
 

 

Vragen / Bespreekpunten SodM n.a.v Winningsplan 2018 Nedmag 
 
WP = Winningsplan 2018 
 
1. Waarom vindt er in Kiel-Windeweer op dit moment bodemdaling plaats, terwijl 

er in Tripscompagnie (WHC-2) gewonnen wordt? Hoe kan dat vanuit de op 
WHC-2 gelegen putten? 

 
2. Is de oorzaak van de lekkage (20 april 2018) inmiddels duidelijk in een rapport 

verwoord en geaccepteerd door SodM? 
 
3. Op p. 21 van WP staat dat er actief gewonen wordt uit TR9 en het cluster VE2 

en VE3. Hoe kan het dat Nedmag niet weet of VW 2 en VE3 met elkaar 
verbonden zijn? Hoe kan uit TR9 en VE3 gewonnen worden, terwijl door SodM 
op 13 juli 2018 aan Nedmag geschreven is dat niet meer uit deze putten 
gewonnen mocht worden dan na een goedgekeurd nieuw winningsplan? 

 
4. Hoe valt het verschil in de tekening op p.14 van het WP en die in Referentie 8, 

p.4 te verklaren? (Deze tekeningen hebben betrekking op ZE-III-2a). 
 
5. Eenzelfde vraag betreft de tekening op p. 14 van het WP en die in Referentie 8, 

p. 4 te verklaren? (Deze tekeningen hebben betrekking op ZE-III-2a). 
 
6. Hoeveel jaar duurt de bleed-off fase van de cavernes die bij de calamiteit 

betrokken waren? Mag in geen van de negen putten tijdens de bleed-off 
vloeistof ingepompt worden? 

 
7. Hoeveel boringen zijn er (misschien) misgegaan, c.q. verlegd? Wat is er in 2016 

zodanig misgegaan dat Nedmag 9 maanden nodig heeft gehad voor de 
werkzaamheden op WHC-1? 

 
8. Hoeveel putten zijn er in totaal geboord op WHC-1 en op WHC-2? 
 
9. In het besprekingsverslag ”Bestuurlijk overleg bodemdaling Nedmag” van 7 

mei 2018 staat op p. 1: ”Om lekkage zoveel mogelijk te beperken, is de injectie 
van water in de cavernes gestopt en wordt zoveel mogelijk pekel 
geproduceerd. Bij normale productietempo duurt het nog anderhalf jaar om 
deze pekel te produceren. Tot die tijd blijft een deel van de pekel weglekken.” 
Vragen: Wat wordt er  met deze laatste zin precies bedoeld? Wat wordt onder 
”normale productie” verstaan? Waar lekt deze pekel naar toe? 

 
Borgercompagnie, 11 februari 2019 
 
Namens de Bewonersgroep Borgercompagnie en de Stichting Stop Zoutwinning 

Tel:  Email:  




