtelijk wordt weergegeven.”

Informatie:
I 15039358 — Contourkaarten artikel 3 instemmingsbesluit

VEENDAM NEDMAG GEWIJZIGD WINNINGSPLAN

Winningsplan 2013: artikel 4
“Nedmag Industries Mining & Manufacturing B. V. stelt ten genoegen van
de inspecteur-generaal der mijnen voor 1 november 2014 een werkplan
op voor een nadere studie naar de bulking factor in haar specifieke
cavernes.”

Informatie:
1. 14179773 - Werkplan studie bulking factor

veendam nedmag winningsplan 2015 NEDMAG afschrift brief aan
dget

II. 15061500 - Oordeel SodM per mali aan Nedmag
VEENDAM NEDMAG werkplan t.a.v. bulking factor

Winningsplan 2013: artikel 5
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‘Wedmag Industries Mining & Manufacturing B. V. voert ten genoegen van
de inspecteur-generaal der mijnen voor 1 juli 2015 een studie uit naar de
beste wijze waarop de cavernes kunnen worden verlaten.”

Informatie:
T. 15048457 - Studie abandonnering cavernes

Brief van Nedmag Industries betreft bijlage Abandonment study
Nedmag caverns 31 maart 2015 bij winningsplan

II. 15061543 - Brief SodM aan Nedmag over externe review
VEEN DAM NEDMAG Abandonneringsrapportage

III. 15183086 — Brief SodM aan Nedmag uitstel besilstermijn
VEENDAM WINNINGSPLAN NEDMAG UITSTEL BESLISSING OVER
ABANDONMENT STUDY DOOR SODM NAAR DE TWEEDE HELFT
VAN 2016

PsJ. 16172381 - Oordeel SodM per mail aan Nedmag
VEENDAM NEDMAG Artikel 5 besluit winningsplan

Winningsolan 2013: artikel 6
“Nedmag Industries Mining & Manufacturing 8. V. voert ten genoegen van
de inspecteur-generaal der mijnen voor 1 juil 2015 een nadere studie uit
naar het verschil tussen het squeezevolume uit de materiaal balans en het
volume uit de inversle en de invloed daarvan op de onzekerheid in de
bodemdalingsvoorspeilingen.”

Studie is oktober 2015 toegezonden door Nedmag. Hier Is een externe
review op gedaan die februari 2017 is toegezonden. Op basis van de
revlew is een tweede versie van de studie gemaakt die ook februari 2017
is toegezonden. Nedmag is momenteel bezig verdere vragen over de
studies uit te werken. De eerste versie van de studie en de daarop
uitgevoerde review worden uitgesteld verstrekt op basis van artikel 6,
vijfde lid.

Informatie:
1. 15089539 - Nedmag verzoek uitstel van studie

VEENDAM NEDMAG WINNINGSPLAN AFSCHRIFT BRIEF AAN
DGETM MET INFO OVER MASSABALANSMODEL

II. 15156122 Nedmag materiaalbalans versie 1
VEENDAM NEDMAG STUDIE NAAR SQUEEZEVOLUME ZOALS
AFGESPROKEN IN HET WINNINGSPLAN

1H. 17041716 - Nedmag materlaalbalans versie 2 en NGConsultlng
second oplnlon mass balance
VEENDAM NEDMAG WINNINGSPLAN TOEZENDIN DIVERSE
STUDIES NAV WERKPLAN BULKING FACTOR

2. Verminderen bodemdaling en veroorzaken aardbevlngen
Uitkomsten van door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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voorgeschreven onderzoeken of er mogelijkheden zijn de optredende
bodemdaling te verminderen en of bodemdaling door zoutwinning
mogelijk kan leiden tot aardbevingen.

Verminderen bodemdalinci
Dit betreft bestariden over onder andere de toekomstige ontwikkelingen
met betrekking tot de productie waarover SodM nog intern overleg voert
en waar nog geen accordering op is gegeven.

