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Van @Nedmag.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 14:26 
Aan: @minezk.nl>;

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@minezk.nl>; @Nedmag.nl>; 
@cms-dsb.com) @cms-dsb.com>; 

@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: VE-7 boren en ontwikkelen i.p.v. VE-6 

---------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------- 
Geachte heren  en beste  en 

Naar aanleiding van ons telefoongesprek zojuist  hierbij deze mail. Ik heb jou ook geprobeerd 
te bellen  maar kon je niet bereiken. 

Zoals bekend zijn we bezig met het boren van 2 nieuwe zoutwinningsputten vanaf onze locatie WHC-
1 in Borgercompagnie. De eerste daarvan, VE-5, is bijna gereed. De zoutlaag ter plekke van VE-5 is 
inmiddels in kaart gebracht. De samenstelling van het zout is voldoende om winningsput VE-5 te 
completeren en de bijbehorende caverne te gaan ontwikkelen. Hij is echter onvoldoende om de 
tweede winningsput naar de nabijgelegen ondergrondse locatie VE-6 te boren, wat het plan was. We 
willen de tweede winningsput daarom naar de in het Winningsplan 2018 opgenomen ondergrondse 
locatie VE-7 boren. 

We willen de winningsput graag VE-7 noemen. Dat is het meest logisch en transparant. Daarbij doet 
zich het volgende voor: 

 In de instemming met het Winningsplan 2018 staat artikel 5: Voor aanvang van de
caverneontwikkeling van de cavernes VE-7 en VE-8 dient Nedmag B.V. een analyse van de
effecten van de winning uit de cavernes VE-5 en VE-6 te overleggen aan de minister.
Winningsput VE-6 wordt in ieder geval vooralsnog maar mogelijk nooit geboord en caverne
VE-6 wordt dus mogelijk nooit ontwikkeld. In dat geval zou o.b.v. artikel 5 caverne VE-7
(en/of -8) nooit ontwikkeld mogen worden en zou het boren van put VE-7 (en/of -8) dus geen
zin hebben.

 In de omgevingsvergunning voor het boren van 2 winningsputten staan ze genoemd als VE-5
en VE-6.

 De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de inrichting WHC-1|2 is verleend voor het
realiseren van infrastructuur voor VE-5 en VE-6.

Met de winning uit VE-5 t/m VE-8 is onder voorwaarden ingestemd en dit deel van de instemming is 
van kracht. De 2 omgevingsvergunningen zijn ook van kracht. We hebben onze toezichthouder SodM 
daarom het volgende gevraagd: 

 Toestemming om eerst caverne VE-7 te ontwikkelen i.p.v. caverne VE-6, met daarbij de
afspraak dat voor aanvang van de ontwikkeling van de cavernes VE-6 en/of VE-8, een analyse
van de effecten van de winning uit de cavernes VE-5 en VE-7 overlegd wordt aan de minister.

 Toestemming voor het boren van VE-7 i.p.v. VE-6, onder de vigerende vergunning voor het
boren van de 2 putten VE-5 en VE-6: de gevolgen van het boren voor de omgeving en het
milieu zijn immers niet afhankelijk van of VE-6 geboord wordt of VE-7.
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 Toestemming voor het gebruik van de infrastructuur die op WHC-1 gerealiseerd wordt voor 
de winning uit VE-7, i.p.v. voor winning uit VE-6. Ook voor deze vergunning geldt dat het voor 
de omgeving en het milieu niet uitmaakt of de infrastructuur gebruikt wordt voor VE-6 of 
voor VE-7, de infrastructuur en het gebruik ervan blijven onveranderd. 

 
SodM gaf aan dat zij (op dit moment) geen inhoudelijke bezwaren zien maar dat het boren van VE-7 
en het ontwikkelen van de bijbehorende caverne niet volledig in lijn is met de instemming met het 
winningsplan en de 2 omgevingsvergunningen. Om niet handhavend op te hoeven treden dient er 
zicht te zijn op legalisatie van de gewijzigde volgorde van boren en caverneontwikkeling, waarvoor zij 
ons naar jullie (EZK) verwezen. 
 
Het skidden (verschuiven) van de boortoren naar de putkelder voor de tweede put staat gepland 
voor eind volgende week. Graag zouden wij op zo kort mogelijke termijn met jullie in overleg treden 
over de mogelijkheden om VE-7 aansluitend aan VE-5 te boren en na het boren van VE-7 met de 
ontwikkeling van de cavernes VE-5 en -7 te beginnen. 
 
