
Intern gebruik

Intern gebruik

Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 11:50 
Aan: @sodm.nl>; 

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Boren 2e winningsput vanaf WHC-1 

Ter info: de aanvraag milieu-neutrale wijziging is zojuist in OLO ingediend en heeft nummer 714 77 
49. 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 
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Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: vrijdag 22 juli 2022 15:11 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @we-p.nl' @we-p.nl>; @we-p.nl>;

@we-p.nl>; @SodM.nl>; 
@we-p.nl>; @Nedmag.nl>; 

@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>; @Nedmag.nl>; 
@Nedmag.nl>; @sodm.nl>; 

@SodM.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Work program VE-6 en concurrent operations document Wellhead Center 1 

Beste , 

Hierbij de gevraagde informatie, voor zover beschikbaar. Is enigszins gefragmenteerd, ik hoop dat je er mee uit de 
voeten kunt. Zo niet, laat maar weten. 

Groet, 
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Van: @Nedmag.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 10:21 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
CC: @we-p.nl' @we-p.nl>; @kcadeutag.com>; 

@Nedmag.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: Report T-700 Finger Injury 

Beste allemaal, 

Hierbij zoals beloofd het onderzoeksrapport n.a.v. het eerder gemelde en besproken incident, waarbij een KCA 
Deutag medewerker letsel aan 1 van zijn vingers opliep. 

Groet, 

NEDMAG B.V.
 

M 
E 
W
 

  +31 
@Nedmag.nl 

  http://secure-
web.cisco.com/1i9F06FbGyP2frWtdTQ9BWVamCVG9m_x749lb9SxT8iEg2tD16Wh1RLhrVURGOzUt7w7gtB7Ziedbp_yuYp
Bn6nM_ac378bbyB_Fw4P796RMVHBmUFWTCY2FehUh0zcQbH_N-
r2zfeRAc0kv17zp1Rj8sJAndn9teBqpV5clzANarRHixJJNYBTqnRVPD-qJQUt-XFWKZ-Y_4PJoUJc922VJAugDY9-
7vYw_dZDohDzcOzz58yvN7YHhIrzXk8UkNbDA1356SE16jZOVDyyyZw/http%3A%2F%2Fwww.nedmag.com
  

This message and any attachments are private and confidential. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. 
 

44



HSE-2164 

T-700

Finger Injury when removing test-sub 
from Top Drive. 
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1. Event Summary 

 
 

HSE- 2164 – Finger Injury when removing test-sub from Top Drive. 
 

2022-06-18 
 

T-700 / WHC-1 / Borgercompagnie 156a, 9631TL Borgercompagnie, Veendam, Netherlands 
 
Rig Floor (Rotary, Pipe Set Back Area) 
 
NEDMAG B.V. 
 

 
 

Description of Incident: 
 

A X-over 5 ½” x 2” Weco (Test Sub) was connected to the Top Drive and had to be removed. The clamp 
from the pipe handler was closed. The Top Drive was rotated to the left to unscrew the connection partly. 
The intention was to unscrew the last part by hand. 

A square piece of wood was placed under the Top Drive / X-Over to support the weight of the X-Over once 
it came off.  

The IP grabbed the X-Over, with both hands on the bottom with the intention to remove it, keeping it lifted 
up.  

When touching it, it almost immediately became free and fell down onto the wood trapping some fingers 
of the right hand. Initially the IP did not feel any pain but when taking of the glove, the injury was noticed. 
(Laceration of the right-hand middle finger). First aid was given by the Toolpusher and a bandage was 
applied. 
 
 
 

 
 

Immediate action taken: 
 

Stopped the job. The employee received first aid and was taken to the hospital for further medical 
treatment. TOFS carried out with the crew. 
 
 
 
 
 
 
 
Personnel Involved: 
 

Name Job Title Involved as 

   IP 
  Witness 

 



 

 

  

2. Event Details 

 
Time of the incident:  2022-06-18 

 
Potential Level:  L3 

 
Actual Level:   L3 

 
Injury Category:  LTI - Lost Time Injury 

 
Injury Type:   Caught Between / In 

 
Injury Cause:   Trapped 

 
Body Part/Area effected: Right Hand / Middle Finger 

 
Treatment Provided:  First aid was given; Cleaned and stopped bleeding, applying bandage. 
 
Task at time of the incident: Removing test sub from Top Drive. 

 
 
 
  



 

 

 
 

3. Investigation Details 
 

Purpose of this investigation was: 
 
To analyze the cause of the incident and to follow the process of the work, which was carried out, in order 
to determine a precise root cause. 
 
 

Investigation Team Members: 
 

Name Position Company 

  KCA Deutag 

  KCA Deutag 

 
Incident Timeline: 

 
Time Operation 

18:45 hrs. (17 June) Pre-Shift Briefing. 

19:00 hrs. Start Shift. 

19:00 – 06:35 hrs. Install 13 3/8” BOP and pressure test surface equipment. 

06:35 hrs. Incident occurred. 

06:35 – 06:45 hrs. Injury was reported to Toolpusher. 

06:45 – 07:00 hrs. First aid given by TP, called local doctor and explained situation/injury. 

07:00 hrs. Shift ends. 

07:00 – 08:00 hrs. Waited for information on earliest consult (Weekend service). 

08:00 – 09:00 hrs. Ip was sent to the Ommelander Hospital / Scheemda for further medical 
treatment. 

09:00 – 09:30 hrs. Medical treatment Scheemda. Diagnosed possible fracture. 

09:30 – 10:30 hrs. Moved to the Martini Hospital in Groningen to consult a specialist. 

10:30 – 14:00 hrs. Medical treatment, Doctor diagnosed laceration, fractured finger and torn 
tendon. 

14:00 hrs. -  Waited for Surgery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
First Incident investigation session (Kelvin TopSet) took place at the 21.06.2022 on the Location T-
700 / WHC-1 / Borgercompagnie / Netherlands  
 

Name Position Company 

  KCA Deutag 

  KCA Deutag 

  KCA Deutag 

   

 
 
 
Second Incident investigation session (Kelvin TopSet) took place at the 19.07.2022 on the Location 
T-700 / WHC-1 / Borgercompagnie / Netherlands 
 

Name Position Company 

  KCA Deutag 

  KCA Deutag 

  KCA Deutag 

   

 

 

  

 



 

 

 

4. Root Cause Analysis  
 

 

Immediate Causes 
 

1. The employee decided to use his hands to loosen the test sub from the Top Drive. 
2. As the test sub could not be loosened, the IP tried to lift the test sub and by grabbing under 

the test sub. 
 
Underlying Causes 
 

1. The test sub was thought to be completely unscrewed with the help of the Top Drive. After 
opening the Top Drive Pipe Clamp, however, the Test Sub did not fall down onto the piece 
of wood as expected. 

2. The procedure for unscrewing the test sub was not executed correctly. As a result, the test 
sub had not been unscrewed properly and was apparently held in place "hanging" on its 
last thread. 

3. There is no specific tool for the installation and/or removal of the test sub available. There 
is also no hands-off tool available these kinds of jobs. 

4. As the shift was about to end, the IP wanted to finish the task in time, so that the following 
shift could concentrate on other work. 

5. The injured person reached under the test sub to lift it by hand. 
6. The danger of the test sub falling down was not recognised. 
7. The weight of the Test Sub was underestimated. 
8. As the work process has changed to the extent that the test sub could not be loosened, no 

TOFS was carried out to reconsider the possible hazards of the new situation. 
 

Root Cause 
 

1. There is no special tool available for connecting / disconnecting the Test Sub. There are 
different ways to install or remove the Test Sub. 

2. The IP has many years of experience in work over operations but insufficient experience 

with the tools/equipment used for this work (Drilling Operations). 

3. There are no specific instructions for installation and removal of the Test Sub. The existing 

work instruction " BOP Testing" does not consider this work in detail. 

 

Immediate Corrective Actions 

Stopped the job. A Time Out For Safety (TOFS) was carried out with all involved.  
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Corrective and Preventive Actions 

 

Action Owner Target Date 
1. Situational awareness of staff needs to be 

improved, considering SLAM. For this purpose, 

a renewed SLAM Safety Stand Down will be 

conducted with all crews. 

 31.08.22 

2. The proper execution of TOFS needs to be 

discussed again with all crews, especially 

considering the many new staff members. 

Communication among staff needs to be 

improved. 

 31.08.22 

3. On the Job training / Coaching is required to 

improve the competence of the Employee´s. 
  

4. The work instruction "BOP Pressure Test" must 

be revised / extended in respect to the subject 

describing the installation / removal of test tools. 

 31.08.22 

5. Within the KCA Deutag Group an adequate 

solution for the handling of the different test 

tools has to be found or a tool has to be 

developed in order to avoid similar accidents in 

the future. 

  

6. LLR report to be produced and shared with all 

KCAD rigs. 
 20.08.2022 

 
 

6. Incident Review 
 

 

Scheduled for week 33 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Appendices: 

Pictures  

 

1. 

 

Picture 1 – Sub (5 ½” FH x 2” Weco, 60 cm long. Approximately 45 KG) used to pressure test. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Picture 2 – Position of the TD and the piece of wood 

 

110 cm 50 cm 



Van: @sodm.nl> 
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 09:35 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@sodm.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Boren 2e winningsput vanaf WHC-1 
Urgentie: Hoog 

Goedemorgen , 

Vanwege de afwezigheid van , mail ik jou om vriendelijk te verzoeken of EZK kan aangeven 
hoe ver het staat met de omgevingsvergunning voor Nedmag (boren 2e winningsput vanaf WHC-
1)? 

De achtergrond hiervan is dat SodM een handhavingsverzoek heeft ontvangen van de Stichting 
Stop Zoutwinning. 

Alvast bedankt voor de informatie, 

Met vriendelijke groet, 

............................ 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP ’s-Gravenhage 
Postbus 24037, 2490 AA ’s-Gravenhage 
.................................................................... 
T 
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Van: @minezk.nl> 
Datum: 1 augustus 2022 om 09:42:00 CEST 
Aan: @sodm.nl>, @minezk.nl>, 

@sodm.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nedmag - Boren 2e winningsput vanaf WHC-1 

Hallo , 

 is er morgen weer en zal je dan informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Cluster Mijnbouwvergunningen 
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Van: 
Verzonden: maandag 1 augustus 2022 11:40 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: SodM heeft een verzoek tot handhaving ontvangen 

Geachte heer 

Zoals zojuist ook telefonisch besproken, SodM heeft vanochtend een verzoek tot handhaving ontvangen m.b.t. de 
put operaties op VE-7. 
SodM gaat nu beoordelen of het verzoek tot handhaving gegrond is. 

Vriendelijke groet, 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages.  
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Van: @we-p.nl  
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 08:10 
Aan: @nedmag.nl; @nedmag.nl; @nedmag.nl; 

@nedmag.nl; @we-p.nl; @we-p.nl; 
@we-p.nl; @we-p.nl; SodM Boren 

SodM Info info@SodM.nl; @tno.nl 
CC: @we-p.nl 
Onderwerp: Nedmag VE-6 SodM Report 01-08-2022 

Good morning, 

Please find attached the SodM report for the operations on VE-6. 