Risico aardbevlncien
T. 17084318 - Studie Universiteit Aachen naar risico aardbevingen

Nedmag
VEENDAM NEDMAG STRESS SUBSIDENCE FAULTS REPORT 25-05-
2017 20170530

II. 17063619 - Memo SodM met vragen over studie
WHC 1/2 NEDMAG RAPPORT EN MEMO AARDBEVINGEN

III, 17084240 - Memo Nedmag met beantwoording vragen SodM
VEENDAM NEDMAG RAPPORT EN MEMO AARDBEVING EN
09012017 20170530

IV. 18031680 — Oordeel SodM afronding onderzoek
NEDMAG VEEN DAM - Rapport en memo aard bevingen (Geen
verdere vragen)

3. Ontginningsplan voorwaarde 5
Op welke wijze heeft SodM gecontroleerd of het protocol met de
omwonenden (voorwaarde 5 van de goedkeuring op het ontginningsplan)
is aangepast en op welke wijze is en wordt gecontroleerd of Nedmag zich
houdt aan het protocci.

Toelichting SodM: Waarschijnlijk wordt hier voorwaarde 2 bedoeld. Zie
eerder gegeven commentaar bij voorwaarde 2 van instemmingsbesluit
ontglnningsplan van 27 maart 2002.

4. Waterpassingen
Alle informatie van de door Nedmag of ieder andere Instantie uitgevoerde
waterpassing ten behoeve van de bepaling van de bodemdaling als gevolg
van de zoutwinning door Nedmag of zijn voortgangers.

Hieronder staan de bodemdalingsanalyses van de 2010, 2012, 2014 en
2016. De bijbehorende meetreglsters van deze en andere jaren zijn te
vinden op NLOG.nl: http ://www.nlog .nl/veendam

1 17116161 — Meting en analyse bodemdaling 2016
VEENDAM NEDMAG METINGEN TOEZENDING MEETRAPPORT
ANALYSE BODEMDALING 2016

Ii. 14176940 — Bodemdalingsanalyse 2014
VEENDAM NEDMAG BODEMDALINGSANALYSE DD 29102014
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III 13073460 — Bodemdalirigsanalyse 2012
veendam nedmag oranjewoud rapport en bijlagen rond analyse
bodemdeling veendam 2012

IV, 10078111 — Bodemdalingsanalyse 2010
rapportages bodemdaUngsanalyse 2010

5. Totale bodemdaling
Alle informatie inclusief een onderbouwing van de totale bodemdaling
sinds de start van de zoutwinning door Nedmag en zijn voorgangers.

1. 17116161 — Meting en analyse bodemdaling 2016
VEENDAM NEDMAG METINGEN TOEZENDING MEETRAPPORT
ANALYSE BODEMDALING 2016

II. 17090034 — SGS Horizon bodemdalingsstudle
NEDMAG BODEMDALING PRESENTATIE STUDIE SGS HORIZON
20170608

1H. 15020695 - Bodemdaling voor 1993
VEENDAM NEDMAG INFO OVER BODEMDALING VOOR 1993 TBV
CONTOURKAART BODEMDALING VANAF 1972

6. Ontginnginsplan voorwaarde 7
De evaluatieplannen zoals genoemd In voorwaarde 7 van de goedkeuring
op het ontgir,ningsplan.

Toelichting SodM: zie eerder gegeven commentaar bij voorwaarde 7 van
instemmingsbesluit ontginningsplan van 27 maart 2002.

7. Winningsplan 2013 voorwaarden
Alle Informatie betreffende de gestelde voorwaarden bij de goedkeuring op
het winningsplan 2013, alsmede informatie betreffende de handhaving
van deze voorwaarden.

