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SodM 

Van: )
Verzonden: woensdag 7 november 2018 14:17
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Update 11-10 loss of containment Nedmag 20-4

Hoi , 
Ik heb komende maandag een overleg bij de SG over Nedmag. 
Zijn er nog actuele ontwikkelingen die ik kan meenemen? 
Alvast dank voor je reactie. 
Groet, 

Van:   
Verzonden: dinsdag 16 oktober 2018 11:18 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: FW: Update 11-10 loss of containment Nedmag 20-4 
Hay , 
Zojuist hebben we elkaar telefonische gesproken. 
Onder deze mail de laatste update van Nedmag van afgelopen donderdag. 

- Nog geen diesel aangetroffen in de peilbuizen. 
- Onderzoeken worden zo te lezen allen deze maand afgerond. Het uiteindelijke winningsplan wordt ook deze 

maand verwacht. 
- Bodemdalingssnelheid lijkt wat af te remmen. Was eerder ongeveer 1 cm per maand, nu rond de halve cm 

per maand.  
- Nedmag heeft eerder aangegeven dat er nog voor 3 jaar pekel in het cluster zit. Ze schatten hiervan de 

ongeveer, de helft nog te kunnen produceren. Dit is een zeer ruwe schatting: kan meer of minder zijn. Het 
scheelt dat ze uit meerdere putten kunnen produceren. 

- Nedman gaf begin september aan dat ze qua bodemdaling rond de 49 cm zaten. Momenteel zou dat zo’n 50 
cm zijn. 

Bij deze nog de link naar de beslissing op bezwaar over het handhavingsverzoek van Nedmag: 
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2018/10/10/beslissing-op-bezwaar-handhavingsverzoek-nedmag  
Reactie bezwaarmakers op RTVNoord: 
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/199969/Oordeel-SodM-over-Nedmag-is-kleine-stap-in-proces 
Groeten, 

 

Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: donderdag 11 oktober 2018 18:24 
Aan: @minez.nl> 
CC: @Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>;  

@Nedmag.nl>; @minez.nl>;  
@minez.nl>; @Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>; 
 @Nedmag.nl> 

Onderwerp: Update 11-10 loss of containment Nedmag 20-4 
Beste , 
Hierbij een update m.b.t. de stand van zaken n.a.v. de loss of containment op 20-4 jl. 

 De druk in het cluster is nog steeds erg stabiel, zo’n 94 bar, bij een netto onttrekking aan het 
cluster van ca. 70 m3/h pekel. De flow bij constante druk neemt langzaam af, in lijn met de 
verwachtingen. De afvoer van pekel naar zee is minimaal. In september was deze slechts ca. 1500 t 
MgCl2 en in oktober tot nu toe 0 
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 Maandelijkse monitoring bodemdaling met INSAR: we hebben de update t/m augustus 2018 nog 
niet ontvangen dus wat dat betreft geen nieuws. Ook is onze conclusie dat er slechts kortstondig 
(ca. een week) sprake is geweest van ondergrondse leak off dus onveranderd. Afgelopen maandag 
hebben we overleg gehad met Antea, die aan het kijken zijn of ze ons kunnen helpen met het 
verfijnen van onze analyses o.b.v. de INSAR data 

 De resultaten t/m september van de GPS-meting op WHC-2 zijn inmiddels binnen. Zie onderstaand 
plaatje. De lijn van het voortschrijdende gemiddelde was wat hobbelig in september, maar de 
zakking ter plaatse van WHC-2 lijkt ca. 5 mm geweest te zijn. Dat is weer iets minder dan in juli en 
augustus. We komen inmiddels in de buurt van de dalingssnelheden die vermeld staan in de 
bodemdalingsforecast van juni jl. 

 De 2 bassins voor opslag van pekel in tijden van verminderde afzet en/of lagere captive use (1 
bassin van 20.000 m3 op ons eigen terrein en 1 van 70.000 m3 in de buurt van Foxhol) worden in 
oktober opgeleverd. Onze grootste captive user gaat eind oktober gedeeltelijk stop. Tijdens deze 
stop zullen de bassins in gebruik genomen worden, in plaats van dat we pekel naar zee afvoeren 

 Bij de monitoring van een aantal peilbuizen, bronnen en annuli op de aanwezigheid van olie a.g.v. 
het incident in april hebben we nog steeds niks aangetroffen. Een voorstel van  
Milieuexpert voor het professionaliseren van deze monitoring, via een 6-tal strategisch geplaatste 
peilbuizen met divers tot in de 1e en 2e watervoerende laag, is gereed en wordt komende week 
met  besproken. Daarna zullen we de benodigde voorzieningen z.s.m. realiseren 
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 De eigenaar van de grond waar we een geofoon willen plaatsen is accoord. Maandag a.s. vindt de 
kick off meeting van dit project plaats. De realisatie vergt naar verwachting enkele maanden, i.v.m. 
levertijden etc. 

 De studie naar wat er zou kunnen gebeuren met de olie die tijdens het event op 20-4 mogelijk uit 
het cluster ontsnapt is, is in volle gang. Deze wordt uitgevoerd door een team van WEP, met daarin 
o.a. . Een final draft verwachten we volgende week. Streven is afronding eind 
oktober 

 Wij verwachten deze week nog de final version van het rapport van Panterra met de resultaten van 
de fracture propagation study. Als het er is stuur ik het op 

 Een first draft van het rapport over de oorzaak en gevolgen van het verbonden raken van cavernes 
is gereed. We plannen deze studie in oktober af te ronden 

 Volgende week bespreken we met  van WEP de eerste resultaten van de uitkomsten 
van de 3D FEM gesteentemechanische berekeningen, gericht op het voorkomen van herhaling van 
het incident van 20 april. Streven is deze studie eind oktober afgerond te hebben 

 Overleg met  in het kader van de second opinion m.b.t. de oorzaak van het event op 20-
4 loopt. Zijn afsluitende memo wordt binnenkort verwacht 

 We zijn druk bezig met het opstellen van een nieuw winningsplan en met het uitvoeren van alle 
bijbehorende c.q. onderliggende studies. Qua studies mikken we waar mogelijk op afronding in 
oktober. Het nieuwe winningsplan dienen we z.s.m. daarna in. 

Groet, 
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