Met vriendelijke groet, 

 

NEDMAG B.V.
 

M
E
W
 

  +31  
  Nedmag.nl 

  http://secure-web.cisco.com/1W 7IOalQ4FOF-
XbCE56gOMtXxu9EBUjx3 Pf5xS6 NfYq2gbFXKLgp1qJSrvMaJCFOv0rmI efZUnu9UMCInpU3J
8vEIXoZFQyNlCGQDkoeaPfwepyWl3N5W02eK0nLlKjtuWwBu wYCsParpjZWI1xRfPZcpYJ84
YCR4mmxBGBsDSyPYY5sv34XYKVHvEwHs5WUW1tSZZtNmsmQh1U8fJB1A8zdCn773Li9LgNJ
shDcwkPZLqsDnE0XtNU3QfsaOHnHWI4j dVc8XBPm82Gw/http%3A%2F%2Fwww.nedmag.c
om  

  

This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your 
system. 
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Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: vrijdag 8 juli 2022 17:53 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @we-p.nl' @we-p.nl>; @we-p.nl>; 

@we-p.nl>; @Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>; 
@Nedmag.nl> 

Onderwerp: FW: Nedmag - VE-5 - MoC 

Beste 

Zie onder voor de antwoorden op jouw vragen n.a.v. mijn mail van 8 juni jl. Ik hoop dat ze hiermee naar 
tevredenheid beantwoord zijn. 

Groet, 

NEDMAG B.V.
 

M 
E 
W
 

  +31 
@Nedmag.nl 

  http://secure-web.cisco.com/1h0xKX-8RAnwETML3sjn_KBIxSunt0Vf4tQNJMA9WOUdhuT3SRaRDeidftB9P7c0m
w9O6ddVVGcrzvjLpy9qU28qJhQxw_keHO_TlipZOk-
1b7qr0QboXkcfKlfoZtrY7Q0fE5RUDS7ssT3HOAu7KoVZmcK90BkjbEZl9QSu5Y5rrT0ohV0a9_UI0fD7ytr7j5ISqjzv2R5
  

This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. 
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Van: 
Verzonden: zaterdag 9 juli 2022 09:36 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl>; ) 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Verzoek om toestemming 

Geachte heer 

U vraagt om toestemming voor een boring naar de ondergrondse locatie VE-7, vanaf locatie WHC-1. 

Op basis van de voorschriften uit de omgevingsvergunningen en het winningsplan is dit niet 
toegestaan. SodM kan een dergelijke toestemming ook niet verlenen. Een gedoogbeschikking waarbij 
wij afzien van handhaven is ook geen optie, er is bijvoorbeeld nog geen concreet zicht op legalisatie.  

Toelichting: 
De in het winningsplan (DGKE-WO / 21031093, 30 april 2021) bedoelde analyse onder artikel 5 heeft 
als doel om aannemelijk te maken dat bodemdaling ten gevolge van de totale winning zoals 
opgenomen in het  
winningsplan niet zal worden overschreden. Met het ingediende verzoek wordt afgeweken van de 
voorgeschreven volgorde, hier zal, voor aanvang van de caverneontwikkeling, een wijziging voor 
ingediend moeten worden. 

Daarnaast zijn de in het winningsplan genoemde putten gekoppeld aan de omgevingsvergunningen. 
Op dit moment is er nog geen omgevingsvergunning voor het boren van de winningsputten, 
genoemd als VE-7 en VE-8. Er moet een aanvraag voor de winningsput(ten) ingediend worden. 

Met vriendelijke groet, 

........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag  
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag  
........................................................................ 
M +    T  secr.  +31 70 379 84 00 

@sodm.nl  
http://www.sodm.nl 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: dinsdag 12 juli 2022 17:42 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl>; @we-p.nl' @we-
p.nl>; @kcadeutag.com>; SodM Boren <Boren@SodM.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - VE-5 - incidenten 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Goedemiddag

Bedankt voor de reactie en informatie. 

Kunnen we volgende week dinsdagochtend 19 juli een afspraak maken over een update over de 
recente incidenten, en is er al een rapport beschikbaar over de vinger verwonding van 18 juni? 