Regards, 

NEDMAG VE-6. 
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From : 

To :

TNO

1.0 PROJECT DATA
1.1 Mining company

1.2 Well Name 1.3 Drilling Rig 1.4 Stand-by boat

1.5 Concipiant of report 1.6 Telephone number(s)

1.7 Serial number 1.8 Report date 1.9 Reporting period

2.0 BORE HOLE SECTIONS

2.1 Casing size [inch]

2.2 Bit size [inch]

2.3 Shoe depth (AH) (plan) [meter]

2.4 Shoe depth (AH) (set) [meter]

2.5 Formation strength [bar/10m]

2.6 Day/end depth (AH) [meter]

2.7 Directional Data Type Inst. Depth (AH): Inclination: Azimuth:

3.0 MUD DATA

3.1 Mud type 3.2 Visc. 3.3 FL 3.4 Solids

3.5 Density [s.g.] 3.6 PV/YP 3.7 pH 3.8 Oil

4.0 GEOLOGICAL DATA
Formation name

4.1 Last

4.4 Next

5.0 SUMMARIES
5.1 Brief summary of operations during the reporting period:

5.2 Summary of operations planned in next 24 hours:

5.3 Brief summary of operations until reporting time (06:00 hrs):

5.4 Brief description of unplanned reportable events:

Nedmag BV

SODM
Nedmag
WEP

Nedmag BV

VE-6 KCA Deutag T-700 N/A

11 1 Aug 2022 00:00 - 24:00

1 2 3 4 5 6

26 20"

24"

59 430

59 439

- 448.0

Expected TVD BRT [m] TVD BRT [m]

MWD-Proj. 514 42.3 195.00

18.0%

1.4 18/15 NA 79.0%

OBM

M/U 18 1/2" RSS BHA.
RIH and tagged TOC. 
Drilled cement + 3m new formation.
Performed FIT to 1,63 s.g. EMW.
Displace well to 1,40 s.g. OBM.

Drill 18 1/2" hole section.

Circulate and warm up mud.
Drill 18 1/2" hole section from 448 mMDBRT to 535mMDBRT.

NTR.

Top Ommelanden 4.2 380 384

Upper Holland Marl 4.5 875

8/2/2022 - 8:04 AM

48A



Van: 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 08:54 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Placeholder: Status check Handhavingsverzoek Nedmag VE-7 
Tijd: dinsdag 2 augustus 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Hi / , 

Even checken waar we staan: 
• Status update EzK (milieu neutrale wijziging omgevingsvergunning)
• Juridische check handhavingsverzoek
• Vervolg bepalen
• Etc, etc

MVG 

________________________________________________________________________________ 

Microsoft Teams-
vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app  
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
vergaderings-id: 397 867 723 278  
Wachtwoordcode: ECuWuc  
Teams downloaden | Deelnemen op het web 
Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen 
dictu@m.webex.com  
Videovergaderings-id: 126 519 413 2  
Alternatieve VTC-instructies  
Of deelnemen via telefoon (alleen audio)  
+31 20 ,,957123587#   Netherlands, Amsterdam  
Id voor telefonische vergadering: 957 123 587#  
Een lokaal nummer zoeken | Pincode opnieuw instellen  
Meer informatie | Opties voor vergadering  
________________________________________________________________________________ 
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Van: 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 14:38 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: Notities- Placeholder: Status check Handhavingsverzoek Nedmag VE-7 

/ , 

Bedankt voor de input, hieronder de key punten. Mochten er aanvullingen/wijziging nodig zijn laat 
het even weten. 

Status update EzK (milieu neutrale wijziging omgevingsvergunning) 
Concept besluit is opgemaakt door EzK  EzK review gaande  wordt vervolgens opgestuurd naar 
SodM (waarschijnlijk vandaag nog naar  met  in de cc)  vervolgens SodM review en 
response naar EzK  EzK maakt definitief besluit/wijziging vergunning en publiceert deze. 

Juridische check handhavingsverzoek 
Vooralsnog geen argumenten gevonden in het handhavingsverzoek welke tot handhaving zouden 
moeten leiden. 
Er is concreet zicht op legalisatie gezien status proces EzK. 

Vervolg bepalen 
Verder doorlopen van de aanvraag milieu neutrale wijziging omgevingsvergunning 
Vervolgens informeert SodM verzoeker handhaving en Stichting Stop Zoutwinning 

MVG 

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 08:54 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Placeholder: Status check Handhavingsverzoek Nedmag VE-7 
Tijd: dinsdag 2 augustus 2022 14:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, 
Wenen. 
Locatie: Microsoft Teams-vergadering 

Hi / , 

Even checken waar we staan: 
• Status update EzK (milieu neutrale wijziging omgevingsvergunning)
• Juridische check handhavingsverzoek
• Vervolg bepalen
• Etc, etc

MVG 

Microsoft Teams-
vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app 
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering  
vergaderings-id: 397 867 723 278  
Wachtwoordcode: ECuWuc  
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Teams downloaden | Deelnemen op het web 
Deelnemen met een apparaat voor videovergaderingen  
dictu@m.webex.com  
Videovergaderings-id: 126 519 413 2  
Alternatieve VTC-instructies  
Of deelnemen via telefoon (alleen audio)  
+31 20 ,,957123587#   Netherlands, Amsterdam  
Id voor telefonische vergadering: 957 123 587#  
Een lokaal nummer zoeken | Pincode opnieuw instellen  
Meer informatie | Opties voor vergadering  
________________________________________________________________________________  
 
 



Intern gebruik

Intern gebruik

Van: @sodm.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 augustus 2022 15:39 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: Handhavingsverzoek en mogelijkheid om zienswijze te geven 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Geachte heer 

Bijgevoegd het geanonimiseerde handhavingsverzoek, dit om Nedmag de gelegenheid te geven 
een zienswijze te geven. 

Vriendelijke groet, 
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Kiel-Windeweer/Borgercompagnie, 1 augustus 2022 

Aan: 

De Inspecteur-Generaal der Mijnen 
Theodor Kockelkoren 
Postbus 24037 
2490 AA ’s-Gravenhage 

Betreft: Handhavingsverzoek 

Geachte heer, 

De Staatssecretaris van Mijnbouw heeft in de Staatscourant van 29 juli 2022 (nummer 20437) onderstaande 
kennisgeving gepubliceerd: 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 11:28 
Aan @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Ik probeerde je telefonisch te bereiken, zonder succes. 

Kun je aangeven wanneer het concept besluit naar SodM zal worden gestuurd. We hopen het 
spoedig te kunnen ontvangen, maar laat even weten als er meer tijd nodig is voor de EzK 
evaluatie. 

MVG en dank, 
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Van: Mijnbouw vergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 11:42 
Aan: SodM Vergunningen <Vergunningen@sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: Spoedverzoek: Reactie op concept omgevingsvergunning wijziging diepboring VE-6 naar 
VE-7 Nedmag 

Datum : 03 aug 2022 
Betreft : Borgercompagnie - Wijziging diepboring - VE-6 naar VE-7 
OLO nr.: 7147749 

Beste , 

Zoals gisteren besproken doe ik je bijgaand toekomen de concept omgevingsvergunning voor wijziging van diepbor
VE-6 naar VE-7 van Nedmag. Voor de volledigheid heb ik ook de vigerende vergunning toegevoegd. Het betreft dus 
milieuneutrale verandering, de titel van de boring wordt aangepast van VE-6 naar VE-7. 

Ik ontvang graag uiterlijk a.s. vrijdag 5 augustus een reactie van SodM op de concept vergunning. 

Dank alvast. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Warmte en Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
mijnbouwvergunningen@minezk.nl 
070-3796970  (algemeen telefoonnummer FO tussen 10:00 - 12:00 uur)

  Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic tran 
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nedmag B.V. 

Bilitonweg 1 

9641 KZ  VEENDAM 

Datum 30 april 2021 

Betreft Definitief besluit omgevingsvergunning diepboringen VE-5 en VE-6 op 

de locatie WHC-1, inrichting WHC-1/2 

Pagina 1 van 15 

1. Onderwerp aanvraag
Op 27 maart 2018 heeft Nedmag B.V. (Nedmag) te Veendam ingevolge de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor een
omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Well Head
Centre-1/2 (hierna: WHC) locatie WHC-1, gelegen aan de Borgercompagnie 156A
in de gemeente Veendam, kadastraal bekend gemeente Veendam, Sectie R,

nummer 00146. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder
nummer 3554325.

Binnen de inrichting WHC-1/2 worden kalium- en magnesiumhoudende zouten 

gewonnen op circa 1400- 2000 meter diepte. Nedmag past oplosmijnbouw toe. 
Door water te injecteren in de ondergrondse zoutlaag lost het zout op en ontstaat 
verzadigde pekel. De pekel vormt de basis van diverse door Nedmag vervaardigde 

zout gerelateerde producten. 

De ondergrondse cavernes zijn bovengronds geclusterd tot twee winlocaties; 
WHC-1 in Borgercompagnie en WHC-2 in Tripscompagnie, die organisatorische, 
functionele en technische bindingen hebben. De twee locaties worden daarom als 
één inrichting beschouwd (WHC-1/2), in de zin van artikel 1.1., vierde lid van de 

Wet milieubeheer. Deze aanvraag heeft betrekking op de bovengrondse locatie 
WHC-1 aan de Borgercompagnie. Op de locatie WHC-1 worden alleen zouten 
gewonnen, productieprocessen vinden hier niet plaats. De huidige zoutwinning op 
de locatie WHC-1 valt onder de vigerende milieuvergunning van 22 oktober 2010, 
kenmerk ETM/EM/10086064 ingevolge de Wet milieubeheer. Op de locatie WHC-1 
zijn reeds vier productieputten aanwezig (VE-1 t/m VE-4). In de huidige situatie is 
alleen put VE-3 nog in gebruik voor het winnen van zout. Put VE-4 wordt gebruikt 

voor de injectie van water afkomstig van locatie WHC-2. De voorliggende 

aanvraag omgevingsvergunning ziet op het aanleggen van twee nieuwe  
zoutwinningsputten met behulp van een mobiele installatie. De twee nieuwe 
zoutwinningsputten worden aangeduid als VE-5 en VE-6. Een dergelijke diepboring 
is een tijdelijke activiteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De 
boringen worden uitgevoerd door middel van een elektrisch aangedreven mobiele 
boorinstallatie en duren circa vier maanden. 

Tijdens de behandeling van voorliggende aanvraag om een omgevingsvergunning 
heeft in april 2018 een situatie zich voorgedaan in het zoutveld Tripscompagnie 
van Nedmag waarbij kortstondig pekel is weggestroomd. Vanwege het toepassen 
van beheersmaatregelen na het incident is een bodemdaling bereikt van meer dan 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Elektriciteit 

Bezoekadres 

Bezuidenhoutseweg 73 

2594 AC Den Haag 

Postadres 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 

00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 

F 070 378 6100 (algemeen) 

www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 

T 

@minezk.nl 

Ons kenmerk 

DGKE-WO / 20282828 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

53A



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 2 van 15 
 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Elektr citeit 

 
 

DGKE-WO / 20282828 
in het vigerende instemmingsbesluit van 3 oktober 2014 (kenmerk DGETM-EM / 

14135221) is opgenomen. Hierdoor is actualisatie van het winningsplan eerder 
nodig geworden. Daarmee is ook actualisatie van de aanvraag zoals ingediend op 
30 mei 2017 om een omgevingsvergunning kenmerk OLO 3000245 ten behoeve 
van de uitbreiding en renovatie van de inrichting WHC-1 nodig geworden, 
waarmee de aanleg van en winning uit twee nieuwe cavernes mogelijk wordt 
gemaakt. Dientengevolge vereiste voorliggende aanvraag om een 
omgevingsvergunning met kenmerk OLO 3554325 tevens een actualisatie. 

 
Gelet op de nauwe samenhang tussen het winningsplan en de twee bijbehorende 
aanvragen voor omgevingsvergunningen en de onomkeerbare effecten, heeft de 
Minister bij besluit van 21 december 2018 (kenmerk DGETM/18325576) besloten 
om op grond van artikel 3:21, lid b, van de Awb de aanvragen voor de 
omgevingsvergunningen gecoördineerd te behandelen met de instemming op het 

gewijzigd Winningsplan 2018 Nedmag. Deze coördinatiebepaling heeft tot doel om 
een volledig beeld te krijgen van de effecten van de activiteiten, voordat deze 
feitelijk worden uitgevoerd. De gecoördineerde behandeling van deze besluiten 
houdt in dat de (ontwerp)besluiten voor de omgevingsvergunningen tezamen met 
het (ontwerp)instemmingsbesluit op het Winningsplan 2018 Nedmag, ter inzage 
zijn gelegd.  