Toelichting SodM: zie eerder gegeven commentaar bij artikelen 2 tot en
met 6 van het Instemmingsbeslult van 3 oktober 2014 over het
winningsplan van 2013.
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Lijst bestanden
Bestariden met rood vakje voor de bestandsnaam worden geweigerd op grond van
artikel 10 van de Wob. Bestandert met geel vakje worden uitgesteld verstrekt op
grond van artikel 6, vijfde lid van de Wob.
-__—-

-- —

..Toezicht ontginningsplan en wlnnlngsr’
DOMUS-#4001724-vl-

1 TOEZENDINGVERZOEK_ADV1ESOP_INGEDIENDE_WINNINGSPLAN_NEDMAG_LOCATIES_ONSHO
— RE_1-_geanonlmiseerd

DOMUS-#60182 17-vi-
2 Brief_betreffende_toezenciingjn_tweevoud_kopieen_van_een_aantal_docementen_en_rapporten

van onderzoek 2- Geanonimiseerd
DOMUS-# 13057795-vi-VEEN DAM_NEDMAG_GEWIJZIGD_WIN NINGSPLAN_VERZOEK_3-

DOMUS-#13163710-v6-
4 VEENDAM_WINNINGSPLAN_NEDMAG_ADVIES_AAN_EZ_advles_wlnningsplan_Veendam_4-

DOMUS-# 14017391-vl-
5 VEENDAM_WINNINGSPLAN_NEDMAG_BESCHIKKING_MBT_INSTEMMING_GEWIJZIGD_WINNINGS

— PLAN_5-_Geanonirniseerd

6
DOMUS-# 14135221-v2-Beslult_lnstemmlng..gewljzigd_winningsplan_Veendan,_6-
Geanonimiseerd

7
DOMUS-#14179773-vl-
veendam_nedmag_winnlngsplan_2015_NEDMAG_afschrlft_brief_aan_dget_7-_Geanonlmiseerd

8 DOMIJS-# 15039358-vl-VEENDAM_NEDMAG_GEWIJZIGD_WINNINGSPLAN_8-_Geanonimlseerd
— DOMUS-#15048457-vl-
9 Brlef_van_Nedmag_Industries_betreft_bljlage_Abandonment_study_.Nedmag...çaverns_31_maart_

2015 bij winni 9- Geanonimiseerd
DOMUS-#15061500-v7-VEENDAM_NEDMAG_werkplan_t_a_v_julkIng_factor_1O-

11 DOMUS-# 1 5061543-v5-VEENDAM_NEDMAG_Abandonneringsrapportage_1 1-_Geanonimiseerd
— DOMUS-#15183086-v3-
12 VEENDAM_WINNINGSPLAN_NEDMAG_UITSTEL_BESUSSING_OVER_ABANDONÎ’l ENT_STUDY_DOO
— R_SODM_NAAR_DE_TWEEDE_HELFT12-_GeanonimIseerd

13 DOMUS-# 161 72381-v5-VEENDAM_NEDMAG_Artlkei_5_besluitwinnlngsplan_13-_Geanonimlseerd

DOMUS-#17032966-vl-14
2004_Ontginningsplan_Kalium_en_Mageneslumzoutlnning_Veendam_14-_Geanonlmlseerd

DOMUS-# 17o6361g-vl.-WHc_1_2_NEDMAG_RApP0RT_EN_MEM0_MRDBEvINGEN - MaiI_15-1
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DOMUS-#17084240-vl.-
17 VEENDAM_N EDMAG_RAPPORT_EN_MEMO_AARDBEVINGEN_090120 17_20170530 - Ma1L17-

DOMUS-# 17084240-vi-
VEENDAM_NEDMAG_RAPPORT_EN_MEMO_AARDBEVINGEN_090 120 17_20170530 - Memo_18-_Geanonimiseerd

DOMUS-# 170843 18-vl-VEENDAM_N EDMAG_STRESS_SUBSIDENCE.JAULTS_REPORT_25-05-
2O17_20170530_19-Geanonimiseerd

