
Beste , 

 

Ter bevestiging, in de bijlage de definitieve versie van de notulen van onze meeting op 3 mei. 

Met vriendelijke groet, 

Senior Inspecteur 
Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP | Den Haag  

Postbus 24037 | 2490 AA | Den Haag  
T 070 379 8400 
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E  

Werkdagen: ma, di, wo, do 

Van:   

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 15:17 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: Meeting drukval cavernes - Vergaderverslag (3 mei 2018) 
 
Beste , 
 
In de bijlage het voorlopig vergaderverslag van onze meeting van afgelopen week over de drukval 
in de cavernes. 
 
Mochten jullie nog commentaar of wijzigingen hebben, laat het weten. 

Als we komende vrijdag end-of-business geen commentaar hebben ontvangen beschouwen we 
deze versie definitief. 
 
Onder deze mail nogmaals de actiepunten. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Actiepunten Nedmag: 

- Delen resultaten integriteits-, temperatuur- en gammaraymetingen TR-1,2,5 (voor 18 mei 

2018). 

- DONE: Uitzoeken of er een waterwingebied of waterinfiltratiegebied nabij de cavernes is 

(voor 25 mei 2018). 

- Een frack-simulatie dient te worden uitgevoerd om meer te kunnen zeggen over de 

groeihoogte van de scheur (voor 25 mei 2018).  

- KNMI vragen gericht te kijken of men seismische activiteit kan zien op het bewuste tijdstip 

en het resultaat delen met SodM (voor 25 mei 2018). 

- Rol van breuken rapport deel 1 toesturen en datum voor deel 2 vastleggen (voor 25 mei 

2018). 

Actiepunten SodM: 

- DONE: Besluit op handhavingsverzoek Midden-Groningen delen met Nedmag (voor 11 mei 

2018). 

- Intern overleg of SodM open staat voor opslag van Mg-pekel in caverne van AkzoNobel 

(voor 1 juni 2018). 

Senior Inspecteur 
Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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