 
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit: 

 
Het oprichten en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 
 

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 1° en sub 3°, van de Wabo is een 
omgevingsvergunning vereist voor het oprichten en in werking hebben van een 
inrichting of mijnbouwwerk.  
 

De oprichting betreft het tijdelijk plaatsen van een mobiele boorinstallatie ten 
behoeve van de aanleg van de zoutwinningsputten VE-5 en VE-6.  
 
Op de activiteit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van 
toepassing (afdeling 3.4  van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en art. 3.10 
van de Wabo). 

 
Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: 
Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.  
 
2. Verklaring van geen bedenkingen  
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel 
van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een 

omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen 
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.  
 
Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor 
ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist. 
 
3. Geraadpleegde organisaties  

• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam; 
• Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;  
• Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa’s;   
• De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).  
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4. Adviezen en zienswijzen 

• Door de Omgevingsdienst Groningen (hierna: ODG) is namens het college 
van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam op 25 april 
2018 met kenmerk Z2018-00004647 facultatief advies uitgebracht op de 
aanvraag van 27 maart 2018 en zijn er opmerkingen gemaakt ten aanzien 
van de aspecten externe veiligheid, geluid, lichthinder en bodem.  
Naar aanleiding van het advies van de gemeente Veendam is de aanvraag 
aangevuld en is een extra peilbuis geplaatst. Hierop heeft de ODG namens 

gemeente Veendam op 11 juni 2018 met kenmerk Z2018-00004647 
opnieuw advies uitgebracht. Op 19 mei 2020 is de gemeente Veendam 
opnieuw in de gelegenheid gesteld om op een aantal geactualiseerde 
onderdelen van de aanvraag advies uit te brengen. Op 26 mei 2020 heeft 
de ODG namens gemeente Veendam een voorlopig advies uitgebracht 
(kenmerk Z2020-005047). Alle uitgebracht adviezen door de ODG namens 

de gemeente Veendam zijn verwerkt in dit besluit. 
• Door de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen is aangegeven 

dat de aanvraag en de bijbehorende stukken geen aanleiding geven tot 
het maken van inhoudelijke opmerkingen over deze stukken. 

• Door het Waterschap Hunze en Aa’s is advies uitgebracht. Het waterschap 
heeft opgemerkt dat het effect op het watersysteem niet is behandeld in 
de aanvraag van 27 maart 2018, terwijl dit volgens het Waterschap wel 

had gemoeten. Volgens het Waterschap zou in de aanvraag vermeld 
moeten worden dat de uitbreiding van de locatie WHC-1 niet zal leiden tot 
effecten op het watersysteem, zowel tijdens het boren van de nieuwe 
putten als tijdens de productiefase. Ook zou volgens het Waterschap het 

boorwater en hemelwater opgevangen worden en als proceswater worden 
gebruikt. Naar aanleiding van het advies van het Waterschap heeft 
Nedmag de volgende aanvulling geleverd op hoofdstuk 6 van de 

toelichting bij de aanvraag: 
- Tot 1 april 2018 werden regenwater, spoelwater en condensaat op de 

locatie WHC-1 opgevangen om gebruikt te worden als injectiewater en 
was er geen sprake van lozing. Na april 2018, als onderdeel van de 
beheersmaatregelen in het kader van de toen ontstane opening in het 
dak van het TR-cavernecluster, wordt opgevangen afvalwater via een 

ondergrondse leiding getransporteerd naar de Nedmag locatie aan de 
Bilitonweg en daar vandaan afgevoerd via de Veenkoloniale 
Afvalwaterleiding (VKA).  

• Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien 
van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden 
voorschriften.  

 

Op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn binnen de inspraaktermijn in 

totaal 110 zienswijzen binnengekomen (waarvan 37 uniek). Zeven zienswijzen 
zijn ingediend door overheden. De zienswijzen en reacties zijn integraal 
opgenomen in bijlage 3 Nota van Antwoord. Aan alle indieners van een zienswijze  
is op 29 april 2021 een brief verstuurd met de mededeling dat de besluiten zijn 
genomen. 
 

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen 
• Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Veendam is volledig in dit besluit verwerkt.   
• Het advies van het Waterschap Hunze en Aa’s is volledig in dit besluit 

verwerkt. 
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• Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit 

verwerkt. 
 
De zienswijzen die op het ontwerpbesluit zijn ontvangen zijn behandeld in de Nota 
van Antwoord zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit 
Winningsplan 2018 Nedmag en omgevingsvergunningen locatie WHC-1 (hierna: 
Nota van Antwoord zienswijzen). De Nota van Antwoord Zienswijzen is bijgevoegd 
aan dit besluit in bijlage 3. Voor ieder onderdeel waar de zienswijze betrekking op 

heeft, is aangegeven of en zo ja op welke wijze de zienswijze is verwerkt in het 
definitief besluit. 
 
De reactie en zienswijzen hebben aanleiding gegeven tot inhoudelijke 
aanpassingen van dit besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit. De 
aanpassingen zien met name op het geven van een nadere toelichting. Daarnaast 

zijn ambtshalve in het besluit enkele kennelijke verschrijvingen hersteld. 
 
6. Procedure (ontwerp)besluit 
Tijdens de behandeling van de aanvraag bleken de verstrekte gegevens en 
bescheiden onvoldoende voor een goede beoordeling van de aanvraag. De 
aanvrager is op 8 mei 2018 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens 
te leveren. Hierdoor is de behandeling van de aanvraag, op grond van het 

bepaalde in artikel 4.15, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht, 
opgeschort. De aanvullingen zijn ontvangen op 28 mei 2018. Op dat moment is de 
beslistermijn weer gaan lopen. Door de opschorting van de behandeling is de 
wettelijke beslistermijn verlengd met 20 dagen. De aanvullende gegevens zijn 

meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag en liggen met het 
ontwerpbesluit ter inzage. 
 

De publicatiedatum van de kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is 
opgeschort als gevolg van het besluit van de Minister van 21 december 2018 
(kenmerk DGETM / 18325576) tot gecoördineerde behandeling van het in 
november 2018 ingediende winningsplan en de aanvragen voor 
omgevingsvergunningen. 
 

Nedmag heeft op 10 april 2020 en op 1 mei 2020 de aanvraag om voorliggende 
omgevingsvergunning op een aantal onderdelen geactualiseerd. Deze 
aanvullingen zijn op 19 mei 2020 voorgelegd aan de adviseurs zoals genoemd in 
paragraaf 4 van dit besluit en zijn -indien van toepassing- de adviezen verwerkt in 
dit besluit. 
 
De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op woensdag 10 juni 

2020 gepubliceerd in de Staatscourant en in de huis-aan-huisbladen: De 

Veendammer, De Schakel, De Oostermoer en De Regiokrant. Het ontwerpbesluit 
heeft tezamen met het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan 2018 Nedmag 
en het gewijzigd ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de uitbreiding en 
renovatie WHC-1 kenmerk OLO 3000245, van donderdag 11 juni 2020 tot vrijdag 
24 juli 2020 ter inzage gelegen op het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Tevens zijn de stukken 

beschikbaar gesteld via www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag en 
www.nlog.nl/ter-inzage-legging-nedmag. Daarnaast lag het ontwerpbesluit 
gedurende zes weken ter inzage op het secretarie van de volgende gemeenten: 
 

• Gemeentehuis Veendam, Raadhuisplein 5 te Veendam 
• Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten 
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• Gemeentehuis Midden-Groningen, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand 

• Gemeentehuis Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries 
 
Ook is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de omgeving. Deze 
informatiebijeenkomst is aangekondigd in de kennisgeving in de lokale bladen De 
Veendammer, De Regiokrant, De Schakel en in De Oostermoer en op 
www.mijnbouwvergunningen.nl. Bij deze informatiebijeenkomst is gelegenheid 
gegeven om mondelinge zienswijze kenbaar te maken op de gecoördineerde 

behandeling van de besluiten, naast de mogelijkheid voor eenieder om 
zienswijzen in te dienen gedurende de gehele periode van de ter inzagelegging. 
 
De zienswijzen die op het ontwerpbesluit zijn ontvangen zijn behandeld bij 
onderdelen 4. en 5. van dit besluit. 
 

De kennisgeving aangaande dit besluit is op 29 april 2021 gepubliceerd in de 
Staatscourant. Op vrijdag 30 april 2021 vindt kennisgeving van het besluit plaats 
langs elektronische weg op www.nlog.nl en www.mijnbouwvergunningen.nl, 
waarna het besluit, de nota van antwoord en alle onderliggende stukken digitaal 
toegankelijk zijn. Ook is op 28 april 2021 een kennisgeving van het besluit 
geplaatst in lokale bladen De Regiokrant, De Oostermoer, De Schakel en De 
Koerier. Op 5 mei 2021 wordt de kennisgeving van het besluit ook gepubliceerd in 

De Veendammer 
 
De omgevingsvergunning met alle onderliggende stuken ligt van vrijdag 30 april 
2021 tot en met donderdag 10 juni 2021 op de volgende locaties ter inzage: 

• www.mijnbouwvergunningen.nl/zoutwinningnedmag; 
• www.nlog.nl/ter-inzage-legging-nedmag; 
• Gemeentehuis van de gemeente Veendam, Raadhuisplein 5 te Veendam; 

• Gemeentehuis van de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166 te 
Hoogezand; 

• Gemeentehuis van de gemeente Aa en Hunze, Spiekersteeg 1 te Gieten; 
• Gemeentehuis van de gemeente Tynaarlo, Kornoeljeplein 1 te Vries; 
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te 

Den Haag. 

 
7. Overwegingen m.b.t. het besluit 
De aanvraag is beoordeeld aan het voor de activiteit betreffende artikel van de 
Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling 
omgevingsrecht.  
 
Het oprichten en in werking en in werking hebben van een inrichting /  

mijnbouwwerk 

 
De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 
 
Milieuaspecten 
In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, 

voor zover het mijnbouwwerk daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven.  
 
De beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: externe 
veiligheid, geluid, transportbewegingen, bodem, luchtemissies, energieverbruik, 
afvalstoffen, licht, geur, trillingen en Best Beschikbare Technieken (BBT). 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 6 van 15 
 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Elektr citeit 

 
 

DGKE-WO / 20282828 
De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die het 

mijnbouwwerk kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun 
onderlinge samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.   
 
De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van 
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de 
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.  
 

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot 
het mijnbouwwerk wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de 
aanvrager tijdens het in werking hebben van het mijnbouwwerk geobserveerd, 
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd.  
 
Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting 

van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
het verbruik van energie. 
 
Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 bij dit besluit, zijn voor type-C 
inrichtingen de algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van 
toepassing op dit besluit. Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 
In hoofdstuk 3 van de bij de aanvraag behorende bijlage ‘Bijlage 1 Toelichting bij 
aanvraag’ zijn de aard en omvang van de werkzaamheden beschreven. Uit de 
aanvraag blijkt dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met de voor het 

milieu en omgeving relevante aspecten en dat aanvrager afdoende maatregelen 
heeft genomen om een veilige uitvoering van de werkzaamheden te borgen. 
 

Milieueffectrapportage 
Voor het uitvoeren van diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding ‘daarvan’ 
geldt, op grond van categorie D.17.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r., een 
m.e.r.-beoordelingsplicht als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 van de Wet 
milieubeheer. 
 

