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Betreft M.e.r.-beoordelingsbesluit boringen VE-5 en VE-6 op locatie WHC-1 Behandeld door

1. Onderwerp
Op 16 november 2017 is een aanmeldingsnotitie ingevolge artikel 7.16 eerste

Ons kenmerk
lid, van de Wet milieubeheer ontvangen van Nedmag Industries Mining & DGETM-EO / 18048257

Manufacturing Holding B.V. (hierna: Nedmag) te Veendam. De mededeling Uw kenmerk

betreft voorgenomen activiteiten op de bestaande inrichting voor zoutwinning
Well Head Center 1/2 (hierna: WHC-1/2). Bijlage(n)

Binnen de inrichting van WHC-1/2 van Nedmag worden kalium — en
magnesiumhoudende zouten gewonnen. De voorgenomen activiteiten hebben
betrekking op de bestaande zoutwinlocatie WHC-1. Binnen de bestaande locatie
WHC-1 zijn reeds vier winningsputten aanwezig (VE-1 t/m VE-4). Nedmag is
voornemens om op de locatie WHC-1 twee nieuwe diepboringen uit te voeren naar
zout. Indien de boringen succesvol zijn, is Nedmag voornemens om de putten in
gebruik te nemen voor de winning van zout. De nieuwe productieputten worden
aangeduid als VE-5 en VE-6 en zullen worden aangesloten op de bestaande
installatie.

Voor het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten (diepboringen) is een
omgevingsvergunning benodigd. Ter voorbereiding op deze procedure dient te
worden onderzocht of het opstellen van een milieueffectrapportage is benodigd.

2. Algemeen
In het Besluit m.e.r. zijn in de bijlage, onderdeel D, activiteiten opgenomen waarbij
op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wet milieubeheer een beslissing moet
worden genomen of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor die
activiteiten, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu
kunnen hebben, een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Bij deze beslissing dient het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17, derde lid,
van de Wet milieubeheer rekening te houden de relevante criteria benoemd in
Bijlage III van Richtlijn 2011/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van
13 december 2011 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare
en particuliere projecten (PbEU 2012, L 26).
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DGETM-O / 18048257Die criteria hebben betrekking op:
1. Kenmerken van de activiteit
II. Plaats waar de activiteit wordt verricht
III. Kenmerken van de potentiële gevolgen van de activiteit.

In categorie D.17.2 van bijlage D van het Besluit m.e.r. is bepaald, dat op
“diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan”, de procedure voor
m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet
milieubeheer van toepassing is.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat is ingevolge artikel 3.3, vierde lid,
onder a van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen.

3. Geraadpieegde organisaties
De volgende organisaties zijn om advies gevraagd:
• De directie Natuur en Biocliversiteit van het ministerie van Landbouw, Natuur

en Voedselkwaliteit;
• De inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen
• De Directie Natuur en Biodiversiteit heeft aangegeven dat de

aanmeldingsnotitie van Nedmag geen aanleiding geeft tot opmerkingen ten
aanzien van het oordeel dat de betreffende activiteiten de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied niet
kunnen verslechteren of geen significant verstorend effect kunnen hebben op
de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. De Wet natuurbescherming is
niet van toepassing, voor deze activiteiten is geen passende beoordeling
nodig.

• Door de inspecteur-generaal der mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van
de beoordeling van de kenmerken van het project en de kenmerken van het
potentiële effect van het project. Het advies is volledig verwerkt in de
overwegingen met betrekking tot dit besluit.

5. Overwegingen met betrekking tot het besluit
De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de mer-richtlijn relevante
criteria.

T. Kenmerken van het iroject
De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van twee nieuwe diepboringen
naar zout, op de bestaande zoutwinningslocatie WHC-1. Binnen de bestaande
locatie WHC-1 zijn vier winningsputten aanwezig (VE-1 t/m VE-4). In de huidige
situatie is alleen put VE-3 in gebruik voor het winnen van zout. Put VE-4 wordt
gebruikt voor de injectie van water afkomstig van locatie WHC-2. Met de twee
diepboringen worden twee nieuwe zoutwinningsputten, VE-5 en VE-6 genaamd,
aangelegd.
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DGETM-EO / 18048257De diepboringen worden uitgevoerd door middel van een mobiele installatie (KCA
Deutag T-207). Bij de boringen wordt geen gebruik gemaakt van ter plaatse door
generatoren opgewekte elektriciteit ten behoeve van de boortoren, maar zal een
stroomkabel worden aangelegd, zodat van stroom uit het net gebruik gemaakt zal
worden. Speciaal hiervoor wordt een nieuwe stroomkabel aangelegd tussen de
locatie WHC-2 en de locatie WHC-1, via het bestaande leidingentracé.

De booractiviteiten worden uitgevoerd in een continurooster, gedurende vier a vijf
maanden is de locatie ‘s avonds en ‘s nachts verlicht vanuit veiligheidsperspectief.
De verlichting zal zodanig worden afgesteld, dat overlast zoveel mogelijk wordt
beperkt.

De boringen zullen naar verwachting in september 2018 aanvangen. Indien de
boringen succesvol zijn, is Nedmag voornemens om de putten in gebruik te
nemen voor de winning van zout.

