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Van:   
Verzonden: maandag 30 april 2018 18:12 

Aan:  

CC:  

Onderwerp: RE: Achtergrond VE-5 en VE-6 Nedmag plannen 

Team, 

Zojuist  ( ), MD Nedmag, gesproken. Hieronder de hoofdpunten samengevat: 
• Ik heb  ervan overtuigd dat toekomstige putten VE-5 en VE-6 niet in contact mogen 

komen (tijdens boor/uitloging proces en gedurende de winningsfase) met het huidige oude 
TR2 caverne labyrint. Dat was Nedmag ook helemaal duidelijk en zal apart met SodM 
geadresseerd worden. Meer hierover tijdens do 3 mei SodM overleg 

•  van mening dat met de huidige geplande mijnbouw techniek (waarbij uitsluitend uit de 
dieper gelegen bischofiet wordt gemijnd) en een betere caverne dak integriteit wordt 

gewaarborgd. SodM zal bezien of de technische onderbouwing inderdaad plausibel en 
duurzaam is. 

• Nedmag wacht, via informatie die ze van EZ verwachten, op SodM handhavingsverzoek 
beslissing voordat zij verder gaan met het plannen van VE-5 en -6. Ik heb niet belicht hoe 
wij daar momenteel in staan.  

• Volgens Nedmag planning, mits alle vergunningen positief verlopen door het nieuwe 
proces, zullen VE-5 en VE6 ergens in nov/dec 2018 geboord worden. Dit in 

tegenstelling tot eerdere geruchten over een veel eerdere aanvang van deze boringen. In 
dit schema wordt rekening gehouden met zienswijze periode en mogelijk andere 
vertragingen. 

• Communicatie plan:  
o  gaf aan dat ze weer verder extern willen communiceren nadat ze met SodM 

hebben gesproken. Ik heb aangegeven dat het meestal beter is te “over 

communiceren” ten tijde van calamiteit zodat je als bedrijf maximale transparantie 
laat zien en samenleving mogelijk meer vertrouwen geeft. Daar verder mee 
gelaten… Nedmag’s call. 

o Nedmag zal uitgebreid inzage verschaffen tijdens de ma 7 mei informatie sessie 
met de bodemdalingscommissie. Ik heb gezegd dat SodM potentieel als toehoorder 
aanwezig zal zijn. 

HGr, 

 

Van:   

Verzonden: maandag 30 april 2018 16:17 
Aan:  

CC:  
 

Onderwerp: Achtergrond VE-5 en VE-6 Nedmag plannen 

Team, 

http://www.sodm.nl/


Vanwege eerder DT gesprek vandaag aangaande het plan tot afwijzing van handhaving en mijn 

actie om Nedmag op te bellen het onderstaand. 

Aangehecht SodM schrijven aan EZK omtrent advisering boringen VE-5 en VE-6 met de duiding dat 
deze onder het bestaand WP vallen. Echter zal uiteindelijke winning (… ahv zout kruip) die gepaard 
gaat met bodemdaling wel vooraf gegaan moeten worden door een geactualiseerd winningsplan. 
Tevens aangehecht een meer recent SodM schrijven aan Nedmag waarin verdere verduidelijking 
wordt gegeven en aan Nedmag wordt gevraagd aan te geven hoeveel ze denken te produceren als 
onderdeel van de “initiële caverne vorming”. 

 

Van:   

Verzonden: maandag 30 april 2018 12:07 

Aan:  
Onderwerp: Nedmag brief 
 