Op 16 november 2017 heeft Nedmag een aanmeldnotitie ingevolge artikel 7.16, 
eerste lid, van de Wet milieubeheer ingediend. De conclusie van de m.e.r.-
beoordeling (d.d. 28 maart 2018, DGETM-EO /18048257) is dat er voor de 
voorgenomen activiteiten geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld 
gelet op de beoordeelde milieuaspecten. Deze conclusie was mede gebaseerd op 
de in 2017 uitgevoerde stikstofdepositieberekeningen. Nedmag had met een 
Aerius-berekening aangetoond dat de voorgenomen activiteiten geen 

stikstofdepositie veroorzaken hoger dan de toen geldende drempelwaarde van 

0,05 mol/ha/jaar. Gelet op de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603) over het 
Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) heeft Nedmag voor deze aanvraag een 
herberekening van de stikstofdepositie uitgevoerd met de nieuwe versie AERIUS 
Calculator 2019A. De conclusie van deze herberekening is dat er geen 
depositiewaarden boven 0,00 mol/ha/jaar berekend wordt. Deze conclusie is 

onderschreven door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
Deze herberekening maakt ook onderdeel uit van de aanvraag en daarmee van dit 
besluit, en is opgenomen in bijlage 2. 
Bovengenoemde mededeling, de herberekening van de stikstofdepositie en het 
m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen tegelijk met dit (ontwerp)besluit ter inzage 
worden gelegd. 
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Aanleggen van een boorgat met behulp van een mobiele installatie op land 

Op grond van artikel 6 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) 
dient het aanleggen van boorgaten te worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de voorschriften die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Barmm. De 
voorschriften uit het Barmm zijn onverkort van toepassing op de voorgenomen 
diepboringen VE-5 en VE-6 op de locatie WHC-1. Er is geen aanleiding om op 
grond van artikel 5b van het Barmm maatwerkvoorschriften op te leggen.  
 

De boringen betreffen een tijdelijke activiteit. Naar verwachting zullen de boringen 
in totaal 4 maanden duren. Rekening houdend met onvoorziene omstandigheden, 
dienen de diepboringen binnen 2 jaar na inwerkingtreding van de vergunning te 
zijn uitgevoerd. Hiertoe is voorschrift 2 bij dit besluit opgenomen. 
 
Energie 

In de aanvraag is aangegeven de diepboringen uitgevoerd worden met een 
boortoren die die aangesloten is op het grid (volledig elektrisch boren). Ten 
behoeve van de stroomvoorziening van een elektrisch aangedreven mobiele 
boorinstallatie, is door Nedmag een nieuwe 20kV stroomkabel tussen de locatie 
WHC-2 en WHC-1 aangelegd. Deze kabel maakt het mogelijk om bij de geplande 
boringen op de locatie WHC-1 het gebruik van dieselaggregaten, als back-up, 
zoveel mogelijk wordt voorkomen. 

 
Externe Veiligheid 
Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en is getoetst aan 
de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen. De 

kwantitatieve risico analyse (QRA) zoals opgesteld ten tijde van de indiening van 
de aanvraag op 27 maart 2018 was volgens de toen geldende versie van de 
Handleiding Risicoberekeningen BEVI, versie 3.3 van 1 juli 2015.  

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10-6 contour op 
te maken dat er geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze 
veiligheidscontour aanwezig zijn. 
 
Nedmag heeft op 1 mei 2020 de QRA vervangen door de geactualiseerde QRA 
“Nedmag VE 5/6”, Versie 2.1, datum 1 mei 2020. De ODG heeft namens 

gemeente Veendam in haar advies van 26 mei 2020 met kenmerk Z 2020-
00005047 gevraagd naar de reden voor de opgestelde gewijzigde QRA. De 
aanleiding voor het opstellen van de geactualiseerde QRA is het op 1 april 2020 
van kracht zijnde van een nieuwe versie (versie 4.2) van de Handleiding 
Risicoberekeningen Bevi.  
 
Nedmag heeft ook met de hernieuwde QRA aangetoond dat zich geen kwetsbare 

objecten bevinden binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 contour. 

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedgebied 
van de inrichting (150 meter contour) is het groepsrisico voor deze locatie niet te 
berekenen en wordt automatisch ook voldaan aan de vereisten van het 
groepsrisico. 
 
Geluid 

In opdracht van Nedmag heeft Noorman Bouw- en milieuadvies een akoestisch 
onderzoek uitgevoerd naar de geluidprognoses voor de uit te voeren 
diepboringen, kenmerk 21810019.R01, 30 januari 2018. Dit geluidsonderzoek is 
na advies van de gemeente Veendam aangevuld met de notitie “21810019.N01a 
Boortoren op de winningslocatie WHC-1 te Borgercompagnie”, datum 25 mei 
2018.  
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Op de werkzaamheden en activiteiten met behulp van een mobiele boorinstallatie 
is het Barmm van toepassing. Ingevolge artikel 19 van het Barmm geldt voor het 
langetijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau 
veroorzaakt door de mobiele installatie en in verband met de mobiele installatie 
verrichte werkzaamheden en activiteiten, dat de geluidgrenswaarden op een 
afstand van 300 meter vanaf de mobiele installatie een maximale geluidbelasting 
van 60 dB(A) gedurende de dagperiode, 55 dB(A) in de avondperiode en 50 dB(A) 

in de nachtperiode mogen hebben. 
 
De geluidsniveaus in de omgeving zijn berekend met behulp van de ‘Handleiding 
meten en rekenen industrielawaai’ uit 1999. De handreiking onderscheidt 
verschillende gebiedstyperingen. De omgeving van de locatie is overeenkomstig 
de handreiking gekarakteriseerd als “landelijke gebied”. De locatie is gesitueerd 

ten westen van de lintbebouwing van Borgercompagnie. De meest nabijgelegen 
geluidsgevoelige gebouwen zijn vrijstaande woningen gelegen langs de 
Borgercompagnie. Figuur 2 in het akoestisch rapport geeft een overzicht van de 
situatie in het gehanteerde rekenmodel van WHC-1 met de ligging van de 
ontvanger punten 01 t/m 28 ter plaatse van de meest nabijgelegen woningen van 
derden langs de Borgercompagnie. De kortste afstand van de nieuwe boorputten 
VE-5 en VE-6 tot aan de woning van derden bedraagt circa 250 meter.  

 
Uit de rekenresultaten blijkt dat de geluidsniveaus ten tijde van de 
werkzaamheden en activiteiten met behulp van de mobiele boorinstallatie, ten 
hoogste 48 dB(A) in de dagperiode, 48 dB(A) in de avondperiode en 48 dB(A) in 

de nachtperiode zal bedragen. Gelet hierop heeft Nedmag aangetoond dat er 
wordt voldaan aan de geluidsgrenswaarden. 
 

Bij de aanvraag van 27 maart 2018 is uitgegaan van de technische en akoestische 
gegevens van de mobiele boorinstallatie KCA Deutag T-207 die op dat moment 
voorzien was ingezet te worden bij de diepboringen. Op 1 mei 2020 heeft Nedmag  
aangegeven dat niet met zekerheid gesteld kan worden dat de mobiele 
boorinstallatie KCA Deutag T-207 daadwerkelijk ingezet zal kunnen worden. 
Indien dit niet het geval zal zijn, zal ten behoeve van de diepboringen een andere 

installatie worden ingezet die qua geluidsbelasting gelijkwaardig is aan de KCA 
Deutag T-207. In de aanmeldnotitie in het kader van de uitgevoerde m.e.’r.-
beoordelingsprocedure is reeds uitgegaan van de mobiele boorinstallatie KCA 
Deutag T-207 of een andere vergelijkbaar installatie. De potentiële milieueffecten 
van de eventuele inzet van een ander, vergelijkbare mobiele boorinstallatie zijn 
reeds beoordeeld in het kader van de m.e.r.-beoordelingsprocedure. Bovendien 
dient Nedmag tenminste vier weken voor aanvang van de werkzaamheden een 

gedetailleerd werkprogramma conform paragraaf 8.2.1 van de Mijnbouwregeling 

ter goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen in te dienen. Gelet op 
bovenstaande is de eventuele inzet van een andere boorinstallatie dan de KCA 
Deutag T-207, die qua geluidsbelasting gelijkwaardig is toegestaan. 
 
Transportbewegingen 
Specifiek ten behoeve van de booractiviteiten is in het akoestisch onderzoek van 

Noorman in de paragrafen 7 en 10 de geluidsbelastingen die veroorzaakt worden 
door transportbewegingen van en naar de inrichting op de openbare weg in kaart 
gebracht. Op grond van artikel 21, eerste lid, van het Barmm geldt een 
streefwaarde voor verkeersbewegingen van en naar de mobiele installatie van ten 
hoogste 50 dB(A). Deze streefwaarde geldt ter plaatse van geluidsgevoelige 
gebouwen. In het onderzoek is rekening gehouden met 12 zware vrachtwagens 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 Pagina 9 van 15 
 

Directoraat-generaal Klimaat 

en Energie 

Directie Elektr citeit 

 
 

DGKE-WO / 20282828 
per dag, waarbij het gaat om één beweging door de inrichting (van west naar 

oost). Op basis van de rekenresultaten wordt naar verwachting voldaan aan de 
streefwaarde van ten hoogste 50 dB(A) voor indirecte hinder ter plaatse van de 
geluidsgevoelige gebouwen. 
 
Uit de geactualiseerde aanvraag volgt tevens dat tijdens de uitbreiding en 
renovatie van de locatie WHC-1 als daarna de weg aan de Borgercompagnie 
zoveel mogelijk wordt ontlast doordat Nedmag ten westen van WHC-1 een nieuwe 

ontsluitingsweg aan zal leggen tussen de weg Kalkwijk en WHC-1. Het verkeer 
naar de locatie WHC-1 zal vanaf de Veendammerweg via de afslag naar de 
Kalkwijk naar de nieuwe ontsluitingsweg naar WHC-1 rijden. Aan de nieuwe 
ontsluitingsroute bevinden zich geen woningen. Gelet op deze nieuwe rijroute zal 
naar verwachting de verkeerbelasting voor nabijgelegen woningen verminderen. 
 

Bodembescherming 
Het nationale bodembeschermingsbeleid is uitgewerkt in de Nederlandse Richtlijn 
Bodembescherming 2012 (NRB). Dit beleid schrijft voor dat bij bedrijfsmatige 
activiteiten maatregelen en voorzieningen moeten worden getroffen die leiden tot 
een verwaarloosbaar bodemrisico. Omdat nooit helemaal uitgesloten kan worden 
dat toch een belasting van de bodem optreedt, blijft monitoring van de bodem 
noodzakelijk. Dit bodemonderzoek is gericht op de aanwezige installaties en de 

gebruikte stoffen en beperkt zich tot het vastleggen van de nulsituatie 
bodemkwaliteit voorafgaand aan of zo spoedig mogelijk na de start van de 
betreffende activiteit(en) en een vergelijkbaar eind- en tussentijds 
bodemonderzoek om eventuele aantasting van de bodemkwaliteit vast te kunnen 

stellen. Als er toch een bodemverontreiniging is geconstateerd, dient deze te 
worden opgeruimd. De vergunninghouder is hiervoor verantwoordelijk. 
 