Vriendelijke groet, 

@sodm.nl 
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Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 09:26 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl>; @we-p.nl' @we-p.nl>;
@kcadeutag.com>; SodM Boren <Boren@SodM.nl>; @sodm.nl>; 

@Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - VE-5 - incidenten 

---------------------------------------------------- 

Let op, in deze e-mail verzonden door @nedmag.nl, zijn één of meerdere verdachte links gevonden die uit 
voorzorg aangepast zijn, zodat deze opnieuw gecontroleerd worden bij het aanklikken. Links kunnen misbruikt 
worden om malware op uw systeem te installeren. Klik alleen op nog aanwezige links als de e-mail afkomstig is van 
een door u vertrouwde afzender. 

Indien dit niet het geval is dient u deze e-mail direct te verwijderen. 

DICTU Servicedesk 

---------------------------------------------------- 
Goedemorgen 

Ik zou kunnen, 19-7. Wie zou je van onze kant er graag bij willen hebben? 

Groet, 
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Van @sodm.nl> 
Verzonden: donderdag 14 juli 2022 10:17 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC @sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl>; @we-p.nl' @we-p.nl>; 
@kcadeutag.com>; SodM Boren <Boren@SodM.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - VE-5 - incidenten 

Beste 

Voor ons gesprek op dinsdag 19 juli over de recente incidenten op de Nedmag booroperatie VE-5 

Van jullie kant stel ik voor dat de mensen verantwoordelijk voor de veiligheid op de boorlocatie en betrokken bij 
de onderzoeken bij de drie genoemde incidenten; 
Nedmag; jij zelf en QSHE manager 
KCAD; rig manager en QHSE manager 
WEP; well team leider/manager of HSE manager 

Vanuit SodM graag de volgende personen uitnodigen 

Wegens vakanties kunnen hier nog wat veranderingen in plaatsvinden. 

Ik stel voor van 10:00 uur tot 11:00 uur, of van 14:00 tot 15:00 uur, maar andere tijden zijn ook mogelijk. 

Vriendelijke groet 

@sodm.nl 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 09:03 
Aan: @Nedmag.nl> 
Onderwerp: incident rapport en VE-6 target 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Goedemorgen 

Ik heb twee vragen: 

Is er een onderzoeksrapport beschikbaar van het vinger incident van 18 juni dat met ons gedeeld kan 
worden voorafgaand aan de geplande bespreking morgen? Ik heb op dit moment alleen een begin 
van het rapport. Zie bijlage ter info. Morgenvroeg gaat het onderzoek verder. 

Ik begrijp dat er een mogelijkheid bestaat voor het veranderen van de VE-6 drilling target. Kan ik 
hiervoor een MOC van het programma van verwachten? Aan de MOC wordt gewerkt, we sturen je 
die als hij gereed is. 

Vriendelijk bedankt 

@sodm.nl 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of message 
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Verzonden: maandag 18 juli 2022 10:16 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; 

@sodm.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE: VE-7 boren en ontwikkelen i.p.v. VE-6 

Beste , 

Ik probeerde je net te bellen over onderstaand. 

Begrijp van Nedmag dat er vorige week telefonisch contact is geweest met EZK. Nedmag zou 
daarin afgesproken hebben, c.q. aangegeven hebben zijn vanaf putkelder V06 te gaan boren naar 
de ondergrondse positie van V07. 

Nedmag had ons als toezichthouder al eerder om toestemming gevraagd, zie bijgaande email. 

Groet, 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 13:45 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; 

@sodm.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl>; @sodm.nl> 

Onderwerp: RE: VE-7 boren en ontwikkelen i.p.v. VE-6 

Beste , 

Wellicht is het goed om een drieweg gesprek te hebben EZK-Nedmag-SodM. Ik stel voor dat EZK 
(of Nedmag?) daar het initiatief voor neemt. Van ons uit zouden, afhankelijk van beschikbaarheid 

 of  (in de cc) en ikzelf daaraan deel kunnen nemen. 

Van onze inspecteurs begrijp ik dat Nedmag bezig is met de voorbereidingen (plaatsen rig en boor 
equipment) op de VE-6 locatie en dat Nedmag van plan is gedurende de komende 24 uur de 
boorvloeistof voor te bereiden voor het 24” boorgat. 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 14:35 
Aan: @sodm.nl>; 

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; 

@sodm.nl> @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: VE-7 boren en ontwikkelen i.p.v. VE-6 

Beste  en , 

Voor de duidelijkheid. Ik heb vorige week inderdaad telefonisch contact gehad met Nedmag, maar 
in tegenstelling tot onderstaande is hierin niet afgesproken om vanaf putkelder VE-6 te kunnen 
gaan boren naar de ondergrondse positie van VE-7. Nedmag heeft wel aangegeven voornemens te 
zijn vanaf putkelder V06 te gaan boren naar de ondergrondse positie van VE-7. Ik heb aangegeven 
dat hiervoor een wijziging van de omgevingsvergunning (voor het boren van VE-7) en een wijziging 
van het instemmingsbesluit met het winningsplan (voor het winnen uit VE-7) nodig is. 

