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1. Opening 

a. Telefoongesprek 12 juli 

i. Eerder gesprek SodM-Nedmag over het negatieve advies 

aan EZK over de omgevingsvergunning van VE-5/6. 

Nedmag gaf aan dat ze het deels zagen aankomen en er al 

bang voor waren. 

 

2. Brief SodM aan Nedmag 

a. Proces 

i. “Status winningsplan en uitbreiding VE-5 en VE-6” is 

verzonden 13 juli (18170618). Nedmag heeft maandag 16 

juli de brief ontvangen. 

ii. Nedmag is het niet eens met de conclusies die zijn 

getrokken. 

iii. SodM: EZK heeft ons om advies gevraagd en SodM heeft 

advies gegeven op basis van de meest recente gegevens 

die Nedmag heeft gedeeld met SodM. 

iv. SodM verwacht dat de kans gering is dat op basis van de 

huidige gegevens het advies nog wordt aangepast. 

 

v. Nedmag geeft aan niet te snel met flarden informatie naar 

buiten te willen gaan, maar een goed consistent verhaal 

hebben. “Dat is de enige houvast voor het bedrijf.” 

vi. Nedmag geeft aan op korte termijn toch nog niet te boren. 

Ze snappen dat ze eerst moeten aantonen dat ze de 

cavernes onder controle heeft. 

vii. SodM: Het advies wordt pas gepubliceerd als het 

afgestemd is met EZK. EZK wil namelijk ook decentrale 

overheden spreken. 
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viii. SodM: Aan de andere kant veel langer wachten met 

communiceren roept vragen op bij burgers en decentrale 

overheden. 

 

b. Inzichten 

i. SodM: Er is veel bestudeerd en de prognoses van Nedmag 

geven aan dat de bodemdaling over de grens gaat. 

ii. Nedmag geeft aan dat ze ook zien dat de 

bodemdalingsprognoses over de limieten heen gaan. 

iii. Nedmag geeft aan dat ze mogelijk nieuwe inzichten 

hebben met satelliet- en GPs-data. Op locatie VE-5 en VE-

6 zou mogelijk toch nog bodemdalingsruimte zijn. Nedmag 

wil de bodemdalingsprognoses (diepste punt en vorm van 

kom) verder testen met deze data.  

iv. Nedmag: We willen dit eerst inhoudelijk goed uitgewerkt 

hebben. De komende vier weken is toch iedereen op 

reces, zowel burgers als Nedmag werknemers. 

 

v. SodM: Een ander risico is dat de nieuwe cavernes 

vastgroeien aan de oude cavernes.  

vi. Nedmag geeft aan dat ze die zorg delen en dat ze er 

onderzoek naar doen. 

 

c. Timing 

i. Nedmag: Wat is de timing voor het publiek maken van het 

advies. 

ii. SodM: er is nog geen timing, maar dit zal afgestemd 

worden met EZK. 

 

d. Externe communicatie 

i. SodM: Het is tijd dat Nedmag explicieter communiceert 

met de omgeving over de huidige bodemdalingsprognose 

van 76 cm en gevolgen. Op de website staan nog geen 

harde getallen. 

ii. Nedmag: Er wordt regelmatig gecommuniceerd met 

gemeente Veendam, de provincie Groningen, het 

Waterschap en EZK. Het is inderdaad nog niet in ‘de krant’ 

gepubliceerd.  

iii. Nedmag: Eind augustus/september zullen de rapporten 

klaar zijn en kan het extern worden gecommuniceerd. 

Sommige feasibility studies zijn al eerder uitgevoerd, zoals 

of een bodemdaling van 110 cm te beheersen is door het 

Waterschap. 

 

3. Sluiting 

a. SodM zal contact opnemen met EZK om over de planning te 

praten. 

b. Contactpunt van Nedmag met EZK is ook . 