Gemeente Veendam heeft in haar advies van 25 april 2018 kenmerk Z2018-
00004647 opgemerkt dat gezien het slotenpatroon op de locatie mogelijk sprake 
is van een lokaal afwijkende grondwaterstroming. Hierop heeft Nedmag de 
aanvraag op 28 mei 2018 aangevuld en aangegeven dat op verschillende posities 
op de locatie WHC-1 peilbuizen aanwezig zijn en dat in het kader van de uit te 
voeren diepboringen een nieuwe peilbuis is aangebracht. Uitgaande van een 

westelijke stromingsrichting van het grondwater bewaakt de nieuwe peilbuis 
alleen de put VE-5. Nedmag zal daarom een aanvullende peilbuis ten westen van 
VE-6 plaatsen. Daarnaast worden aan de randen van het terrein waar de nieuwe 
putten gerealiseerd worden, minimaal vier peilbuizen geplaatst. Op deze manier 
kan onafhankelijk van de grondwaterstroming de kwaliteit van het grondwater 
bewaakt worden. Gelet hierop en de algemene regels zoals gesteld in het Barmm 
ten aanzien van grondwaterpijlbuizen is er geen aanleiding om nadere 

voorschriften of beperkingen te stellen aan deze vergunning.  

 
Luchtemissies 
De voorgenomen diepboringen worden uitgevoerd met een elektrisch aangedreven 
mobiele boorinstallatie. Nedmag heeft in het kader van de m.e.r.-
beoordelingsprocedure met een Aerius-berekening aangetoond dat de 
voorgenomen activiteiten geen stikstofdepositie veroorzaken hoger dan de toen 

geldende drempelwaarde van 0,05 mol/ha/jaar. Gelet op de uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 
(ECLI:NL:RVS:2019:1603) heeft Nedmag voor deze aanvraag een herberekening 
van de stikstofdepositie uitgevoerd met de nieuwe versie van de AERIUS 
Calculator 2019A. De conclusie van deze herberekening is dat er geen 
depositiewaarden boven 0,00 mol/ha/jaar berekend wordt. Deze conclusie is 
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onderschreven door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Deze herberekening maakt ook onderdeel uit van de aanvraag en daarmee van 
dit besluit, en is opgenomen in bijlage 2.  
 
Beste Beschikbare technieken 
Voor de inrichting is geen beste beschikbare technieken (BBT) document (BREF) 
vastgesteld in het kader van de IPCC, omdat de inrichting WHC-1/2 geen IPCC 
inrichting is. De bepaling van de BBT voor de inrichting is uitgevoerd conform 

artikel 5.4. van het Besluit omgevingsrecht. De grenswaarden zoals vastgelegd in 
het Activiteitenbesluit en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het 
voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten (NRB), zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de 
BBT. 
 

Stookinstallaties 
Ten aanzien van de stookinstallaties zijn in het Activiteitenbesluit rechtstreeks 
werkende regels opgenomen. Volgens artikel 3.7, vijfde lid, van het 
Activiteitenbesluit zijn regels inzake onderhoud en keuring van een stookinstallatie 
die binnen de inrichting aanwezig zijn, rechtstreeks werkend. 
 
Afvalstoffen 

Afvalstoffen worden overeenkomstig het Barmm verzameld en afgevoerd naar een 
erkend verwerker. Afvalstoffen die vrijkomen tijdens de boringen betreffen 
boorspoeling. (Regen)water uit de goten op de locaties WHC-1 en -2, condensaat 
en spoelwater uit het productieproces voor vast zout op WHC-2 en eventuele 

pekeloverschotten worden via een ondergrondse leiding getransporteerd naar de 
Nedmag locatie aan de Billitonweg. Deze stroom wordt samen met het overtollige 
zoute proceswater van de locatie Billitonweg gezuiverd en vervolgens afgevoerd 

via de VKA.  
 
Licht 
De gemeente Veendam heeft in haar advies van 25 april 2018 kenmerk Z2018- 
Z2018-00004647 geadviseerd om ten aanzien van lichthinder 
maatwerkvoorschriften op te nemen en daarbij aansluiting te zoeken bij hetgeen 

in de Omgevingsvisie en het Bestemmingsplan buitengebied reeds is opgenomen.  
 
Bij de beoordeling van lichtaspect ligt de nadruk op een veilige 
werkplaatsverlichting. Het verlichten van het terrein is noodzakelijk voor het 
uitvoeren van de werkzaamheden en ter voorkoming van gevaar. Bij de opstelling 
en inrichting van de verlichting is het uitgangspunt dat de lampen zodanig zijn 
afgeschermd dat hinderlijke lichtstraling voor de omgeving en het milieu en 

directe instraling in woningen wordt voorkomen dan wel beperkt. Dit is een 

zogenoemde zorgplichtbepaling welke op de mijnbouwondernemingen rust (artikel 
33 van de Mijnbouwwet). Volgens dit artikel moet de mijnbouwonderneming alle 
maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem gevergd kunnen worden om te 
voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning verrichte 
activiteiten nadelige gevolgen voor mens en milieu worden veroorzaakt. 
 

Daarnaast is gedurende de booractiviteiten artikel 15 van het Barmm van 
toepassing, waarin regels zijn gesteld ten aanzien van verlichting. De 
zorgplichtbepaling is tevens opgenomen in artikel 15, derde lid, van het Barmm. 
Uit de aanvraag blijkt dat de locatie WHC-1 zal worden voorzien van 
omgevingsvriendelijke verlichting. Tevens heeft Nedmag heeft in de aanvullende  
toelichting bij de aanvraag, voldoende onderbouwd dat dat de verlichting van de 
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mobiele installatie zodanig is ontworpen en wordt bedreven dat minimale hinder 

voor de omgeving te verwachten is. Hierbij is rekening gehouden met een veilige 
werkplaatsverlichting voor de werknemers op de boorlocatie. Gelet hierop en de 
algemene regels uit het Barmm die onverkort van toepassing zijn op de 
voorgenomen activiteiten, is er geen aanleiding om maatwerkvoorschriften op te 
leggen. 
 
Geur 

Tijdens de diepboringen wordt een deel van de tijd een op olie gebaseerde 
boorspoeling (oil based mud) gebruikt. De opslag hiervan vindt plaats in een open 
tank en kan daarmee tijdelijk tot de verspreiding van een diffuse geur leiden. Op 
grond van artikel 22, eerste lid, van het Barmm dient geurhinder te worden 
voorkomen. De algemene regels uit het Barmm zijn onverkort van toepassing. Er 
is derhalve geen aanleiding om aanvullende of beperkende voorschriften op te 

nemen.  
 
Trillingen 
Op grond van artikel 3 van het Barmm dient de uitvoerder bij de uitvoering van de 
werkzaamheden met de mobiele installatie alle nodige maatregelen te treffen die 
nodig zijn ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu 
(zorgplicht). Hoewel het Barmm geen directe voorschriften met betrekking tot 

trillingen kent, heeft de gemeente Veendam ten aanzien van trillinghinder het 
gebruik van een monitoringsysteem geadviseerd die zowel trillingen registreert als 
ook verzakkingen en spanningen in gebouwen met behulp van sensoren, zoals een 
systeem als ‘StabiAlert’ of een daaraan gelijkwaardig systeem.  

 
Op de uitvoerder rust de zorgplicht zoals opgenomen in artikel 3 van het Barmm. 
Gelet op de tijdelijkheid van de diepboringen, als het gegeven dat er eerder 

soortgelijke diepboringen met gelijkwaardige mobiele installaties zijn uitgevoerd 
(VE-1 t/m VE-4) worden geen relevante trillingen verwacht. Bovendien heeft 
Nedmag in de aanvulling ‘Geluid en trillingen, notitie 21810019, datum 25 mei 
2018’, voldoende onderbouwd dat naar verwachting de voorgenomen 
werkzaamheden geen trillinghinder en of trillingschade zullen veroorzaken. Gelet 
op de voorschriften uit het Barmm alsook in de aanvraag opgenomen informatie is 

er geen aanleiding tot het stellen van maatwerkvoorschriften. 
 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
verleend dient te worden. 
 
8. Besluit  
Gelet op het voorafgaande besluit ik: 

 

I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Well Head Centre-1/2, locatie 
WHC-1 gelegen aan de Borgercompagnie 156-A te Veendam te verlenen 
aan Nedmag B.V. voor de volgende activiteit: 

 
Het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk (mobiele 
boorinstallatie) 

 
II. De omgevingsvergunning voor de activiteit het oprichten van een 

mijnbouwwerk (mobiele boorinstallatie) te verlenen voor een periode van 
2 jaar na datum van inwerkingtreding van dit besluit; 
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Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen 

 
Toezichthouder: 
Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt 
bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag.  
E-mail: omgevingsloket@sodm.nl, Telefoon: 070 – 379 8400. 
Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd via de website of via het 
genoemde e-mailadres (bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan). 

Het toesturen van stukken kan elektronisch naar genoemd e-mailadres, en als dat 
elektronisch niet mogelijk is naar het bovenstaand postadres. 
 
Mededeling  
De voorschriften verbonden aan de op 22 oktober 2010 door het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat verleende vergunning met kenmerk 

ETM/EM/10086064 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover relevant, 
eveneens voor deze verandering. 
 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 
1. Aanleggen van een boorgat met behulp van een mobiele installatie op land 
Op grond artikel 6 van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) 

dient het aanleggen van boorgaten op land te worden uitgevoerd in 
overeenstemming met de voorschriften die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het 
Barmm. De voorschriften uit het Barmm zijn onverkort van toepassing op de 
uitvoering van de diepboringen VE-5 en VE-6 op de locatie WHC-1.  
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Bijlage 2  Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning  

 
• Aanvraagformulier 3554325, datum 27 maart 2018; 
• Bijlage 1: Toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning diepboringen 

zoutwinningsputten VE-5 en VE-6 Nedmag locatie WHC-1, Borgercompagnie, 
datum 26 maart 2018; 

• Aanvulling op toelichting bij aanvraag omgevingsvergunning diepboringen 
zoutwinningsputten VE-5 en VE-6 Nedmag locatie WHC-1, Borgercompagnie, 

datum 28 mei 2018 
• addendum bij aanvraag omgevingsvergunning diepboringen 

zoutwinningsputten VE-5 en VE-6 Nedmag locatie WHC-1, Borgercompagnie, 
aanvraagnummer OLO 3554325, datum 1 mei 2020; 

• rapport 21810019.R01 Boortoren op de winninglocatie WHC-1 te 
Borgercompagnie, datum 30 januari 2018; 

• notitie 21810019. N01a boortoren op de winninglocatie WHC-1 te 
Borgercompagnie, datum 25 mei 2018; 

• Bijlage 2: QRA 
• Quantitatieve risico analyse Nedmag VE 5/6 Veendam VDM-05 & VDM-06, 

datum 01 mei 2020; 
• Bijlage 3: Gegevens boorinstallatie 
• Bijlage 4: Akoestisch onderzoek 

• Bijlage 4a: Assessment sound barrier 
• Bijlage 4b: Sound technical report 
• Bijlage 5: Bodemonderzoek 
• Bijlage 6: Posities peilbuizen 

• Bijlage 7: AERIUS berekening 
• AERIUS berekening, kenmerk RzqDs99uscEt, datum 10 april 2020; 
• Toelichting “herberekening stikstofdepositie diepboringen zoutwinningsputten 

VE-5 en VE-6”, datum 1 mei 2020. 
• Mer-beoordelingsbesluit 28 maart 2018, DGETM-EO/18048257 
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Bijlage 3 De Nota van Antwoord Inspraak- en reactiebundel 
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De aanvraag heeft uitsluitend betrekking op het veranderen van de naam van de 
diepboring van VE-6 naar VE-7. Dit leidt niet tot een andere inrichting of tot 
andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de 
vigerende vergunning mag veroorzaken.  
 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
moet worden verleend. 
 
7. Besluit  
Gelet op het voorafgaande besluit ik: 
 
I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Well Head Centre 1/2, locatie 

WHC-1 te verlenen aan Nedmag B.V. voor de activiteit milieuneutraal 
veranderen; 
 

II. De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van diepboring VE-7 wordt 
verleend voor een periode van 2 jaar na datum van inwerkingtreding van het 
besluit omgevingsvergunning van 30 april 2021, met kenmerk DGKE-WO / 
20282828; 
 

III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden; 
 

IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de 
omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende 
documenten worden genoemd in bijlage 2. 
 

