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Ambtshalve wijziging instemmingsbesluit winningsplan Zuidwending voor 

verbetering van het monitoringsnetwerk, Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat

KENNISGEVING 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ambtshalve het instemmingsbesluit op het 

winningsplan Zuidwending gewijzigd. Van 31 juli 2019 tot en met 10 september 2019 ligt het 

gewijzigde instemmingsbesluit ter inzage.

Wat staat er in de ambtshalve wijziging van het instemmingsbesluit?
AKZO Nobel Salt B.V. (hierna: AkzoNobel) is de operator van de winningsvergunning voor de 
zoutcavernes Zuidwending. AkzoNobel heeft op 5 juli 2019 de zoutproductie overgedragen aan 
Nouryon Salt B.V. (hierna: Nouryon). Energy Stock B.V. (hierna: EnergyStock) is de operator voor de 
gasopslag in de zoutcavernes waar geen zoutwinning meer plaatsvindt. AkzoNobel heeft bij het besluit 
van 27 augustus 2009 instemming gekregen op het winningsplan Zuidwending.

De Minister is van oordeel dat het seismisch monitoringsnetwerk niet meer voldoet aan de huidige 
eisen en dat een aanpassing hiervan noodzakelijk is.
De Minister verbindt met het onderhavige besluit ambtshalve een voorschrift aan het instemmingsbe-
sluit voor de zoutwinning van 27 augustus 2009 waarin Nouryon, in samenwerking met EnergyStock, 
een plan van aanpak dient te overleggen aan de Minister over de plaatsing van een netwerk van 
versnellingsmeters in het effectgebied van de zoutcavernes die worden aangeboden aan het KNMI 
voor aansluiting op het seismisch netwerk.

Geografisch gezien liggen de zoutcavernes in de provincie Groningen, in de gemeente Veendam en in 
het verzorgingsgebied van Waterschap Hunze en Aa’s.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Het gewijzigde instemmingsbesluit van Nouryon is samen met de onderliggende stukken in te zien op 
de terinzagepagina van NLOG voor gewijzigde instemmingsbesluiten (www.nlog.nl/gewijzigde-
instemmingsbesluiten). Van 31 juli 2019 tot en met 10 september 2019 kunnen belanghebbenden 
bezwaar maken tegen deze besluiten, op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Het instellen van bezwaar tegen het instemmingsbesluit geschiedt door indiening van een onderte-
kend bezwaarschrift dat ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar bevat. U 
richt uw bezwaarschrift aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, Directie Wetgeving en 
Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den Haag.

Wilt u meer weten? 

Meer informatie kunt u vinden op www.nlog.nl/gewijzigde-instemmingsbesluiten. Voor nadere 
inlichtingen kunt u van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met de 
heer H.S. de Vries, telefoon 06 – 24 35 21 36.
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