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Onderwerp aanvraag
Staatstoezicht op de Mijnen heeft op 25 januari 2019 van Energie Beheer
Nederland B.V. (hierna te noemen EBN) een verzoek ontvangen, voor het
verlenen van een vergunning op grond van artikel 22 van het Mijnbouwbesluit
(hierna: Mbb).
Dit betreft een vergunning voor het verrichten van een verkenningsonderzoek met
gebruik van ontplofbare stoffen voor de testlijn Utrecht - Almere.
Procesverloop
Vertegenwoordigers van EBN en SodM hebben op 15 januari 2019 een overleg
gevoerd over de voorgenomen activiteiten. Het resultaat van dit overleg is de
.aanvraag van 25 januari 2019.
Feiten
Het verkenningsonderzoek wordt uitgevoerd door de firma Rossingh Drilling B.V. te
Gasselte en de firma Geofizyka Torun uit Torun (Polen). De firma Rossingh Drilling B.V.
beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid van de Wet explosieven
civiel gebruik, voor het opslaan, gebruiken, over brengen en verhandelen van
explosieven ten behoeve van activiteiten waarop de Mijnbouwwet van toepassing is.
Juridisch kader
Op grond van artikel 22 van het Mbb is het verboden om zonder vergunning van
de Minister van Economische Zaken en Klimaat verkenningsonderzoek te
verrichten met gebruik van ontplofbare stoffen. Aan een vergunning kunnen
voorschriften worden verbonden.
In artikel 23 van het Mbb en in hoofdstuk 2 van de Mijnbouwregeling zijn nog
nadere regels gesteld omtrent verkenningsonderzoek.
Bij het uitvoeren van werkzaamheden met ontplofbare stoffen gelden ook andere
verplichtingen. Bepalingen van de Wet explosieven voor civiel gebruik, de
Arbeidsomstandighedenwetgeving, de Mijnbouwwetgeving, de Wet
natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zijn ook van
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toepassing op deze werkzaamheden, of kunnen van toepassing zijn. EBN is zelf
verantwoordelijk voor het voldoen aan overige verplichtingen, inclusief afspraken
met landeigenaren.
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Overwegingen
Een vergunning als bedoeld in artikel 22 van het Mbb wordt slechts geweigerd in het
belang van het milieu of de veiligheid. Gelet op de aanvraag van EBN, waaruit -onder
andere- blijkt dat explosieven niet tot ontploffing worden gebracht binnen een afstand
van 50 meter tot gebouwen of binnen een afstand tot 100 meter van
hoofdwaterkerende dijken, zie ik geen aanleiding op de vergunning te weigeren.

Besluit
Gelet op het voorafgaande besluit ik:
1.

EBN de gevraagde vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een
verkenningsonderzoek met gebruik van ontplofbare stoffen voor de testlijn
Utrecht - Almere.

II. De vergunning af te geven voor de duur van het verkenningsonderzoek,
maar uiterlijk tot en met 1 mei 2019.
III. Aan de vergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden.
IV. De topografische kaart van het gebied en de lijn, als weergegeven in
bijlage 2 van de aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht treedt dit besluit één dag na
bekendmaking in werking. Dit besluit wordt bekendgemaakt door toezending aan
de aanvrager.
Bezwaarprocedure
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken binnen
zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen.
Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet
worden gericht aan: de Minister van Economische Zaken en Klimaat, t.a.v. van
Staatstoezicht op de Mijnen, directie Bestuurszaken, Postbus 24037, 2490 AA
's-Gravenhage.

ir. T.F. Kockelkoren, MBA
Inspecteur-generaal der Mijnen
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