Dit besluit treedt één dag na bekendmaking in werking. Dit besluit wordt 
bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. 
 
8. Bezwaarprocedure 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken 
binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij de Staatssecretaris van Economische Zaken en 
Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag. 
 
Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een 
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure ‘rechtsmiddelen (bezwaar 
en beroep) tegen beslissing overheid’. Dit document kunt u vinden op 
www.nlog.nl.  
 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 
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Bijlage 1 Voorschriften  
 
 
Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt 
bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag. 
Website: www.sodm.nl, e-mail: vergunningen@sodm.nl: Telefoon: 070 - 379 
8400. 
 
Meldingen worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd via de website of via het 
genoemde e-mailadres (bij storing kan dit ook telefonisch worden gedaan). Het 
toesturen van stukken kan elektronisch via de Website (uploaden) of naar 
genoemd e-mailadres, en als dat elektronisch niet mogelijk is naar het 
bovenstaand postadres. 
 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 
Algemeen 
1. De voorschriften verbonden aan de op 30 april 2021 door de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat verleende vergunning aan Nedmag B.V. met 
kenmerk DGKE-WO-20282828 blijven onveranderd van kracht en gelden voor 
zover relevant, eveneens voor deze verandering. 
 
Mededeling 
Deze omgevingsvergunning ziet uitsluitend op het aanleggen van de boorput VE-
7. Om uit caverne VE-7 te mogen winnen, dient Nedmag B.V. te voldoen aan de 
voorschriften zoals gesteld in het instemmingsbesluit op het winningsplan Nedmag 
2018, 30 april 2021, kenmerk DGKE-WO / 21031093. 
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Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning  
 
• Aanvraagformulier 7147749 
• Toelichting bij aanvraag  
 



1

Van: mijnbouwvergunningen
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 11:45
Aan: SodM Vergunningen; 
CC:
Onderwerp: Aanvraagformulier + toelichting behorende bij aanvraag omgevingsvergunning 

wijziging diepboring VE-6 naar VE-7 Nedmag
Bijlagen: wijziging-diepboring_Publiceerbare-aanvraag_melding-(PDF)_22-07-2022.pdf; 

Toelichting bij aanvraag.pdf

Datum : 03 aug 2022 
Betreft : Borgercompagnie - Wijziging diepboring - VE-6 naar VE-7 
OLO nr.: 7147749 

Beste , 

In aanvulling op mijn vorige e-mail; bijgevoegd ook nog het aanvraagformulier en de korte toelichting behorende bij de 
aanvraag van Nedmag. 

Met vriendelijke groet, 

Directie Warmte en Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
mijnbouwvergunningen@minezk.nl 
070-3796970  (algemeen telefoonnummer FO tussen 10:00 - 12:00 uur)

  Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
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Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 7147749

Aanvraagnaam wijziging diepboring

Uw referentiecode -Geen

Ingediend op 22-07-202222 juli 2022

Soort procedure Reguliere procedure

Projectomschrijving Wijziging diepboring VE-6 naar VE-7

Opmerking Dit betreft een milieuneutrale administratieve wijziging waar 
geen projectkosten aan verbonden zitten

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen geen

Bijlagen n.v.t. of al bekend geen, is reeds bekend bij bevoegd gezag

Bevoegd gezag

Naam: Ministerie van EZ (mijnbouw)

Bezoekadres: Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag

Postadres: Postbus 20401
2500 EK Den Haag

E-mailadres: mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Website: www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon: mijnbouwvergunningen@minezk.nl

Datum aanvraag: 22 juli 2022 Aanvraagnummer: 7147749 Bevoegd gezag: Ministerie van EZ (mijnbouw) Pagina 1 van  5
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Milieuneutraal veranderen (voormalige 8.19 Melding Wm)

Bijlagen

Datum aanvraag: 22 juli 2022 Aanvraagnummer: 7147749 Bevoegd gezag: Ministerie van EZ (mijnbouw) Pagina 2 van  5



Locatie
1 Adres

Postcode 9631TL

Huisnummer 156

Huisletter A

Huisnummertoevoeging -Geen

Straatnaam Borgercompagnie

Plaatsnaam Borgercompagnie

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee
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Milieuneutraal veranderen 
(voormalige 8.19 Melding Wm)
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Beschrijf de voorgenomen 
verandering van de inrichting.

De inrichting als zodanig wordt niet gewijzigd.
zie toelichting voor de milieuneutrale verandering.

Op grond van welke 
vergunning(en) is de inrichting 
opgericht dan wel in werking?

Inrichting: nr 10086064 (vigerend)
diepboring Ve-5 en VE-6:DGKE-WO/20282828

Beschrijf van welke onderdelen 
van de vergunning(en) en de 
daaraan verbonden beperkingen 
en voorschriften wordt afgeweken 
en de mate waarin ervan wordt 
afgeweken.

Zie toelichting

Wanneer voert u de voorgenomen 
verandering uit?

15-07-202215 juli 2022

Beschrijf waarom de verandering 
van de inrichting of de werking 
daarvan niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu.

Er wordt slechts een ondergrondse locatie wijziging 
toegepast. De milieu effecten zijn hetzelfde

Beschrijf waarom het maken 
van een milieueffectrapport als 
bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer niet verplicht is.

zie bovenstaande

Beschrijf waarom de verandering 
niet leidt tot een andere inrichting 
dan waarvoor eerder een 
vergunning is verleend.

zie toelichting
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Toelichting_bij_aanvraag-
_pdf

Toelichting bij 
aanvraag.pdf

Anders 22-07-202222 juli 2022 In 
behandeling
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Toelichting bij aanvraag milieuneutrale wijziging van de “Omgevingsvergunning diepboringen VE-5 en 

VE-6 op de locatie WHC-1, inrichting WHC-1/2, kenmerk DGKE-WO/20282828” 

Recentelijk is onder genoemde omgevingsvergunning winningsput VE-5 gerealiseerd. De zuiverheid 

van de zoutlaag ter plaatse van de ondergrondse locatie VE-5 bleek echter dusdanig dat besloten is 

de tweede winningsput niet naar de eerder geplande ondergrondse locatie VE-6 te boren, maar naar 

de ondergrondse locatie VE-7.  

De milieu-effecten van de aanleg van VE-7 verschillen niet van die van de aanleg van VE-6. 

Bovenstaande heeft geleid tot deze aanvraag voor de milieuneutrale wijziging van de in de titel 

genoemde omgevingsvergunning in een omgevingsvergunning diepboringen VE-5 en VE-7 op de 

locatie WHC-1, inrichting WHC-1/2. 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 12:15 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Ik heb vanmorgen mijn commentaar gegeven op het conceptbesluit, dus ik verwacht dat het elk 
moment naar SodM wordt gestuurd. 

@  lukt het om het conceptbesluit vandaag nog naar SodM te sturen? 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 12:17 
Aan: @minezk.nl>; 

@sodm.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Het conceptbesluit ligt als het goed is bij SodM, heb het aan gestuurd met in de -cc. 

Groet, 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 12:18 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Dank je . Ik heb het zojuist doorgekregen van . 

Dank je wel 
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Van:   
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 12:27 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>;  

@minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 
 
Dag  en , 
 
Dank voor jullie snelle actie. 
Wij gaan er intern mee aan de slag. 
 
Heb overigens gehoord dat tegen de besluiten van EZK (omgevingsvergunningen en instemming 
met het winningsplan voor Nedmag), d.d. 30 april 2021, door diverse partijen beroep is ingediend. 
Is er iets bekend over de voortgang van deze beroepszaak (zitting al gepland)? 
 
Bij de verzoekers om handhaving leeft kennelijk het idee dat de boringen niet plaats hadden 
mogen vinden hangende de beroepsprocedure. 
De besluiten zijn echter in werking getreden, toch? 
Is er nog een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend (zijn de besluiten geschorst?) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 

........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP ’s-Gravenhage 
Postbus 24037, 2490 AA ’s-Gravenhage 
....................................................................  
T   
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Van: SodM Vergunningen <Vergunningen@sodm.nl>  
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 13:10 
Aan: mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: ADV-7703: Spoedverzoek: Reactie op concept omgevingsvergunning wijziging 
diepboring VE-6 naar VE-7 Nedmag 

Geachte mevrouw , 

Uw verzoek is in goede orde ontvangen, en zal zo spoedig mogelijk in behandeling worden 
genomen. 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen 
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Intern gebruik

Intern gebruik

Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 13:24 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl>; @Nedmag.nl> 
Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek en mogelijkheid om zienswijze te geven 

Geachte heer , 

Tot wanneer hebben kunnen we onze zienswijze indienen? 

Met vrienedlijke groet, 

. 
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Intern gebruik

Intern gebruik

Van: ) 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 13:51 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Handhavingsverzoek en mogelijkheid om zienswijze te geven 

Geachte heer , 

Gewoonlijk wordt circa 2 weken de tijd gegeven om een zienswijze in te dienen. Aangezien er nu 
verzocht wordt om spoedeisende handhaving, zou het fijn zijn als Nedmag snel kan reageren. 

Ook nog even een paar vragen om een beter beeld te krijgen van Nedmag’s plannen: 
1. Wat zijn Nedmag’s plannen met:

a. VE-5, is het Nedmag’s plan om VE-5 boorgat (op termijn) te ontwikkelen
tot een (beperkte) caverne, of wordt geheel afgezien van caverne
ontwikkeling?

b. VE-6, is het Nedmag’s plan definitief af te zien van een boring naar de VE-
6 ondergrond locatie en ook af te zien van caverne ontwikkeling?

2. Is Nedmag voornemens om een wijziging van het winningsplan ter instemming
aan EZK aan te bieden (vanwege de wijzigingen van de plannen en het artikel 5)?

Dank en vriendelijke groet, 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 14:01 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Dag  en , 

Mag ik jullie nog even aanvullend twee vragen stellen met het oog op het handhavingsverzoek: 

1. Abusievelijk verkeerde kenmerk in kennisgeving

Verzoekers stellen: 
Het officiële kenmerk van bedoeld besluit wijkt af van het kenmerk vermeld in de kennisgeving van 
de aanvraag om een wijziging van de omgevingsvergunning in de Staatscourant, d.d. 29 juli 2022 
(nr. 20473). 

Onze reactie 
In de kennisgeving is als kenmerk bij de omgevingsvergunning, d.d. 30 april 2021, abusievelijk 
vermeld: 21126498. 
Dit kenmerk is onjuist. Het juiste kenmerk is: DGKE-WO / 20282828. Dit betreft een kennelijke 
verschrijving. 

Vraag: klopt onze reactie? 

2. Effectenanalyse bodemdaling
Bij het eerdergenoemde instemmingsbesluit van 30 april 2021, met kenmerk: DGKE-WO / 
21031093, heeft de minister in artikel 5 bepaald dat Nedmag een effectenanalyse van de winning 
uit de cavernes VE-5 en VE-6 dient te overleggen aan de minister voor aanvang van de caverne 
ontwikkeling van de cavernes VE-7 en VE-8. Aangezien in VE-5 niet het gewenste zout is 
gevonden, zal deze zoutwinningsput niet tot nauwelijks worden gebruikt voor zoutwinning. Doordat 
de ondergrondse locatie VE-6 in de buurt is gelegen van de ondergrondse locatie VE-5, zal Nedmag 
niet overgaan tot boringen naar VE-6. De kans is immers klein dat het gewenste zout kan worden 
aangetroffen. Het gevolg van het voorgaande is dat er geen sprake zal zijn van caverne 
ontwikkeling. De caverne ontwikkeling vindt namelijk pas plaats, nadat het boorgat in productie 
wordt genomen en pekel door middel van oplosmijnbouw wordt geproduceerd en zodoende een 
caverne wordt ontwikkeld. Op dit moment is VE-7 een boorgat en wordt (nog) niet ontwikkeld tot 
caverne. Tot die tijd is er geen sprake van een risico op bodemdaling. In die zin heeft het geen 
betekenis om een analyse te maken over de effecten voor wat betreft de bodemdaling. De winning 
uit VE-6 zal niet plaatsvinden, zodat het is uit te sluiten dat de totale winning als opgenomen in het 
winningsplan zal worden overschreden. Gelet op de strekking van het artikel 5 bij het 
instemmingsbesluit, is het logischer dat Nedmag voor de caverne ontwikkeling ter plaatse van VE-
7, na het boren van zoutwinningsput bij VE-7, een analyse maakt van de bodemdaling om te 
bepalen of aan het winningsplan wordt voldaan. Indien wordt aangetoond dat dit het geval is, kan 
Nedmag het boorgat VE-7 ontwikkelen tot caverne.  

