
Hay , 
 
Hieronder een notitie van een kort telefoongesprek met  naar aanleiding van reply van 
onze update. 
 
Komt ook in Domus en Externe contacten. 
 
Groeten, 

 
 
Bodemdaling 
Nedmag geeft aan dat op 1 oktober 2018 de bodemdaling in het diepste punt op 49,1 cm zat. 
De bodemdaling gaat nu met zo’n 4 a 5 mm per maand, dus ze verwachten rond 1 december over de 
50 cm sinds 1977 te gaan. 
 
Productie uit cluster 
Er zijn geen nieuwe inzichten bij Nedmag. Het is ook lastig in te schatten. 
Ze verwachten dat ze 1,5 jaar kunnen produceren uit het cluster [inmiddels half jaar van verstreken]. 
 
Putintegriteit 
Nedmag is bezig met een work over plan om een bestaande put in het midden van het cluster (TR-1) 
ook in te kunnen zetten voor productie.  
De huidige putten zitten wat meer aan de rand van het cluster. 
 
Op deze manier kunnen ze waarschijnlijk langer uit het cluster produceren en hopelijk zo veel 
mogelijk pekel en diesel uit het cluster halen. 
Hierdoor neemt het risico op verdere lekkage af. 
 
Ze verwachten niet dat het ontstaan van plotselinge connecties tussen sub-cluster kan leiden tot 
schade aan putten. 
Hier hebben ze al ervaring mee uit het verleden. Dit zal ook beschreven worden in een van de 
aankomende rapporten. 
 
Afronding van onderzoeken 
De ambitie van Nedmag is om in oktober de onderzoeken af te ronden en begin november het 
winningsplan in te dienen. 
Ze geven aan dat het afronden van de laatste puntjes meer tijd kost dan ze hadden gehoopt. 
 
Draft winningsplan 
Via EZK is 12 oktober een draft van het winningsplan opgestuurd naar SodM. 
SodM geeft aan er nog niet aan toegekomen te zijn. 
SodM zal overwegen of ze al voortijdig commentaar zullen geven. SodM wil vanuit het oogpunt van 
rolzuiverheid op geen enkele manier de indruk wekken dat we hebben meegeschreven aan het 
winningsplan. 
Nedmag geeft aan dat ze de situatie begrijpen. Commentaar is nog steeds welkom omdat het tijd kan 
besparen in de toekomst. 
 
 
 




