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Inlichtingen bij  Bijlage(n) - 
 

Geachte heer/mevrouw ,  
 
In uw brief van 5 juni 2019 met kenmerk DGKE/19138640 worden wij in de gelegenheid gesteld advies uit 
te brengen op het concept ambtshalve wijziging instemmingsbesluit winningsplan Adolf van Nassau. Wij 
maken hier graag gebruik van. Hieronder lichten wij toe dat wij het advies van SodM onderkennen en 
kunnen instemmen met uw voorgestelde ambtshalve wijziging.  
 
Veiligheid voorop 
Zoals ook door de minister van Economische Zaken en Klimaat is aangegeven, vinden ook wij  dat de 
winning van zout alleen mag plaatsvinden zolang dit veilig en verantwoord kan. En mocht het, zoals door 
SodM aangegeven, technisch niet mogelijk zijn  de cavernes in Heiligerlee op een goede wijze af te 
sluiten dan is het ook niet wenselijk dat er nog extra cavernes van dat formaat bij komen. Voor ons staat 
veiligheid voor omwonenden altijd voorop en dient schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan voorkomen te worden. 
 
Ambtshalve wijziging 
Bij de vooraankondiging van 16 mei jl.  hebben wij  een concept brief gericht aan Akzo Nobel Salt B.V. 
met uw kenmerk DGKE-WO/19110758 ontvangen waarin de door u voorgenomen wijziging betreffende 
het toevoegen van artikel 3 aan uw instemmingsbesluit van 19 november 2009 met kenmerk 
ET/EM/9205431 staat omschreven. Artikel 3 houdt in dat voordat met voorbereidende werkzaamheden 
en de aanleg van de caverne HL-N mag worden begonnen, dient er een door de minister goedgekeurd 
sluitingsplan te zijn voor de caverne HL-E en/of HL-G.  
   
Advies  
Wij hebben kennis genomen van het advies van SodM van 19 februari 2019 met kenmerk 
19039675/ADV-06. Wij zijn het met dit advies van deze onafhankelijke expert eens. Wij onderkennen dat 
gezien de gewijzigde omstandigheden en inzichten, zonder strategie over het veilig verlaten van de 
restanten en zonder een goed plan hoe op de lange termijn om te gaan met wat er in de omgeving 
achterblijft, het niet verantwoord is om nieuwe cavernes te doen ontstaan. Mede in het licht van de 
huidige omstandigheden, waaronder het incident in april 2018 bij de zoutwinning 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, 
inclusief inzicht in het afsluiten van cavernes. 
   
Vanuit onze adviesrol kunnen wij dan ook instemmen met  uw voorgestelde ambtshalve wijziging van het 
instemmingsbesluit winningsplan Adolf van Nassau zijnde de toevoeging van de voorwaarde dat Akzo 



  

Nobel Salt B.V. thans opererend onder de naam Nouryon een sluitingsplan indient voor de caverne HL-E 
en/of HL-G. Een dergelijk sluitingsplan behoeft goedkeuring van de minister voordat met voorbereidende 
werkzaamheden en de aanleg van de caverne HL-N mag worden begonnen.  
 
Vragen 
Daarnaast vragen wij u om bij het nemen van uw besluit om het instemmingsbesluit op het winningsplan 
ambtshalve te wijzigen rekening te houden met onze volgende vragen dan wel aandachtspunten: 
 

- U geeft aan de reguliere procedure te volgen om de ambtshalve wijziging door te voeren. U heeft 
hierbij het advies van SodM als uitgangspunt genomen. Echter wat wij hierbij niet begrijpen is dat 
geen advies van Tcbb is ingewonnen. De Mijnbouwwet geeft de Tcbb als taak de minister van 
Economische Zaken & Klimaat te adviseren over door hem af te geven beschikkingen in verband 
met de gevolgen van mijnbouwactiviteiten voor beweging van de aardbodem en schade die 
daarvan het gevolg kan zijn. Zo heeft de Tcbb in navolging van het advies van SodM destijds bij 
de instemming met het winningsplan in 2009 geadviseerd aandacht te hebben voor de gevolgen 
van de bodemdaling voor zowel het agrarisch als het stedelijk gebied rond het boorterrein 
Heiligerlee. Inmiddels zijn de omstandigheden bij het Groningengasveld en de omliggende 
velden gewijzigd en het incident bij de zoutwinning in de omgeving van Veendam heeft nieuwe 
inzichten gegeven waardoor mogelijk de gevolgen van de bodemdaling (zoals die in kaart zijn 
gebracht in navolging van artikel 2 van het instemmingsbesluit van 2009) geactualiseerd dienen 
te worden. Dit alles mede gezien in het licht dat in de Staat van de sector zout van SodM de 
recente inzichten met betrekking tot de risico’s en ook de mogelijk optredende bodembeweging 
ten gevolge van zoutwinning zijn omschreven. Wij zien het als een gemiste optie om Tcbb met 
hun expertise voor advies te vragen. Wij verzoeken u dit in overweging mee te nemen.  

 
- In het instemmingsbesluit van 2009 is ingestemd met de voorgenomen uitbreiding van de 

productiecapaciteit van zout. Hiervoor zouden drie nieuwe cavernes, te weten HL-N, HL-O en 
HL-P worden ontwikkeld. Waarom verklaart u artikel 3 alleen van toepassing op HL-N en niet op 
HL-O en HL-P? 

 
- Naast zoutwinning en de invloed van gaswinning in het gebied wordt in hetzelfde gebied de 

injectiecapaciteit van de opslag van stikstof in de caverne bij Heiligerlee vergroot. Of de effecten 
in de ondergrond en de risico’s voor de omgeving door deze laatstgenoemde aanpassing zijn of 
worden gewijzigd, is ons niet bekend. De experts beoordelen dit op dit moment. Hoe veilig en 
verantwoord is de gestapelde mijnbouw (meerdere activiteiten/grote ingrepen in de ondergrond in 
het gebied) in het grondgebied van de gemeente Oldambt? Is duidelijk hoe de zoutwinning, 
aanpassing opslag van stikstof in de zoutcaverne en de gaswinning gezien de recente inzichten 
elkaar beïnvloeden?  

 
- Bewoners hebben bij ons hun zorgen geuit over de mijnbouwactiviteiten in het gebied. Wij vragen 

u om met de bewoners te communiceren over het voorgenomen besluit. Wij hechten er grote 
waarde aan dat onze inwoners vroegtijdig worden geïnformeerd. 

 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u naar aanleiding van deze 
brief nog vragen? Neemt u dan contact op met  via (0597) . 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt 

Secretaris                                                            Burgemeester 
 
 