DOMIJS-#17116161-vl-
VEENDAM_NEDMAG_METINGEN_TOEZENDING_MEETRAPPORT_ANALYSE_BODEMDALING_2016_20-_Geanonimiseerd

I
DOMUS-#17120420-vl-NEDMAG_Update_abandonnerlng_.Nedmag_WHC-1_en_-2 -

Presentatie_21-_Geanonimiseerd
DOMUS-# 17 189868-vl-NEDMAG_VEENDAM_-

Ii ng_ciru kverhoging_en_caverne_ontwikkellng_(Antwoord_2) - 20171106 Mindersqenhandout22-GeanonImiseerd
Meetplannen

23
DOMUS-#5726279-vl-
GEACTUALISEERDE MEETPLANNEN VOOR DE LOCATIE VEENDAM NAM 1- Geanonimiseerd
DOMUS-#7008158-vl-

24 LOCATIE_VEENDAM_N EDMAG_MEETPLAN_2007_MET_VERZOEK_OM_ADVIES_AAN_EZ_2-

25 DOMUS-#7 123641-vl-MEETPLAN_2008_VEENDAM_NEDMAG_3-_Geanonlmiseerd
DOMUS-#8167696-vl-
VEENDAM_NEDMAG_MEETPLAN_2009_AANBIEDING_TER_GOEDKEURING_MEETPLAN_BODEMBEWEGING 4-

27 DOMUS-#9 194417-vl-MEETPLAN_2010_NEDMAG_5-_Geanonlmlseerd
DOMUS-#9227446-v1-
BRIEF_GEACTUALISEERDE_MEEPLAN_ISJN_ORDE_BEVONDEN_MEETPLAN_VEENDAM_(BVS3O
2 6- Geariorilmiseerd

29 DOMUS-#10 184247-vl-NEDMAG_MEETPLAN_201 1_7-_Geanonim Iseerd
30 DOM US-# 1100431 1-v5-Meetplan_Veendam_in_orde_bevonden_8-_Geanonlmiseerd

DOM US-# 120 12687-v3-VEENDAM_MEETPLANNEN_Meetplan_Veendam_In_orde_10-

33 DOM US-# 12364828-vl-MEETPLAN_2013_VEENDAM_NEDMAG_1 1-_Geanonimiseerd

34 DOMUS-# 13003701-v3-Meetplan_2013.....Veendamjn_orde_bevonden_12-...Geanonimlseerd
DOM US-# 13176199-vl-VEENDAM_NEDMAG_MEETPLAN_20 14_TER_BEOORDELING_13-

-________

16
DOMUS-# 170636 19-v 1-WHC_1_2_NEDMAG_RAPPORT_EN_MEMO_AARDBEVINGEN - Memo_16-_Geanoni m Iseerd

18

19

20

26

28

31 DOMUS-# 11 184529-vl-VEENDAM_NEDMAG_TOEZENDING_MEETPLAN_2012_9-_Geanorilmlseerd
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36 DOMUS-#13 194322-v2-Ned mag_geactualiseerd_meetplan_Veendam_2014_14-_Geanorilmiseerd

37
DOMUS-#14175202-vl-
VEENDAM_MEEPLAN_2015_NEDMAG_VERZOEK_OM._GOEDKEURING_15-_Geanonimlseerd

38
DOMIJS-#14200137-v3-
VEENDAM_MEETPLAN_NEDMAG_Geactuailseerd_meetplan_Veendam_2015_16-_Geanonimlseerd

39 DOMIJS-#15153191-vl-VEENDAM_NEDMAG_MEETPLAN_2016_17-_Geanonimiseerd

40
DOMUS-# 15160948-v3-VEENDAM_NEDMAG_INSTEMMING_SODM_MET_MEETPLAN_2016_18-
_Geanonimiseerd

DOMUS-# 16163462-vl-VEENDAM_NEDMAG_MEETPLAN_2017_TER_BEOORDELING_.19-‘

DOMUS-#16179966-v3-
42 VEENDAM_NEDMAG_INSTEMMING_MET_Geactua Iiseerd_meetplanjo 17_Veendam-Mg-

zouten_met_betrekking_tot_cte_w_20-_Geanonlmiseerd
DOMUS-# 17 168052-vl-VEENDAM_NEDMAG_MEETPLAN_2018_TER_BEOORDELING_21-

