
atstoezicht op de Mijnen
isterie van Economische Zaken

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haaq

Ministerie van Economische Zaken
Directie Energie en Omgeving
t.a.v.  
Postbus 20407
25OO EK DEN HAAG

Staatstoezicht op de M¡jnen

Bezoekadres
Henri Faasdreef 312
2492 lP Den Haag

Postadres
Postbus 24037
2490 AA Den Haag

T 070 379 8400 (algemeen)
f 070 379 8455 (algemeen)

sodm@mrnez.nl
www. sod m. n l

Behandeld door

0ns kenmerk
t7124630

Uw kenmerk

B¡jlage(n )

Pagina 1 van 2

Datum
Betreft

24 augustus 2017
Nedmag Winningsplan Veendam en geplande cavernes VE-S en VE-6

Geachte  ,

Nedmag B.V. wil een deel van haar productie gaan verplaatsen naar twee nieuwe
cavernes op enige afstand van de huidige productielocatie. In uw mail van 20 juli
2017 heeft u aangegeven dat er onduidelijkheid is over de vraag in hoeverre
verplaatsen van de putten vE-S en 6 past binnen het winningsplan Veendam uit
2013 van Nedmag 8.V., U vroeg duidelijkheid over het standpunt van SodM hierin

Locatie nieuwe cavernes
Zoals u schreef zijn de geplande locaties van de cavernes VE-5 en VE-6 circa 1 tot
1.5 km (westwaarts) verplaatst ten opzichte van de oorspronkelijk geplande
posities. De nieuwe cavernes komen te liggen nabii (249,195 E; 570,319 N) en
(249,L09 E; 570,691 N) (in km RD). Deze locaties vallen binnen de gemeente
Hoogezand-Sappemeer.

Communicatie met Nedmag
Al in een vroeg stadium heeft Nedmag geïnformeerd naar de noodzaak tot
actualisatie van het winningsplan. Nedmag was van mening dat dit niet nodig is,
omdat de bovengrondse effecten (bodemdaling) pas vanaf 2021 merkbaar zijn.
Vóórdie tijd is sowieso een actualisatie van het winningsplan voorzien. SodM
heeft op B januari 2016 aan Nedmag laten weten het met die redenering eens te
zijn. Ik licht hieronder toe waarom.

Wat gebeurt er, en wat betekent dat voor de omgeving?
De boring (in 2018) zelf heeft geen bovengrondse eflecten. De eerste jaren (2019
en 2020) wordt vanuit de nieuwe boringen een tweetal cavernes gecreëerd onder
de grond. ook dat heeft geen merkbare effecten op de bodemdaling. wanneer
deze groot genoeg zijn, gaat men over op een andere van manier winnen, waarbij
het zout toestroomt uit de omgeving. Als Nedmag dan doorgaat met winnen
begint ook de bodemdaling op te treden. Pas op dat moment verlaat Nedmag de
vergunde ruimte uit het winningsplan, en moet er dus een actualisatie zijn.
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Actualisatie nod¡g?
Gezien het bovenstaande acht SodM een wijz¡ging van het winningsplan op dit
moment niet nodig.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinlormeerd.

Met vri g roet,

B.D MSc
Ondergrond en Boren
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