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Zout in de buurt

Zoutwinning
Magnesiumzout (Nedmag)
Keukenzout Zuidwending (Nouryon)
Keukenzout Heiligerlee (Nouryon)

Opslag
Gasopslag Zuidwending (Energystock)
Stikstofopslag Heiligerlee (GTS)

Heiligerlee

Zuidwending

Nedmag
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Staatstoezicht op de Mijnen – 2 soorten taken

Missie: SodM maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de 
bescherming van het milieu bij energiewinning en benutting van de ondergrond, 
nu en in de toekomst.

Toezicht en handhaving
• Inspecties, onderzoek
• Van gesprek tot dwangsom

Advisering ministerie obv rol als toezichthouder 
• Gevraagd: vergunningen, beoordeling winningsplannen 
• Ongevraagd: reflectief toezicht, beleid, wetgeving
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Toezicht en handhaving SodM mbt zout in 2019 o.a.:

Toezicht en handhaving
• Afronding incident 2018 Nedmag: aflaten en monitoren

• BRZO inspecties gasopslagen Energystock Zuidwending 

• Voortzetting verscherpt toezicht Nouryon i.v.m. integriteit putten, pijpen en 
achterstand in verlaten cavernes
o Pijpleidinginspecties; incident pijpleiding Nouryon Zuidwending
o Afronding micro-seismisch netwerk Heiligerlee (2019) en Zuidwending (2020)
o REACH compliance
o Zoektocht alternatieven voor dieselolie. Onderzoek aangeleverd (oktober)



Advisering SodM mbt zout in 2019

Gevraagd advies: 
- Winningsplan Nedmag 
- HL-K Stikstofopslag (GTS) 

Ongevraagd advies: 
- Aanleg nieuwe caverne Heiligerlee alleen als Nouryon aanvaardbaar 
sluitingsplannen voor bestaande cavernes oplevert.
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Staat van de sector Zout: 
Geen hypotheek op de toekomst

1.Cavernes

• Begrens omvang van de cavernes of totaal te produceren hoeveelheid.
• Verbeter monitoring d.m.v. seismisch meetnetwerk (Heiligerlee; Zuidwending).
• Stel in winningsplan duidelijke eisen aan abandonneren van cavernes.
• Ontwikkel meer kennis over gedrag cavernes, ondergrondse effecten en 

gestapelde mijnbouw.
• Laat zoutcavernes verplicht opnemen in de basisregistratie ondergrond.



Staat van de sector Zout (2)

2.Milieuverontreiniging

Diesel: 
• Verplicht een dieselboekhouding
• Zoektocht alternatieven voor diesel
• Overweeg een verbod op gebruik diesel

Andere vervuiling
•Voorkom incidenten door preventief onderhoud en nazorg



Staat van de sector Zout (3) 

3.Voor omwonenden

• Transparantie: communiceer proactief over risico’s, effecten en incidenten.
• Zorg voor één schadeloket daar waar zowel zout- als gaswinning plaatsvindt, 

en omkering van het bewijsvermoeden.



Winningsplan Nedmag 

Kaartje winningsplan

Ondergrondse positie huidige 
en nieuwe cavernes



Advies SodM m.b.t. winningsplan Nedmag

- instemmen met afwikkeling incident: aflaten cavernes TR-1 t/m 8; VE-4.
- niet instemmen met actieve winning uit TR-9 en VE-3, alleen aflaten. 
- instemmen met winning uit VE-5,6 en VE-7,8  mits: (a) beperken volume; (b) 

intensiveren monitoring; (c) beperken mijnbouwhulpstoffen. 

En:
- verbetering van de relatie met lokaal betrokken partijen
- introductie bewijsvermoeden
- levenscyclus benadering zoutwinning inclusief financiële garanties voor 

abandonnering, schade en nazorg, bijv. in los gepositioneerd fonds



Advies SodM m.b.t. winningsplan Nedmag
- instemmen met afwikkeling incident: aflaten oude cavernes.
- niet instemmen met hervatten actieve winning uit TR-9 en VE-3. 
- winning uit VE-5,6 en VE-7,8  is veilig, mits: 

- beperken volume; 
- intensiveren monitoring;
- beperken mijnbouwhulpstoffen. 

En:
- verbetering van de relatie met lokaal betrokken partijen
- introductie bewijsvermoeden
- levenscyclus benadering zoutwinning inclusief financiële garanties voor 

abandonnering, schade en nazorg, bijv. in los gepositioneerd fonds


