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Uw kenmerk

Geachte heer ,
Bijlage(n)

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de drie zoutmijnbouwbedrijven op 
woensdag 23 januari 2019 bij het Staatstoezicht op de Mijnen, leg ik hierbij vast 
dat ik u op die bijeenkomst heb gevraagd om onderzoek te doen naar 
alternatieven voor het gebruik van diesel of dieselmengsels als 'blanket oil' bij 
zoutmijnbouw.

Al eerder heb ik vastgesteld dat Nedmag B.V. (hierna: Nedmag) diesel of 
dieselmengsels gebruikt die functioneren als 'blanket oil' bij zoutmijnbouw 
waarvoor een chemisch veiiigheidsrapport met bijbehorend blootstellingsscenario 
ontbreekt. Over dit gebruik van diesel in strijd met de REACH-verordening heeft 
Nedmag een vooraankondiging van een last onder dwangsom ontvangen.

Alternatieven
Tijdens de bijeenkomst heb ik de zoutbedrijven opgeroepen om alternatieven te 
onderzoeken voor het gebruik van diesel of dieselmengsels als mijnbouwhulpstof 
bij zoutwinning. Ik acht dat een redelijke invulling van de zorgplicht die op grond 
van artikel 33 van de Mijnbouwwet op Nedmag rust. Gelet hierop verwacht ik dat 
u onderzoek doet naar mogelijke alternatieven voor het gebruik van diesel of 
dieselmengsels waarbij het onderzoek voldoet aan onderstaande (niet limitatieve) 
vereisten:

1. onderzoek een zo breed mogelijk scala aan serieuze alternatieven en 
beperk dit niet uitsluitend tot stikstof;

2. neem zowel de milieu- en gezondheidseigenschappen als 
veiligheidsaspecten mee in de afweging;

3. zorg dat de alternatieven voldoen aan de REACH regelgeving.
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Ik heb gezegd tijdens de bijeenkomst dat ik het raadzaam vind dat de drie 
zoutmijnbedrijven in Nederland het onderzoek naar alternatieven als branche 
oppakken aangezien zij dezelfde problematiek ervaren.

Ik verwacht dat u het onderzoek voor 1 september heeft afgerond en het 
onderzoeksrapport aan mij heeft toegestuurd.

Daarnaast ontvang ik graag binnen een maand na dagtekening van deze brief van 
u een plan van aanpak.

Indien u over de inhoud van deze brief nog verdere vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met mevrouw a)sodm.nn.

Hoogachtend,

ir/T.F. Kockelkoren, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen
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