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Hoewel de agenda anders suggereert zijn er geen personele mutaties bij SodM te melden
SodM zal nog even kijken of de notulen van de meeting op 2-6-2021 ok zijn. Actie
Het overzicht op slide 3 met de status van Nedmag’s 13 putten is doorgenomen. Nedmag’s rapport over de
vervorming van de TR-7 casing is besproken en vervolgens is op 6-10 per e-mail door SodM op het rapport
gereageerd. Nedmag zal de reactie bestuderen. Op het eerste gezicht lijkt hij in lijn met wat besproken is.
Mochten er bij tweede lezing nog vragen boven komen, dan zoekt Nedmag contact met SodM. Actie



Slide 4 gaat specifiek over de cavernedrukbeheersing tijdens de workover op TR-9. Dit gebeurt o.b.v. het in
het winningsplan beschreven beleid t.a.v. cavernedrukken
Slide 5 laat zien dat het volume vrije pekel in de 1b laag van het TR-cavernecluster intussen met ca. 1,3 mln
m3 gereduceerd is t.o.v. 2018
Het diepste punt van de bodemdalingskom is op dit moment ca. 60 cm t.o.v. 1977. De vigerende instemming
met het winningsplan uit 2013 loopt tot 69 cm, met als voorwaarde een update van het winningsplan
voordat de daling 50 cm bedraagt. De update is in november 2018 ingediend. De definitieve instemming
met het winningsplan van 2018 is gepubliceerd, maar nog niet van kracht. In 2022 wordt weer een
waterpassing gedaan
N.a.v. slide 9: de eerste vergunningsaanvraag dateert al van 2017. Als zowel de behandeling van beroepen
als die van een eventueel hoger beroep 1,5 jaar zouden duren, zijn de vergunningen pas in 2024 zonder
voorbehouden van kracht. Dit is niet te hanteren. Nedmag wil een deel van het vergunningsproces graag
een keer met SodM evalueren en komt daartoe met een voorstel. Actie
. De op 30-4 jl.
gepubliceerde vergunningen zijn nog steeds niet van kracht, omdat er door 3 particulieren verzoeken om
een voorlopige voorziening zijn ingediend. 4 maanden later heeft de rechtbank Den Haag nog steeds geen
datum geprikt voor de behandeling van deze verzoeken. Ook dit is niet te hanteren
SodM laat in wk 40 2021 weten of ze willen reageren op het reeds ingediende concept M&R-protocol, of dat
ze graag de update (incl. gegevens over Q3 2021) willen ontvangen en daarop willen reageren. Actie
zal navragen wat de status is van de reactie op het door Nedmag ingezonden DU CSR voor Surdyne
(dakolie). Ook zal hij nagaan wat de ontwikkelingen zijn t.a.v.
o de in opdracht van
uitgevoerde geluidsmetingen
o de ondergrondse leidingen audit door
o de well integrity management audit door
Actie
Om de processing van waterpassing-gegevens door TNO te verbeteren moeten de meetregisters in de
toekomst mogelijk in een ander format ingediend worden. Dit kan met
worden geregeld
Ter info: de 3 zoutproducenten in Nederland hebben min of meer geregeld onderling overleg
Volgende overleg: 12-1-2022, 10.00-12.00. Teams uitnodiging volgt. Actie
.
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