Vraag: Moet Nedmag, gelet op art 5 bij het instemmingsbesluit, een wijziging van het winningsplan 
ter goedkeuring aan de minister indienen? Of kan er ook een wijziging van art 5 worden 
aangevraagd? 

Alvast hartelijk dank voor je reactie, 

Met vriendelijke groet, 

........................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP ’s-Gravenhage 
Postbus 24037, 2490 AA ’s-Gravenhage 
....................................................................  
T   
 
 
 



Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 14:19 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Tegen de besluiten is door diverse partijen beroep ingediend en ook een verzoek om  voorlopige 
voorziening. De vovo is door de rechtbank Den Haag afgewezen. De vergunningen zijn daarom in 
werking getreden. In september staat de inhoudelijke behandeling in hoofdzaak gepland. 

Groet, 
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Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:04 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>;  

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 
 
Hallo , 
 
Op zich klopt de reactie. Ik denk alleen dat de constatering dat het een kennelijke verschrijving is 
niet nodig is.  
 
De kennisgeving betreft alleen het bekendmaken van de ingekomen aanvraag. Daar had het 
kenmerk van de verleende vergunning niet per sé hoeven te worden genoemd, de aanvraag betreft 
immers het veranderen van de inrichting of het mijnbouwwerk en niet het veranderen van de 
vergunning. De rectificatie is daarom meer bedoeld om onduidelijkheid weg te nemen dan om een 
juridisch gebrek te herstellen. 
 
Of aanpassing van het winningsplan nodig is of een wijziging met artikel 5 van de instemming, laat 
ik graag bij .  
 
Mijn idee is dat het niet of beperkt ontwikkelen van cavernes V5 en V6 een verandering in de 
winning is, dus kun je een aanpassing van het winningsplan vragen. (overigens wel een 
ondergeschikte aanpassing, omdat minder wordt gewonnen dan is voorzien, dus naar verwachting 
minder bodemdaling), daarnaast moet Nedmag nog kunnen voldoen aan artikel 5. Nedmag moet 
dus een effectanalyse van 5 en 6 overleggen voordat 7 kan worden ontwikkeld. Op zich is geen 
ontwikkeling en geen effect ook een uitkomst van de effectanalyse en kan dus aan artikel 5 worden 
voldaan. 
 
Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:41 
Aan: @minezk.nl>; @sodm.nl>; 

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Even nog ter aanvulling op het eerste punt. 

In de kennisgeving van 29 juli 2022 stond inderdaad niet het juiste kenmerk genoemd; in plaats 
van het kenmerk van het besluit stond het kenmerk van de aanbiedingsbrief van dat besluit 
genoemd. Dat was opgemerkt (ik vermoed dat dat dezelfde persoon is als de verzoeker) en dat is 
hersteld door een rectificatie van die kennisgeving te publiceren.  

Bijgaand voor de volledigheid allebei de kennisgevingen. 

Groet, 
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Nr. 20473
29 juli

2022

Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning inrichting WHC-1/2, locatie 

WHC-1 te Veendam, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

De Staatssecretaris van Mijnbouw maakt bekend:

Op 22 juli 2022 heeft Nedmag B.V. te Veendam, een aanvraag ingediend om een vergunning voor de 
activiteit milieuneutraal veranderen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de 
inrichting WHC-1/2, locatie WHC-1 gelegen aan de Borgercompagnie 156 A, in de gemeente Veendam, 
kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie R, nummer 00146.

De vergunningaanvraag betreft een milieuneutrale wijziging en ziet op het wijzigen van de titel van de 
boring zoals opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning van 30 april 2021, kenmerk DGKE-WO 
/ 21126498. Meer specifiek ziet de wijziging op het veranderen van naam van de diepboring van de 
zoutput VE-6 naar VE-7.

Deze verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 
geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 
3.7, Wabo), waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het 
besluit gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
bezwaar maken tegen het besluit.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar 
mijnbouwvergunningen@minezek.nl onder vermelding van zaaknummer V-32173.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2022 nr. 20473 29 juli 2022
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Nr. 20473-n1
3 augustus

2022

Rectificatie Kennisgeving aanvraag omgevingsvergunning inrichting 

WHC-1/2, locatie WHC-1 te Veendam, Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat

De Staatssecretaris van Mijnbouw maakt bekend:

Op 22 juli 2022 heeft Nedmag B.V. te Veendam, een aanvraag ingediend om een vergunning voor de 
activiteit milieuneutraal veranderen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de 
inrichting WHC-1/2, locatie WHC-1 gelegen aan de Borgercompagnie 156 A, in de gemeente Veendam, 
kadastraal bekend gemeente Veendam, sectie R, nummer 00146.

Op 29 juli 2022 is naar aanleiding van deze aanvraag een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant. 
Deze rectificatie vervangt die eerdere kennisgeving op het vlak van de omschrijving/kenmerk van de 
vigerende omgevingsvergunning. De vergunningaanvraag betreft een milieuneutrale wijziging en ziet 
op het wijzigen van de titel van de boring zoals opgenomen in de vigerende omgevingsvergunning 
van 30 april 2021, kenmerk DGKE-WO/ 20282828. Meer specifiek ziet de wijziging op het veranderen 
van naam van de diepboring van de zoutput VE-6 naar VE-7.

Deze verandering leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 
geldende omgevingsvergunning is toegestaan.

Voor het behandelen van de aanvraag geldt de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken (artikel 
3.7, Wabo), waarbinnen een besluit wordt genomen. Vervolgens wordt een kennisgeving van het 
besluit gepubliceerd en kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
bezwaar maken tegen het besluit.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan kunt u een e-mail sturen naar 
mijnbouwvergunningen@minezek.nl onder vermelding van zaaknummer V-32173.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

1 Staatscourant 2022 nr. 20473-n1 3 augustus 2022
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:52 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; , 

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo ,  en , 

Hartelijk dank voor je snelle en duidelijke reactie. 

Je hebt helemaal gelijk dat de kennisgeving is bedoeld om de aanvraag bekend te maken. 
We zullen onze reactie aanpassen. 

Kan jouw idee ook volgen, , dat Nedmag een effectanalyse overeenkomstig art. 5 moet 
overleggen voordat 7 kan worden ontwikkeld en dat de effectenanalyse onder deze 
omstandigheden (minder gewonnen, dus waarschijnlijk minder bodemdaling) vrij eenvoudig kan 
worden opgesteld. 

, wat is jouw visie op de vraag of een wijziging van het instemmingsbesluit vereist is 
(vanwege artikel 5)? 

Groet, 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:54 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; , 

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Hartelijk dank voor de aanvulling en uitleg. 

EZK heeft dus zelfs al een rectificatie gepubliceerd. 

Kan dit mooi meenemen voor onze reactie. 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:58 
Aan @sodm.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hoi , 

Dat klopt, de rectificatie kennisgeving is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. 

Groet, 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 15:59 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; , 

@minezk.nl> 
CC @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Top, heel fijn ! 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 17:06 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hoi , 

De ontwikkeling van VE-6 is beschreven in het winningsplan. Het niet aanleggen daarvan zal niet 
tot een andere beoordeling van de effecten leiden. Al hebben we in het besluit de winning per 
caverne en caverneomvang wel gemaximaliseerd, maar niet geminimaliseerd. Dus met minder of 
zelfs 0 winning uit een caverne zou Nedmag nog steeds kunnen voldoen aan de voorwaarden. 

Voor de ontwikkeling van VE-7 moet Nedmag echter wel kunnen voldoen aan de overige 
voorschriften bij het instemmingsbesluit met het winningsplan en dan met name artikel 5. Nedmag 
moet dus een effectanalyse van VE-5 /6 overleggen voordat VE-7 kan worden ontwikkeld. Het 
boren naar de locatie VE-7 is nog geen ontwikkelen. Nu VE-6 niet wordt aangelegd is er inderdaad 
geen effect als gevolg VE-6 en kan dus aan artikel 5 worden voldaan voor deze caverne. Wel geldt 
er nog een verplichting tot een effectanalyse als gevolg van de ontwikkeling van VE-5 volgens het 
voorschrift 5. Voor ontwikkeling van VE-7 zonder een effectanalyse als gevolg van ontwikkeling van 
VE-5 is een aanpassing van het voorschrift nodig.  

Met vriendelijke groet, 

…………………………………………………………………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
programma Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond - Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag  
…………………………………………………………………………………………… 
T 070

@minezk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: woensdag 3 augustus 2022 21:43 
Aan: @minezk.nl>; 

@sodm.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl> 

CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Juridisch: Dus ook als caverne VE-5 in een zeer pril stadium is (en er dus nog 0-effect is), kan er 
worden begonnen met VE-7? 

In mijn andere e-mail van vanavond onderbouw ik dat er ook technisch geen bezwaar zou zijn. Er 
zijn immers continue evaluatiemomenten om na te gaan of de daadwerkelijke bodemdaling de 
verwachtingen (voorspellingen) volgt. 

Groet, 
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Van: @sodm.nl> 
Datum: 4 augustus 2022 om 08:18:51 CEST 
Aan: @minezk.nl>, @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>, 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Nog hartelijk dank voor onderstaande info. 
Het gaat om bijgaande vovo uitspraak, toch? 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 09:07 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; , 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hallo , 

Dat klopt. 

Ik moet alleen corrigeren dat in september niet de inhoudelijke behandeling zal zijn, maar de 
uitspraak wordt verwacht. Zitting heeft tijdens mijn vakantie in juni plaatsgevonden, vandaar dat ik 
die niet meer scherp had.. 

@ : dat klopt toch? 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 09:19 
Aan: @sodm.nl>; 

@sodm.nl>; @minezk.nl>; 
@minezk.nl> 

CC: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Hoi 

Alvorens te winnen uit VE-7 dient conform voorschrift 5 een analyse van de effecten van de 
winning uit VE-5 en VE-6 te worden overlegd. Het voorschrift 5 geeft geen voorwaarde aan het 
stadium waarin een analyse van de effecten van de winning uit de cavernes VE-5 en VE-6 moet 
worden overlegd aan de minister. Enkel dient uit deze analyse aannemelijk te worden dat de 
bodemdaling ten gevolge van de totale winning zoals opgenomen in het winningsplan niet zal 
worden overschreden. Het overleggen van de voorgeschreven analyse en daarna beginnen met de 
winning uit VE-7 zou op grond van dit voorschrift in theorie in een pril stadium kunnen. (mits uit 
deze analyse aannemelijk te worden dat de bodemdaling ten gevolge van de totale winning zoals 
opgenomen in het winningsplan niet zal worden overschreden). 

