
OJ
I

-■-1
I

r-.j

(D
f-i

fX'

Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Nedmag B.V.
t.a.v. 
Postbus 241 (Billitonweg 1)
9640 AE VEENDAM

Datum 13 juli 2018
Betreft Status winningsplan en uitbreiding VE-5 en VE-6 

Geachte heer ,

Op 20 april 2018 heeft een lekkage plaatsgevonden bij het cavernestelsel van 
Nedmag. Sindsdien is er een aantal onderzoeken uitgezet door uw bedrijf, 
waaronder naar de toekomstige bodemdaling. Deze brief dient ter verduidelijking 
van het standpunt van SodM over de status van het huidige winningsplan en het 
boren van putten VE-5 en VE-6.

Status winningsplan
Nedmag heeft bij de meeting met SodM op 21 juni 2018 gepresenteerd dat de 
bodemdaling volgens het 'base case' scenario uitkomt op 76 cm ten opzichte van 
1977. Hierin is nog geen onzekerheidsband meegenomen zodat het eventueel 
hoger zou kunnen uitkomen.

In het winningsplan is de bodemdaling begrensd op 65 cm ten opzichte van 1993, 
wat neer komt op 69 cm ten opzichte van 1977. De bodemdalingsgrens wordt 
naar verwachting in de toekomst dus overschreden. Extra zoutwinning zou de 
overschrijding alleen nog maar laten toenemen. Voor eventuele extra zoutwinning 
uit het grote cavernecluster en andere omliggende putten VE-1,2,3 en TR-9 is dus 
een nieuw winningsplan nodig.

De operationele activiteiten zijn op dit moment al niet meer in lijn met het 
winningsplan. Om de uitstroom via het lek te minimaliseren of mogelijk te 
voorkomen is het enkel nog toegestaan om het grote cavernestelsel leeg te 
pompen. Injectie dient beperkt te blijven tot gebruik van zoet water voor de 
'dilution strings' en injectie van vaste restproducten zoals gips.

Uitbreiding VE-5 en VE-6
De bodemdalingsprognose in het winningsplan laat een daling van 7 cm zien op de 
geplande locaties van VE-5 en VE-6. Volgens de memo van Nedmag van 7 juni 
2018 zal de bodemdaling op deze locaties van VE-5 en VE-6 volgens het'base 
case' scenario circa 10 cm worden. Ook op de locatie van VE-5 en VE-6 is dus 
geen ruimte meer in de bodemdalingskom om enige vorm van zoutwinning toe te 
staan.

Omdat de cavernes VE-5 en VE-6 niet passen in het huidige winningsplan is SodM 
van mening dat de gelijknamige putten ook niet meer behoren tot het huidige 
winningsplan. De winning van zout uit deze putten kan immers enkel nog met een
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nieuw goedgekeurd winningsplan worden toegestaan. Het eerder boren van deze 
putten is het nemen van een voorschot op een winningsplan dat er nog niet is. 
SodM is van mening dat voor het boren van nieuwe putten Nedmag eerst een 
nieuw winningsplan met bijbehorend instemmingsbesluit dient te hebben waarmee 
extra zout kan worden gewonnen.

Adviesverzoek Omgevingsvergunning
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SodM op 18 juni 2018 per 
brief om aanvullend advies gevraagd over de omgevingsvergunning voor het 
boren van putten VE-5 en VE-6. In dit advies zullen we ook aangeven dat wij van 
mening zijn dat het boren van putten VE-5 en VE-6 om bovenstaande reden niet 
meer past binnen het huidige winningsplan.

B.D. Goë^e MSc 
Directe^ Ondergrond en Boren
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