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Geachte heer Kockelkoren,
Tijdens de jaarwerkbespreking in December 2018, heeft Nouryon een plan gepresenteerd voor het
abandonneren van de inactieve cavernes in Hengelo in de periode vanaf nu tot 2040. Op uw verzoek
hebben wij onderzocht of het abandonneren van deze cavernes zou kunnen worden versneld. De
resultaten van dit onderzoek en een aangepast abandonneringsplan hebben wij tijdens het overleg op
20 juni 2019 bij u op kantoor besproken. Zoals besproken op 20 juni 2019, stuurt Nouryon hierbij deze
brief en het bijgevoegde abandonneringsplan, ter bevestiging van haar commitment ten aanzien van de
versnelde abandonnering van de cavernes in Hengelo vanaf nu tot 2035.
Zoals besproken, heeft Nouryon een externe consultant opdracht gegeven om te onderzoeken of haar
operaties kunnen worden geoptimaliseerd en hoe het aantal abandonneringen per jaar kan worden
vergroot. Zoals uitgewerkt in het bijgesloten abandonneringsplan, heeft Nouryon de volgende
maatregelen geïdentificeerd, waardoor een verdere versnelling van het aantal abandonneringen kan
worden gerealiseerd:
•

Betere benutting van de beschikbare boormast capaciteit, waardoor een groter aantal jaarlijkse
abandonnering mogelijk wordt gemaakt;

•

De aanschaf van een nieuwe boormast, waardoor er sprake zal zijn van minder uitval vanwege
onderhoud en daarmee een vergroting en betere voorspelbaarheid van de
abandonneringscapaciteit. Naar verwachting zal in 2021 een nieuwe boormast inzetbaar zijn;

•

Een uitbreiding van de huidige personele bezetting om de extra sluitingsplannen en
werkprogramma’s voor te bereiden en op te stellen en de extra abandonneringen uit te voeren.
Waar nodig zullen hiervoor contractors worden ingeschakeld;

•

Beperken van het aantal nieuwe boringen om meer ruimte te creëren voor abandonneringen,
door vooralsnog af te zien van de ontwikkeling van Ganzebos IV en eerder starten met de
ontwikkeling en boringen in Haaksbergen. Volgens berekeningen zullen hierdoor ca. 25 tot 30
minder boringen worden uitgevoerd in de periode tot 2035.
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Met inachtneming van de hieronder genoemde voorwaarden, zal de uitvoering van deze maatregelen
een versnelling van het abandonneringsprogramma kunnen opleveren van 5 jaar, waardoor dit kan
worden afgerond n 2035. Dit zal leiden tot de volgende planning:

Hierbij zij opgemerkt dat dit een ambitieuze planning betreft, die is gebaseerd op de volgende
randvoorwaarden en uitgangspunten:
•

De extra benodigde mensen en materieel/middelen moeten uiterlijk in 2020 kunnen worden
ingezet. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, maar gezien de specifieke eisen aan
materieel en deskundigheid van personeel zal de tijdige beschikbaarheid een uitdaging en
daarmee een risico kunnen vormen.

•

De vereiste instemmingen en vergunningen voor de uitvoering van de werkzaamheden zullen
tijdig moeten worden verkregen van de betrokken overheden en landeigenaren.

•

Er zal maximaal gebruik gemaakt moeten worden van de beschikbare capaciteit, hetgeen kan
betekenen dat meerdere ploegen op één mast zullen worden ingezet en ook werkzaamheden
buiten de dagperiode zullen moeten worden uitgevoerd.
De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken en de conclusies en voorgestelde maatregelen
zijn nader uitgewerkt in bijgevoegd “Abandonneringsplan Nouryon Hengelo” d.d. augustus
2019. Zoals besproken, zullen wij u omtrent de uitvoering en voortgang informeren tijdens de
reguliere jaarwerkplanbesprekingen.

In het vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, teken ik
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