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Advies concept-ambtshalve wijziging instemmingsbesluit 
winningsplan Nouryon; Heiligerlee-locatie 

Geachte mevrouw/heer, 

Op 5 juni 2019 hebben wij uw concept-ambtshalve wijziging betreffende het instemmingsbesluit winningsplan 
Nouryon te Heiligerlee, gemeente Oldambt, voor advies ontvangen. De door u voorgenomen wijziging betreft 
het toevoegen van artikel 3 aan uw instemmingsbesluit van 19 november 2009 (kenmerk: ET/EM/9205431). 
Dit artikel voorziet in een voorwaarde tot het door Nouryon indienen van een sluitingsplan voor de caverne(s) 
HL-E en/of HL-G. Een dergelijk sluitingsplan behoeft uw goedkeuring, alvorens Nouryon kan starten met 
voorbereidende werkzaamheden en de aanleg van caverne HL-N. 

Wij onderkennen dat u in uw eerdere besluit van 2009 heeft ingestemd met de eventuele ontwikkeling van 
nieuwe cavernes, te weten HL-N, HL-0 en/of HL-P. In het licht van de huidige omstandigheden, waaronder het 
incident in april 2018 bij Nedmag te Veendam en de huidige publieke opinie van mijnbouwactiviteiten in zijn 
algemeenheid, zijn ook wij van mening dat de nodige voorzorgen in acht genomen moeten worden bij de 
mogelijke realisatie van nieuwe cavernes, waarbij ook inzicht in het afsluiten van cavernes. 

Voor ons staat veiligheid altijd voorop. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 
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