II. Plaats van het Droject
De inrichting WHC-1/2 is in Veendam, op de percelen kadastraal bekend
gemeente Veendam, sectie R, nummer 00146 (WHC-1) en sectie R, nummer
00284 (WHC-2), in het gebied van de winningsvergunning “Veendam”. De
voorgenomen boringen worden uitgevoerd vanaf de bestaande locatie WHC-1.

Het bestaande terrein biedt niet afdoende ruimte om de nieuwe putten te
realiseren. Ten behoeve van veiligheidsaspecten en onderhoud aan installaties
dient voldoende ruimte tussen de bestaande- en nieuwe aan te leggen putten
gehouden te worden. Voor de realisatie van de nieuwe zoutwinningsputten VE-5
en VE-6 wordt het terrein van de inrichting WHC-1/2 uitgebreid. Nedmag heeft
een veranderingsvergunning op grond van artikel 2.14 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aangevraagd bij het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat, voor onder andere de planologische inpassing van
de uitbereiding van de inrichting WHC-1/2 met de nieuw aan te leggen putten VE
5 en VE-6. De huidige zoutwinlocatie WHC-1 heeft in het bestemmingsplan
‘Buitengebied Veendam’ de bestemming ‘Bedrijf- Delfstoffen’. Het gronddeel dat
bij de inrichting WHC-1/2 zal worden betrokken draagt volgens het vigerende
bestemmingplan een agrarische bestemming. De gemeenteraad van Veendam
heeft op 3 juli 2017 ingestemd met het afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen met betrekking tot afwijken van het bestemmingsplan.

Het plangebied is gelegen in een landelijk gebied en in de nabijheid van een
aantal woonhuizen van de lintbebouwing van Borgercompagnie. De
dichtstbijzijnde woonbebouwing ligt op circa 200 meter noordoostwaarts vanaf de
locatie. Het perceel waar de booractiviteiten plaatsvinden, is een grasland,
grenzend aan de loods van WHC-1.

De planlocatie van de diepboringen is volgens cle beleidskaart archeologie en
cultuurhistorie van de gemeente Veendam gelegen in een gebied met hoge
verwachtingswaarde. Vanwege deze hoge verwachtingswaarde is een
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DGETM-EO / 18048257archeologisch onderzoek uitgevoerd bestaande uit een bureauonderzoek en een
inventariserend veldonderzoek. Uit de aanmeldingsnotitie volgt dat het
archeologische onderzoek geen vondsten heeft opgeleverd van bewerkt vuursteen
of hotskool. Voorts zijn er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen en is
in het onderzoeksrapport derhalve geconcludeerd dat archeologisch
vervolgonderzoek niet, nodig is.

Er bevinden zich geen gasleidingen, hoogspanningsmasten of windmolens in de
nabijheid van de zoutwinningslocatie. Er is verder geen vliegveld in de nabije
omgeving en er vindt geen waterwinning plaats. De dichtstbij gelegen andere
mijnbouwlocatie is de zoutwinningslocatie WHC-2 van Nedmag. Cumulatie van
milieueffecten door booractiviteiten in de omgeving is niet te verwachten.

De boorlocatie is niet gelegen op percelen die deel uitmaken van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het dichtbijgelegen Natura 2000-gebied betreft
het Zuidlaardermeergebied en ligt op circa 7 kilometer afstand. Uit de
aanmeldingsnotitie en meegeleverde Aerius-berekening met betrekking tot
stikstofdepositie komt naar voren dat de activiteiten binnen de inrichting niet
zullen leiden tot een verslechtering of verstoring van de aangewezen
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied. Gelet op de aard van de
tijdelijke werkzaamheden en de afstand tot dit natuurgebied zijn geen significante
nadelige effecten op dit natuurgebied te verwachten.

III. Kenmerken van het rotentiële effect
De in de aanmeldingsnotitie genoemde potentiële effecten betreffen effecten op:
Geluid, transport, luchtemissies, natuur, stikstofdepositie, bodem, archeologie,
afvalstoffen, bodembeweging, licht en geur.

De effecten die optreden tijdens de boring zijn van tijdelijke aard, hiervoor zal een
omgevingsvergunning worden verleend. Op boring zijn voorts de algemene regels
van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm), het Mijnbouwbesluit
en de Mijnbouwregeling van toepassing. Deze regels hebben aangetoond effectief
te zijn in het beperken van de effecten van een boring, zowel in algemene zin als
op deze locatie specifiek naar aanleiding van de eerder uitgevoerde boringen. Van
belang is dat vanaf de inrichting WHC-1/2 reeds eerder boringen hebben
plaatsgevonden. De voorgenomen diepboringen betreffen een vergelijkbare
activiteit.
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Conclusie
Het opstellen van een volledig MER voor het uitvoeren van de voorgenomen
boringen vanaf de locatie WHC-1 heeft geen meerwaarde, de relevante
milieuaspecten worden in voldoende mate in het Barmm in combinatie met de
omgevingsvergunning gereguleerd. Cumulatie van milieueffecten door
booractiviteiten in de omgeving is niet te verwachten.

6. Besluit
Gelet op het voorgaande en de door Nedmag ingediende mededeling besluit ik dat
voor de voorgenomen activiteiten geen milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld.

7. Bezwaarprocedure
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbesluit is (uitsluitend) bezwaar of beroep mogelijk
als deze beslissing de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft.

Dit besluit kan worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in
artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is daarmee niet vatbaar voor
bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te
bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

De F/linister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:

id Directie Energie en Omgeving
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