DOMUS-# 17196937-v5-VEENDAM_NEDMAG._ReactIe.actuallsatie_meetpian_2018_22-

DOMUS-#±5Ö89539-vl-VEENDAM NEDMAG WINNINGSPLAN AFSCHRIFT BRIEF AAN DGETM MET
INFO OVER MASSABALANSMODEL

__________

6
DOMUS-#15156122-vl-VEENDAM NEDMAG STUDIE NAAR SQUEEZEVOLUME ZOALS
AFGESPROKEN IN HET WINNINGSPLAN

___________

DOMUS-#17041716-vl-VEENDAM NEDMAG WINNINGSPLAN TOEZENDING DIVERSE STUDIES NAV
WERKPLAN BULKING FACTOR

Verminderen bodemdaling en va.rzaken aardbevingen

48
DOMUS-# 17063619-vl-WHC_1_2_N EDMAGRAPPORT_EN_M EMOJIARDBEVINGEN - Mail 1-

49
DOMUS-#17063619-vl-WHC_1_2_NEDMAG_RAPPORT_EN_MEMOMRDBEVINGEN - Memo2-

DOMUS-#17084240-vl-
50 VEENDAM_NEDMAG_RAPPORT_EN_MEMQAARDBEVINGEN_090 120 17_20170530 - Ma113-

DOMUS-#17084240-vl-
51 VEENDAM_NEDMAG_RAPPORT_EN_MEMO_AARDBEVINGEN_090120 17_20170530 - Memo4-

Geanonimlseerd

52
DOMUS-# 17084318-vl-VEENDAM_NEDMAG_STRESS_SUBSIDENCE_FAULTS_REPORT_25-05-
201720170530 5-Geanonimlseerd

— DOMUS-#18031680-vl-NEDMAG_VEENDAM_-
Ra ppot_en_memoaardbevinen_(Geen_verdere_vragen)9-Geanonjiseed
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54 DOMUS-#10078111 - 20100322_217894_rap_nedmag_analyse_2010_Geanonlmlseerd
55 DOMUS-#10078111 - 20100405_217894jap_nedmag_kaarten_2010
56 DOMUS-# 13073460 - 20 120322257711_rap_nedmag_analyse_2012_Geanonimlseerd

DOMUS-# 14176940-vl-VEENDAMfiEDMAG_BODEMDALINGSANALYSE_DD_29 102014_
Geanonimiseerd

DOMUS-# 17116 161-vi-VEEN DAM_NEDMAG_METINGENJOEZENDING_MEETRAPPORT_58
ANALYSE_BODEMDAUNG_2016.13-PDF_Geanonimiseerd
DOMUS-#171 16161-vi-

59 VEENDAM_NEDMAG_M ETINGEN_TOEZENDING_MEETRAPPORT_ANALYSE_BODEMDAUNG_2016_Geanonimiseerd
5.Totae_bodemdaliny

DOMUS-#15020695-vl-
60 VEENDAM_NEDMÂGjNFO_OVER_BODEMDAUNG_VOOR_1993_TBV_CONTOURKAART_BODEMDAL
— ING._VANAF_1972 - Nedmag daling voor 1993 (final)_Geanonimlseerd

DOMUS-# 17090034-vi-
61 NEDMAG_BODEM DALING_PRESENTATIE_STUDIE_SGS_HORIZON_20 170608 - 20 l7OGOlResultsPhase la re-work_for_SodM

DOMUS-#17090034-vl-
62 NEDMAG_BODEMDAUNG_PRESENTATIE_STUDIE_SGS_HORIZON_20 170608 - Mal LGeanonimiseerd

DOMUS-#17116161-vl-
63 VEENDAM_NEDMAGMETINGEN_TOEZENDING_MEETRAPPORT_ANALYSE_BODEMDALING_20 16....

Geanonimiseerd
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