
OPSLAG Locatie/Optie Opslag hoeveelheid beschikbaar Complexiteit TREKKER

Caverne opslag AKZO Heiligerlee 3.500.000 m3 5 maanden?
Truck aanvoer over de weg tussen 2 huizen door!!!!! Eventueel weg aanleggen? 

Oude leiding bruikbaar?. Work Over nodig!! VERGUNNINGEN!

Andere cavernes via DEEP? ?? loopt nog NaCl uit cavernes moet weg!!! Lozen? Verkoop?

caverne ETZEL voldoende korte termijn
NaCl lozen in Noordzee is OK, work over? Aanvoer via Willemshafen maar 

plaatsen pomp en tijdelijk leiding

Opslag bassin Foxhol
70.000 m3 (evt iets meer) Entjes 

(32.000m2)
2-3 maanden Bestemmingsplan OK, vergunning rond? Aanvoer per boot

Bassins op locatie Billitonweg en nabij!!

aantal plaatsen beschikbaarheid incl 

Kisuma en Veendam: zie kader 

beneden

3-6 maanden
Vergunning zouden snel moeten kunnen, bereidheid Kisuma en Groningen 

Seaports mee te werken. Kisuma is BRZO  bedrijf

Bassin bij Boer Uitzoeken langere termijn Doorloop vergunning -> Is nu landbouw grond, bestemmingsplan wijziging

Tank GTS Gent 80.000- 130.000 m3 binnen een maand Corrosie tank. Moeten nog een OK krijgen van GTS, afspraak 1-6 over corrosie I

ALTERNATIEVEN

Lozen via VKA 0-30m3/uur sinds week 20
beperkte capaciteit ivm max diameter leiding. Zaten dit weekend al aan 

capaciteit bij 30m3/u. Vergunning en gedoogbeschikking aangevraagd

Lozen middels schip op Noordzee/Waddenzee 1000-1500 ton per dag??
RWS geeft tot nu toe 

geen vergunning

Nogmaals met RWS in de weer en het belang benadrukken van deze tijdelijke 

maatregel, ev back up SodM

Afvoeren via ZAWZI (Nort Water) Farmsum
uitzoeken, hebben 

vergunning

kunnen evt gebruik maken vergunning ZAWZI. Afspraak 

RWS/ZAWZI/Nedmag/OGD

Mogelijkheid Bassins Oppervlak (m2) transport m3

Entjes Foxhol 32.000                                                     boot via Wildervanck kanaal 70.400           

Opslag CaCl2 rotonde 8.000                                                       pomp plus leiding 17.600           

Opslag Nedmag&RSG 20.000                                                     pomp plus leiding 44.000           

Opslag Kisuma 8.500                                                       pomp plus leiding 18.700           

Opslag Gem Veendam 14.000                                                     pomp plus leiding 30.800           

82.500                                                     Totaal 181.500         

AFGEVALLEN
Oude tanker 30.000 m3 te klein als tijdelijke maatregel

Tank VOPAK Rotterdam 150.000 m3 ?? Corrosie tank. Moeten nog een OK krijgen van VOPAK

AVEBE silo Excelsior direct Is een opslag loods en NIET geschikt

Dumpen via Innovative nw bootje 27 mei tm 4 juni lange termijn Willen  niet informeren over onze situatie

ASSE II oneindig pas lange termijn Willen dit epistel niet aan zwengelen

Caverne opslag NWKG Sottdorf 250.000 m3? (meerdere??) komen niet van NaCl af aanvoer via haven Hamburg? Leiding haven naar caverne! VERGUNNINGEN??



kans

Klein

vrijdag 1-6 terugkoppeling DEEP

Aannemelijk

Aannemelijk

Aannemelijk, fasering in aanleg past 

bij fasering in vullen bassins

even op hold tot rest helder is

Aannemelijk?? Afh van kosten

DEELS OK en loopt

afspraak 12 juni

12 juni overleg

kosten geraamd

kosten uitzoeken

kosten uitzoeken

kosten uitzoeken

kosten uitzoeken