Met vriendelijke groet, 

…………………………………………………………………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
programma Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond - Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag  
…………………………………………………………………………………………… 
T 070 
M 06
E @minezk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

31



Van: @sodm.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 15:43 
Aan: @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
CC @minezk.nl>; 

@sodm.nl>; @minezk.nl>; 
@sodm.nl> 

Onderwerp: RE: VE-7 boren en ontwikkelen i.p.v. VE-6 

Beste / , 

Dank voor deze toelichting! Daarmee zitten EZK en SodM op één lijn qua interpretatie van de 
huidige status.  

Groet, 
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Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 17:35 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @kcadeutag.com>; @kcadeutag.com>; @we-p.nl' 

@we-p.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: incident rapport en VE-6 target 

Goedemiddag 

Zie onder voor reactie. 

Tot morgen, 

Groet, 
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2. Event Details 

 
Time of the incident:  2022-06-18 

 
Potential Level:  L3 

 
Actual Level:   L3 

 
Injury Category:  LTI - Lost Time Injury 

 
Injury Type:   Caught Between / In 

 
Injury Cause:   Trapped 

 
Body Part/Area effected: Right Hand / Middle Finger 

 
Treatment Provided:  First aid was given; Cleaned and stopped bleeding, applying bandage. 
 
Task at time of the incident: Removing test sub from Top Drive. 

 
 
 
  







 

 

 

4. Root Cause Analysis  
 

 

Immediate Causes 
 

Under investigation 

 
Underlying Causes 
 
Under investigation 

 
Root Cause 
 

Under investigation 

 

 

Immediate Corrective Actions 

Stopped the job. A Time Out For Safety (TOFS) was carried out with all involved.  
 

 

5. Corrective and Preventive Actions 

 
 

6. Incident Review 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: maandag 18 juli 2022 17:39 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @kcadeutag.com>; @kcadeutag.com>; @we-p.nl' 

@we-p.nl> 
Onderwerp: RE: incident rapport en VE-6 target 

Bedankt 

Misschien kunnen we morgenmiddag aan het einde van de veiligheidsbespreking ook even een korte update 
krijgen over TR-6 plan. 

Tot morgen 

@sodm.nl 
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Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: woensdag 20 juli 2022 14:27 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @we-p.nl' @we-p.nl>; @we-p.nl>; 

@we-p.nl>; SodM Boren <Boren@SodM.nl>;
@we-p.nl>; @Nedmag.nl>; 

@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>;
@Nedmag.nl>; @sodm.nl>;

@Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Work program VE-6 en concurrent operations document Wellhead Center 1 

Beste 

Hierbij zoals gisteren besproken MOC#1 van het VE-6 drilling program v1.2. 

Groet, 

NEDMAG B.V.
 

M 
E 
W
 

  +31 6 
@Nedmag.nl 

  http://secure-web.cisco.com/1V5hdo9pti7dfpX66s24io2xK2P_0pp1Rm7X255CIq-0GhUMR_UGZ4ko3nNneRFF7D_wVw6b1bk5RUmee_mcVZk
ADXe1DU7xVHapsLKmgVhunIGUXo9-
BfJmWCXUJPdQZ4OBzv3ytQao5GKdPQEJFpqeUfwSBKquLsKoYBTQEkb2jMfGQJSe0MKOiXMGPNSOFTLLwdtspUDOEw_du0
ci8aPlR-fdAtSQcZb18ScYjyiuiufZXl3uHk8wag/http%3A%2F%2Fwww.nedmag.com
  

This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 09:28 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @we-p.nl @we-p.nl>; 

@we-p.nl>; @we-p.nl>; SodM Boren 
<Boren@SodM.nl>; @we-p.nl>; 

@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>;
@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>; 
@Nedmag.nl>; @sodm.nl>; SodM Boren 

<Boren@SodM.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Work program VE-6 en concurrent operations document Wellhead Center 
1 

Beste 

Bedankt voor het indienen van MOC#1 voor werkprogramma VE-6. 

