PERSBERICHT 15 februari 2019

Nedmag dient REACH documentatie dieselolie in bij Europees agentschap
In een recent overleg tussen Nedmag en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is gebleken
dat onze REACH documentatie aangaande dieselolie als hulpstof bij zoutwinning incompleet
was. Nedmag is meteen aan de slag gegaan met het in orde maken van de stukken. Wij hebben
deze stukken inmiddels ingeleverd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA)
en bij SodM.
Wat is REACH?
Alle bedrijven in Europa die chemische stoffen produceren, verhandelen en/of gebruiken, zijn
verplicht om de risico’s van deze stoffen in kaart te brengen en formeel te melden. Deze
beoordeling valt onder de zogeheten Europese REACH-verordening. REACH staat voor:
Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen.
Gebruik dieselolie als mijnbouwhulpstof
Nedmag heeft het gebruik van dieselolie als hulpstof bij het winnen van magnesiumzout in kaart
gebracht als onderdeel van het winningsplan. Dit specifieke gebruik was echter niet formeel
aangemeld bij ECHA. Nedmag-directeur Bert Jan Bruning: “Onze focus lag op de beoordeling van
de risico’s van het gebruik van dieselolie. We hebben hierbij over het hoofd gezien om de manier
waarop we diesel gebruiken met de bijbehorende beoordeling op te laten nemen in het REACH
register. Een administratieve omissie dus. Waar we door Staatszicht op de Mijnen, dat scherp
toeziet op het gebruik van diesel, op gewezen zijn. Dat hebben we nu zo snel mogelijk in orde
gemaakt.”
Wanneer en waarom gebruikt Nedmag dieselolie?
Nedmag gebruikt dieselolie als hulpstof voor het ontwikkelen van een nieuwe caverne. De
laatste keer dat dit is gebeurd was in 2012-2013. Een laagje dieselolie drijft op de pekel, zoals
olijfolie op water (afbeelding 1). Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts
ontwikkelen in plaats van naar boven, en het beschermt bovenliggende zoutlagen die we niet
willen oplossen (afbeelding 2). Het gebruik van dieselolie is op dit moment de meest veilige
techniek. Nedmag investeert al geruime tijd in onderzoek naar geschikte veilige alternatieven
voor het gebruik van dieselolie. De voortgang van deze onderzoeken wordt besproken met
SodM.

Afbeelding 1: dieselolie als beschermlaag

Afbeelding 2: horizontale ontwikkeling van cavernes
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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.
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