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Uw kenmerk 
Geacht college, 

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft 28 november 2018 een 
winningsplan van Nedmag ontvangen. In december 2018 en september 2019 
bent u in een Bestuurlijk Overleg op de hoogte gebracht van dit winningsplan en 
de procedure tot instemming. Conform de afspraak in het Bestuurlijk Overleg ga 
ik over tot het vragen van advies aan u, nu het advies van SodM en (TNO-AGE) op 
de aanvulling ontvangen is. Op 30 september 2019 zijn alle stukken ten behoeve 
van de adviesaanvraag reeds aan uw ambtenaren gestuurd. 

Sinds 1977 wordt er magnesiumzout gewonnen door Nedmag B.V. (hierna: 
Nedmag) vanuit de bestaande winningslocaties nabij de dorpen Borgercompagnie 
en Tripscompagnie. Voor de wijze waarop het zout gewonnen wordt, stelt de 
operator een winningsplan op. Het winningsplan gaat onder andere in op de wijze 
en de duur van de winning, de te winnen hoeveelheden zout en de verwachtingen 
ten aanzien van bodembeweging. 

De reden dat dit winningsplan is ingediend is voor een deel gelegen in de 
afhandeling van het incident dat in april 2018 plaatsvond, waarbij kortstondig 
pekel is weggestroomd. De actualisatie is ook nodig omdat Nedmag nieuwe putten 
wil gaan boren om de zoutproductie op peil te houden en zo de bedrijfsvoering te 
kunnen voortzetten in het gebied. 

Mijnbouwwet en de te volgen procedure 
Het verzoek tot instemming met het winningsplan doorloopt de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb). 

Ten aanzien van de beoordeling van het winningsplan en de advisering daarop zijn 
de afwegingsgronden uit artikel 36 van de Mijnbouwwet van belang. In de 
Mijnbouwwet zijn het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische 
commissie bodembeweging (Tcbb), de provincie(s), gemeente(n) en 
waterschap(pen) en de Mijnraad aangemerkt als adviseur. De verschillende 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de afzonderlijke adviseurs, 
omvatten het gehele palet aan de te beoordelen aspecten en de afwegingsruimte 
die de minister op grond van de Mijnbouwwet heeft. SodM adviseert de minister 
over de technische aspecten en de doelmatigheid van de winning evenals de 
risicobeoordeling van de winning. SodM heeft daarvoor advies aan TNO-AGE 

Bijlage(n) 
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adviseert de minister over de verwachte gevolgen van de ingeschatte 
bodembeweging in termen van schade. De Mijnraad wordt als laatste van de 
adviseurs gevraagd om, alles overziend, een advies te geven. 

De toegevoegde waarde van uw advies zit in de regionale en lokale kennis die u 
kunt inbrengen ten aanzien van de nadelige gevolgen van de verwachte 
bodemdaling in het desbetreffende gebied. Met name effecten op natuur en 
milieu, aanwezige bebouwing of infrastructurele werken en de functionaliteit 
daarvan alsmede de veiligheid van bewoners, zijn aspecten waarop u kennis kunt 
meegeven die de minister kan meewegen in de beoordeling van het besluit. 

Specifieke informatiesessie 
Gedurende de procedure hecht het ministerie waarde aan een open en 
transparante wijze van communiceren met u. Om die reden worden de adviseurs 
bij de behandeling van het winningsplan uitgenodigd voor een informatiesessie, 
die specifiek over het desbetreffende winningsplan gaat. De bijeenkomst over het 
winningsplan Veendam staat gepland voor woensdag 16 oktober 2019. Bij deze 
bijeenkomst wordt u in de gelegenheid gesteld om alle vragen ten aanzien van de 
inhoud van het winningsplan en de procedure te stellen. Er zullen deskundigen 
van het ministerie, SodM en van Nedmag aanwezig zijn om vragen te 
beantwoorden. 

Na ontvangst van alle adviezen stelt de minister een ontwerpbesluit op waarin 
deze adviezen worden meegewogen. Met u is afgesproken dat er nog een 
Bestuurlijk Overleg wordt ingepland als de minister alle adviezen ontvangen heeft 
en de contouren van het ontwerpbesluit zichtbaar worden. Tevens is met u 
afgesproken dat er pas een informatieavond voor omwonenden wordt 
georganiseerd op het moment dat er een protocol voor afhandeling van schade is. 
Uiteindelijk zal het ontwerp-instemmingsbesluit gedurende 6 weken ter inzage 
worden gelegd. In deze periode wordt een informatiemarkt voor omwonenden 
gehouden en kan iedereen zienswijzen indienen. Hierna neemt de minister een 
besluit op de instemming. Dit definitieve instemmingsbesluit is vatbaar voor 
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Verzoek tot advies 
Graag stel ik u in de gelegenheid om advies uit te brengen op het verzoek tot 
instemming met het gewijzigde winningsplan Veendam. 

Ik verzoek u om uiterlijk 25 november 2019 advies uit te brengen. 

Indien u geen gebruik wilt maken van uw adviesrecht verzoek ik u, mij daarvan 
op de hoogte te stellen. 
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Nedmag heeft bijlagen aangeleverd ter onderbouwing van het onderhavige 
verzoek tot instemming met het gewijzigde winningsplan Veendam. Deze bijlagen 
zijn reeds digitaal aan uw behandelend ambtenaar verzonden. Mogelijk ten 
overvloede wijs ik u erop dat de bedrijfsgegevens in het winningsplan 
vertrouwelijk behandeld dienen te worden en niet openbaar gemaakt mogen 
worden. 

MT-lid Directie Warmte en Ondergrond 
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