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Geachte ,

We willen graag van het Staatstoezicht op de Mijnen een nader advies op de door 
Nedmag aangevraagde omgevingsvergunning voor de aanleg van en winning uit 
twee nieuwe cavernes. (V5 en V6). Het ontwerp van dit besluit heeft ter inzage 
gelegen en er zijn 121 zienswijzen ingediend tegen dit besluit. Deze zienswijzen 
zijn inmiddels verwerkt in de nota van antwoord.

Het Staatstoezicht heeft als wettelijk adviseur al een advies uitgebracht over de 
aanvraag, het ontwerpbesluit en de nota van antwoord. Dit advies is een 
belangrijk onderdeel van onze motivering voor de afgifte van de door Nedmag 
gevraagde omgevingsvergunning.

Op 20 april 2018 heeft een drukval plaats gevonden binnen het cavernestelsel 
Tripscompagnie. Nedmag voert op dit moment onderzoek uit naar dit incident en 
rapporteert hierover aan het Staatstoezicht. De aard en ernst van het incident en 
de mogelijke conclusies over de oorzaak en gevolgen zijn voor ons aanleiding 
opnieuw kritisch te kijken naar de overwegingen die ten grondslag liggen aan de 
eventuele definitieve omgevingsvergunning.

We zouden graag een antwoord hebben op de volgende vragen:

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18133897

Uw kenmerk
nvt

Bijlage(n)

Is het incident dat heeft plaatsgevonden al eerder als mogelijk scenario 
mee genomen in de risicobepalingen bij het advies dat door Sodm is 
afgegeven?
Zo ja, is de kans dat het een dergelijk incident zich nogmaals in de nieuwe 
cavernes zal voordoen gewijzigd?
Zo nee, als het scenario wordt meegenomen in een nieuwe risicoafweging 
zou het advies van Sodm dan moeten worden aangepast?
Geeft het incident aanleiding om de beoordeling dat er sprake is van een 
verwaarloosbaar bodemrisico te herzien? Zo ja, welke mogelijke 
beheersmaatregelen zou Staatstoezicht kunnen adviseren?
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Is het "lek" in het cavernestelsel Tripscompagnie in de toekomst een 
risicofactor na beëindiging van de winning uit dit cavernestelsel in relatie 
tot de beoogde nieuwe winning?
Passen de beoogde boringen en aanleg initiële cavernes met in 
achtneming van de gevolgen van het incident nog steeds binnen de kaders 
van het vigerende winningsplan? Meer specifiek, is er aanleiding om de

Ons kenmerk
DGETM-EO/ 18133897

standpunten in de brief van 24 augustus 2017 met kenmerk 17124630 en 
de afwijzing van het handhavingsverzoek van de gemeente Midden- 
Groningen te herzien?

iendelijke groet,

Mj^cj'^irectie Energie en Omgeving
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