
<!: ___;~ 
WATERSCHAP I Hunze en Aas 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - 
Directoraat-generaal Klimaat 
Mevrouw  
Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

Aquapark 5, Veendam 

Postbus 195 

9640 AD Veendam 

Te10598-693800 

www.hunzeenaas.nl 

Uw brief 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

5juni 2019 

IN19-1 026/19-1 076 
Datum 2 juli 2019 

Behandeld door 

Doorkiesnummer 0598-693402 Advies op ambtshalve wijziging 

instemmingsbesluit winningsplan 

zoutcavernes Heiligerlee 

Geachte mevrouw

Op 5 juni 2019 hebben wij uw concept-ambtshalve wijziging betreffende het instemmingsbesluit 
winningsplan Nouryon te Heiligerlee 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 aanvullende voorwaarde, voor een door Nouryon in te dienen 
sluitingsplan voor de bestaande caverne(s) HL-E en/of HL-G. Voor een dergelijk sluitingsplan 
(abandonneren) is uw goedkeuring nodig, alvorens Nouryon kan starten met de voorbereidende 
werkzaamheden en de aanleg van de nieuwe caverne HL-N. 

Wij zijn van mening dat de nodige voorzorg in acht genomen moet worden bij het sluiten van de 
bestaande cavernes en het realiseren van nieuwe cavernes. Daarvoor geven wij u het volgende 
mee ter overweging: 
• De bestaande cavernes HL-E en HL-G hebben een, zei het beperkte, geprognotiseerde 

bodemdaling tot gevolg. Een sluitingsplan kan daarbij tot extra bodemdaling leiden, als dit nu 
is gebleken bij de zoutwinning Nedmag (+15 cm bodemdaling a.g.v. de calamiteit in april 
2018). Een aanvullend effect dat grote gevolgen heeft of kan hebben voor het inrichten, 
beheren en onderhouden van het lokale watersysteem. 

• Bij de huidige en nieuwe cavernes dienen de gevolgen op de bodemdaling door het winnen 
van zout (1) en het sluiten van de winning (2) afzonderlijk van elkaar inzichtelijk te zijn. De 
randvoorwaarde daarbij aan te houden dat; de maximale bodemdaling van de huidige 
cavernes zonder sluitingsplan (1 ),ook de maximale bodemdaling bij nieuwe cavernes inclusief 
sluitingsplan (1 + 2) dient te zijn. 

• De mate aan effecten en risico's naar de bovengrond dienen daarbij: gelimiteerd te blijven, 
niet te worden afgewenteld op toekomstig grondgebruik en dienen noodzakelijke maatregelen 
door de veroorzaker of diens rechtsopvolger te worden gefinancierd. 
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Vanuit onze adviesrol onderschrijven wij het belang van een goed onderbouwd en afgewogen 
sluitingsplan, dat nu ais aanvullende voorwaarde en verplichting aan uw instemmingsbesluit wordt 
verbonden. Het belang van veilige kaden en een goed functionerend watersysteem is een 
basisbehoefte voor alle bestemmingen en functies aan de bovengrond. 

Alle eventuele aanpassingen aan het watersysteem, geiet op onze taak en rol, dienen niet te 
leiden tot onveilige situaties en toenemende kosten. De economische korte termijn winsten aan de 
zijde zoutwinning, mogen niet tot eeuwigdurende extra aanpassingen, inspanningen en kosten 
leiden in het onderhoud en beheer van het watersysteem. 

Hoogachtend, 

dijkgraaf 
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