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Nedmag dient nieuw winningsplan in
VEENDAM – Op 28 november jl. heeft Nedmag het nieuwe winningsplan 2018 formeel
ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan beschrijft
de voorgenomen zoutwinning vanuit de bestaande winningslocaties van magnesiumzout nabij
de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Het winningsplan 2018 is een actualisatie
van het huidige winningsplan 2013, deze actualisatie is nodig in verband met het incident in
het zoutveld Tripscompagnie van april 2018.
Inhoud winningsplan
Het nieuwe winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de
bestaande locaties, op welke manier Nedmag dat doet, en wat de gevolgen van zoutwinning
zijn. Het is nu aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en haar adviseurs om het
nieuwe winningsplan te beoordelen2.
Bodemdaling leidt tot nieuw winningsplan
Aan het huidige winningsplan is een voorschrift gekoppeld dat Nedmag tijdig vóór het bereiken
van een bodemdaling van 50 cm een geactualiseerd winningsplan moet indienen Als gevolg van
het incident in het zoutveld Tripscompagnie , waarbij kortstondig pekel uit de caverne is
weggestroomd, zal eind 2018 een bodemdaling van 50 cm bereikt worden. Daarmee is de
actualisatie van het huidige winningsplan noodzakelijk geworden. Het winningsplan 2018 is
beschikbaar gemaakt op de website van Nedmag1.
Winningsplan 2018: winning magnesiumzout veilig en verantwoord
Nedmag-directeur Bert-Jan Bruning: “De ervaringen uit het zoutveld Tripscompagnie zijn
verwerkt in het nieuwe winningsplan 2018. Zo maken we zoutcavernes kleiner en is het dak ter
bescherming van de caverne een factor 3 dikker. Daarnaast nemen we meerdere maatregelen
om de druk in deze kleinere cavernes te beheersen en houden we bij het ontwerp van nieuwe
winningsputten al rekening met het verantwoord achterlaten ervan.”
Het in de praktijk brengen van de meeste recente onderzoeksresultaten en inzichten betekent:
•
•
•

een aanzienlijke verkleining van de kans op herhaling van het incident zoals die in april
jongstleden;
beperkte risico’s na het stoppen van de productie (abandonneren van de
winningsputten)
de gevolgen en kosten van de zoutwinning worden niet verschoven naar de toekomst,
maar door Nedmag gedragen tijdens de winning.

Bruning: “Met het winningsplan 2018 voldoet Nedmag aan de wettelijke vereisten dat mens en
milieu geen schade mogen ondervinden als gevolg van de zoutwinning en dat de veiligheid van
omwonenden gewaarborgd dient te zijn. Zoals men van een Gronings bedrijf mag verwachten ”
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hier naar het volledige winningsplan en de bijbehorende studies.
hier hoe de procedure vanaf het moment van indienen tot definitieve instemming door
de minister verloopt.
2 Bekijk

==================================================================
Over Nedmag
Nedmag in Veendam produceert hoogwaardige doodgebrande magnesiumoxide (Dead Burned
Magnesia - DBM), magnesiumchloride, calciumchloride en magnesiumhydroxide. Grondstof is
magnesiumchloride, dat uit een unieke zoutlaag op 2000 meter diepte wordt gewonnen. De
producten van Nedmag worden ingezet voor zeer uiteenlopende toepassingen en worden
verkocht in Europa, Noord Amerika, het Midden Oosten en Azië. De omzet is circa €120 miljoen
per jaar.
Nedmag is een zelfstandige onderneming met drie locaties: twee mijnlocaties en een
productielocatie. In totaal telt Nedmag circa 150 medewerkers direct en creëert daarnaast circa
600 banen in Noord-Nederland.
www.nedmag.nl
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