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Handhaving verscherpt toezicht op Nouryon Salt

Geachte Voorzitter,
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Uw kenmerk
2019Z17696/2019D37313

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 24 juli 2019 Nouryon Salt een brief
gestuurd over het handhaven van het verscherpte toezicht op de zoutwinning. Op
25 september 2019 heeft uw Kamer mij verzocht om hierop te reageren. Met deze
brief voldoe ik aan dit verzoek.
Laat ik voorop stellen dat SodM als onafhankelijk toezichthouder zelf bepaalt op
welke wijze het toezicht houdt. SodM heeft in het najaar van 2016 het verscherpt
toezicht op AkzoNobel Salt (thans Nouryon Salt) ingesteld, omdat de problemen
met lekkages bij de zoutwinning niet goed onder controle waren. Ook gaf Nouryon
Salt het opruimen van niet meer gebruikte cavernes volgens SodM te weinig
urgentie. In mijn brief van 17 augustus 20181 aan uw Kamer heb ik uitvoering
gegeven aan de motie-Jetten2 en het verscherpte toezicht op Nouryon Salt
geëvalueerd.
In de brief van 24 juli 20193 geeft SodM aan dat zij tevreden is over de
gerealiseerde verbeteringen en daarin ook de intentie van Nouryon Salt ziet om
veiligheid in alle aspecten van de zoutwinning stevig te verankeren. Aan de
andere kant constateert SodM ook nog een aantal tekortkomingen. Daarom heeft
de toezichthouder besloten om het verscherpte toezicht te handhaven totdat de
tekortkomingen op het gebied van het opruimen van cavernes zijn aangepakt en
de verankering van de (arbo-)veiligheid en de zorg voor het milieu in voldoende
mate gerealiseerd zijn.
SodM is als toezichthouder bevoegd om op ieder moment de zoutwinning van
Nouryon Salt stil te leggen als men daartoe noodzaak ziet. Het instellen,
verlengen of beëindigen van het verscherpte toezicht is een van de
handhavingsmiddelen die de toezichthouder kan inzetten om veranderingen te
realiseren. SodM heeft concrete afspraken met Nouryon Salt gemaakt over de
termijn waarop de huidige tekortkomingen door het bedrijf moeten worden
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aangepakt. SodM heeft op dit moment voldoende vertrouwen dat het voortzetten
van het verscherpt toezicht zal leiden tot het gewenste resultaat.
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Eric Wiebes
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