Ik heb de volgende opmerking en vraag. 

1. Op dit moment bekijkt SodM of de relevante verleende vergunning voor VE-6 ook geldig
zijn op het boren naar de VE-7 caverne locatie. Verwacht hier binnenkort een
communicatie over.

2. Bij de MOC#1 graag een trajectory profile bijvoegen met daarop zichtbaar de beide
trajectories (originele VE-6 trajectory, en de gewijzigde naar VE-7 locatie). Ook graag de
casing schoenen hierop zichtbaar in aangeven. Indien beschikbaar zouden een paar 3D
seismische plots met de VE-6 en de VE-7 cavernes en de trajectories verhelderend zijn.

Vriendelijk bedankt 

 @sodm.nl 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 16:40 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: overtreding 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Geacht heer 

U verzocht ons per email van 7 juli 2022 om toestemming om de VE-7 ondergrond locatie aan te 
boren vanuit de oppervlakte locatie VE-6 op WHC-1. Op 9 juli 2022 antwoordde ik u dat u niet 
beschikt over de juiste vergunning. Vervolgens blijkt uit uw correspondentie met het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat op 8 juli 2022 én uit de dagrapportage van 20 juli 2022 dat u 
voorbereidingen treft om nog voor het weekend te beginnen met boren.  

Gelet op het voorgaande verzoek ik u met klem om mij per ommegaande te garanderen dat de 
voorgenomen booractiviteit niet gericht is op het aanboren van de ondergrond locatie VE-7. 

Hoogachtend, 

........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag  
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag  
........................................................................ 
M    T  secr.  +31 70 379 84 00 

@sodm.nl  
http://www.sodm.nl 
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-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 17:38 
Aan: 
Onderwerp: Nedmag - Boren 2e winningsput vanaf WHC-1 
Tijd: vrijdag 22 juli 2022 09:30-10:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Hierbij een uitnodiging voor overleg via MS Teams n.a.v. SodM’s e-mail d.d. 21-7 over het boren van 
een 2e winningsput vanaf WHC-1. 
________________________________________________________________________________  
Microsoft Teams-vergadering  
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
Of neem deel met een vergaderings-id 
Vergaderings-id: 396 484 730 93  
Wachtwoordcode: tmiLaW  
Meer informatie | Opties voor vergadering  
________________________________________________________________________________  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Intern gebruik

Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: donderdag 21 juli 2022 18:38 
Aan: @sodm.nl> 
CC: sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: overtreding 

Geachte heer , 

Graag bespreken wij morgenvroeg uw mail met SodM en EZK, tijdens het overleg waarvoor inmiddels 
een afspraak is gemaakt. Wij zijn zoals bekend van mening dat wij over de juiste vergunning 
beschikken om winningsput VE-6 naar de ondergrondse locatie VE-7 te boren, en zouden graag een 
toelichting ontvangen waarom SodM die mening niet met ons deelt. 

Vertrouwend op een constructief overleg, 

Met vriendelijke groet, 
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Intern gebruik

Van: @sodm.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 10:32 
Aan: @Nedmag.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Boren 2e winningsput vanaf WHC-1 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Geachte heren  en 

Ter bevestiging van ons gesprek vanochtend: 

  Nedmag 
  EZK 
  SodM 
  SodM 

Nedmag opende door haar standpunt toe te lichten. De boorvergunning vermeldt alleen 
putnummers, geen ondergrondse locaties. EZK/SodM wezen op de koppeling met het winningsplan. 

EZK stelde voor dat Nedmag vandaag nog een aanvraag milieu-neutrale wijziging indient. Nedmag 
gaf aan dit te gaan doen. Indien de aanvraag ontvankelijk is en in behandeling genomen wordt zal 
EZK Nedmag en SodM hierover vandaag nog inlichten. In dat geval kan SodM, wegens zicht op 
legalisatie, afzien van handhaving. 

Separaat zal Nedmag middels MOC procedure de benodigde wijzigingen in het boorprogramma 
maken. 

Met vriendelijke groet, 

........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen  
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 | 2492 JP Den Haag  
Postbus 24037 | 2490 AA Den Haag  
........................................................................ 
M + 31    T  secr.  +31 70 379 84 00 

@sodm.nl  
http://www.sodm.nl 

Groet, 
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