De overweging bij voorschrift 5 is dat de nieuwe cavernes zijn gepland op de flanken van het 
zoutkussen op een afstand van ongeveer 1.5 km van de bestaande winning. Er bestaan 
aanzienlijke onzekerheden over diepte, dikte en helling van de nieuw te winnen 
magnesiumzoutlaag (dit blijkt nu ook). Met de verkregen gegevens uit de eerste twee 
cavernes  VE-5 en VE-6 kan Nedmag het geomechanisch model toetsen en eventueel opnieuw 
valideren om daarmee onzekerheden in de bodemdalingsprognose zoveel mogelijk te reduceren. 
Hiervan hangt dan af of er nog volgende cavernes gerealiseerd kunnen worden. De formulering van 
voorschrift 5 geeft m.i. ruimte om de analyse in een vroeg stadium te overleggen (maar of Nedmag 
al dan niet conform het voorschrift opereert is uiteraard ter beoordeling van SodM). 

Met vriendelijke groet, 

………………………………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat  
programma Directoraat-Generaal Groningen en Ondergrond - Directie Transitie Diepe Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag  
…………………………………………………………………………………………… 
T 070

E  @minezk.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 
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Van @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 10:30 
Aan: @minezk.nl>; @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Dat klopt inderdaad, in september wordt de uitspraak verwacht. 
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Van: @sodm.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 10:45 
Aan: minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Concept besluit VE-7 Nedmag 

Mooi, dank voor jullie reacties en de verduidelijking! 
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Van: 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 11:27 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Woordvoering Ezk-SodM 

Hallo , 

Probeerde je te bellen, zonder succes. 

Onze SodM woordvoerder heeft contact gehad met de EzK woordvoerder. Er lijkt verschil te zijn in 
de “story line”. 

Kun je mij even terug bellen als je beschikbaar bent. 

MVG 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 14:05 
Aan: @sodm.nl> 
Onderwerp: Vragen Nieuwsuur 

Ha , 

We hebben vragen gekregen over zoutwinning bij Veendam. Hieronder ter info de vragen en 
antwoorden zoals we ze waarschijnlijk vanmiddag geven. 

• Is het ministerie op de hoogte?
We hebben op 22 juli 2022 een aanvraag ontvangen van Nedmag voor de wijziging van de boring 
van put VE-6 naar put VE-7 (milieuneutrale verandering). Deze boring zou plaatsvinden vanaf 
dezelfde boorlocatie. De vergunning is op dit moment in behandeling. 

• Hoe wordt omgegaan met deze aanvraag? Wordt die inhoudelijk getoetst? Hoe groot is de
kans dat Nedmag deze vergunning krijgt?

De aanvraag wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. In de omgevingsvergunning 
worden de milieueffecten beoordeeld van het boren. Vanaf dezelfde boorlocatie naar een andere 
put boren leidt niet tot andere milieueffecten. 

• Op welk termijn wordt een besluit genomen?
Op de aanvraag is de reguliere procedure van 8 weken van toepassing. Omdat het een aanvraag 
voor een milieuneutrale verandering is blijven alle geldende voorschriften van de 
omgevingsvergunning van kracht. Naar verwachting kan volgende week een besluit worden 
genomen.  

• Nedmag heeft de boortoren inmiddels verplaatst en is van plan om te beginnen met boren.
Is het bedrijf daarmee in overtreding?

Nee. Nedmag mag voorbereidende werkzaamheden treffen voor de voorgenomen boring. 
Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. 

• Hoe verhoudt zich deze aanvraag met de rechtszaak die nog loopt? De rechter doet pas in
september uitspraak in de zaak of het nieuwe instemmingsbesluit over het winningsplan
moet worden terug gedraaid.

De wijzigingsaanvraag over de uitvoering van de boorwerkzaamheden staan los van de uitspraak 
over het instemmingsbesluit. We wachten de uitspraak van de rechter af. Daarnaast is een 
voorlopige voorziening tegen de boorwerkzaamheden afgewezen door de rechtbank.  

Groeten, 
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Van @sodm.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 15:04 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur 

Hoi , 

Wij hebben ook vragen gekregen over hetzelfde onderwerp maar dan van RTV Noord en FTM. Dit is 
ongeveer wat wij willen melden op de vraag: Volgens een aankondiging in de staatscourant heeft 
Nedmag een omgevingsvergunning aangevraagd om put VE-6 te herbenoemen naar VE-7. VE-7 is 
echter pas vergund wanneer VE-5 en VE-6 onderzocht zijn en ook de bodemdaling in kaart is 
gebracht.   
Ze willen ook weten of wij een handhavingsverzoek in behandeling hebben. 

Hierbij de stand van zaken. Allereerst bleek uit de boring op VE-5 dat het zout dat daar werd 
aangetroffen van mindere kwaliteit is dan Nedmag had verwacht. Omdat VE-6 daar vlakbij in de 
buurt zit wordt vermoed dat ook daar die mindere kwaliteit zout zit. Daarom wordt nu ondergronds 
naar VE-7 geboord. Dat gebeurt vanaf dezelfde locatie als waaruit naar VE-6 werd geboord. SodM 
heeft op 9 juli aan NedMag laten weten dat ze daar geen boorvergunning voor heeft. Vervolgens 
heeft Nedmag bij EZK die vergunning aangevraagd. Het gaat hier om een aanvraag voor een milieu 
neutrale wijziging waarvoor wettelijk een verkorte procedure geldt. EZK heeft de aanvraag op 22 
juli ontvankelijk verklaard. Daarmee is er juridisch gezien ‘zicht op legalisatie’. Voor SodM betekent 
dit dat NedMag door mag gaan met het boren naar VE-7 in afwachting van het verlenen van de 
definitieve vergunning door EZK. Er is momenteel alleen nog sprake van het boren naar zout, er is 
nog geen winning. Daarmee is bodemdaling nu ook nog niet aan de orde. 

Nedmag dient voor iedere put/caverne periodiek een effectenanalyse te doen en ze moeten nagaan 
of de bodemdaling overeenkomt met de verwachtingen. Er ligt al een goedgekeurd winningsplan 
voor de putten VE-5 t/m VE-8. De eis voor de genoemde effectenanalyse maakt deel uit van dat 
plan. 

Het handhavingsverzoek is momenteel bij ons in behandeling. 

Groet, 
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Van: @minezk.nl> 
Verzonden: donderdag 4 augustus 2022 16:37 
Aan: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Vragen Nieuwsuur 

Dank! Waar ik Nieuwsuur typte, bedoel ik ook RTV Noord en FTM. Stop de tijd. 

Hieronder de antwoorden die ik net verstuurd heb (alleen een feitelijke wijziging in het vierde 
antwoord). 

Groeten, 

• Is het ministerie op de hoogte?
We hebben op 22 juli 2022 een aanvraag ontvangen van Nedmag voor de wijziging van de boring 
van put VE-6 naar put VE-7 (milieuneutrale verandering). Deze boring zou plaatsvinden vanaf 
dezelfde boorlocatie. De vergunning is op dit moment in behandeling. 

• Hoe wordt omgegaan met deze aanvraag? Wordt die inhoudelijk getoetst? Hoe groot is de
kans dat Nedmag deze vergunning krijgt?

De aanvraag wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. In de omgevingsvergunning 
worden de milieueffecten beoordeeld van het boren. Vanaf dezelfde boorlocatie naar een andere 
put boren leidt niet tot andere milieueffecten. 

• Op welk termijn wordt een besluit genomen?
Op de aanvraag is de reguliere procedure van 8 weken van toepassing. Omdat het een aanvraag 
voor een milieuneutrale verandering is blijven alle geldende voorschriften van de 
omgevingsvergunning van kracht. Naar verwachting kan volgende week een besluit worden 
genomen.  

• Nedmag heeft de boortoren inmiddels verplaatst en is van plan om te beginnen met boren.
Is het bedrijf daarmee in overtreding?

In overleg met Staatstoezicht op de Mijnen mogen de werkzaamheden worden voortgezet in 
afwachting van de vergunning. 

• Hoe verhoudt zich deze aanvraag met de rechtszaak die nog loopt? De rechter doet pas in
september uitspraak in de zaak of het nieuwe instemmingsbesluit over het winningsplan
moet worden terug gedraaid.

De wijzigingsaanvraag over de uitvoering van de boorwerkzaamheden staan los van de uitspraak 
over het instemmingsbesluit. We wachten de uitspraak van de rechter af. Daarnaast is een 
voorlopige voorziening tegen de boorwerkzaamheden afgewezen door de rechtbank.  
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Van
Verzonden: vrijdag 5 augustus 2022 17:17 
Aan: mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl>; SodM Vergunningen 
<Vergunningen@sodm.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Spoedverzoek: Reactie op concept omgevingsvergunning wijziging diepboring VE-6 
naar VE-7 Nedmag 

Geachte lezer / beste mevrouw 

N.a.v. uw verzoek hierbij ons advies op het verzoek tot wijziging diepboring VE-6 naar VE-7 voor
Nedmag, locatie WHC-1 te Veendam.
Graag verdere correspondentie via vergunningen@sodm.nl

Met vriendelijke groet, 

…………………………………………………………………………………………………. 
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag 
Postbus / P.O. Box 24037 
2490 AA Den Haag 
T: +31 
M:  +31 

@sodm.nl 
Op vrijdagmiddag ben ik afwezig 
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> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Warmte en Ondergrond 
T.a.v. mevrouw

Per mail verzonden: mijnbouwvergunningen@minezk.nl 

Datum 5 augustus 2022 
Betreft Advies over de milieuneutrale Wabo aanvraag Nedmag m.b.t. wijziging 

binnen WHC-1 van diepboring VE-6 naar VE-7 te Borgercompagnie 

Pagina 1 van 4 

Staatstoezicht op de Mijnen 

Bezoekadres 
Henri Faasdreef 312 
2492 JP Den Haag 

Postadres 
Postbus 24037 
2490 AA Den Haag 

T 070 379 8400 (algemeen) 
F 070 379 8455 (algemeen) 

sodm@minez.nl 
www.sodm.nl 

Behandeld door 

T 

Ons kenmerk 
ADV-7703 

Uw kenmerk 
OLO 7147749 

Bijlage(n)  

Geachte mevrouw , 

Op 3 augustus 2022 heeft u namens de staatssecretaris van Economische Zaken 
en Klimaat (hierna: EZK) aan de Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht 
op de Mijnen, hierna: SodM) gevraagd advies uit te brengen over een aanvraag 
van Nedmag B.V. (hierna: Nedmag) voor een wijziging van de bestaande 
inrichting voor de locatie Borgercompagnie 156A te Veendam. De locatie is 
kadastraal bekend als gemeente Veendam (VDM00), sectie R, nummer 929.  

Aanvraag bij EZK 
Nedmag heeft op 22 juni 2022 op grond van artikel 2.1, eerste lid onder e juncto 
artikel 3.10, derde lid van de Wabo een aanvraag voor een verandering van de 
bestaande locatie Well Head Center 1 (WHC-01) ingediend. De aanvraag is 
geregistreerd onder OLO-kenmerk 7147749. Bij SodM is het verzoek tot advies 
geregistreerd onder kenmerk ADV-7704. 

Procedure 
Op de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken van 
toepassing. 

Ik heb de aanvraag tot verandering van de bestaande vergunning getoetst aan 
indieningsvereisten zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de ministeriële regeling 
omgevingsrecht (hierna: Mor). Daarnaast heb ik de aanvraag getoetst aan de 
Wabo, het Besluit Omgevingsrecht (hierna Bor), het Activiteitenbesluit 
milieubeheer (hierna: Ab), de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Ar) en de 
Mijnbouwwet (hierna: Mbw). 

Advies SodM  
Ik ben van mening dat u de gevraagde omgevingsvergunning onder voorwaarden 
zou kunnen verlenen. Ik licht dat hieronder toe. 

Overwegingen  
Bij de beoordeling van de aanvraag heb ik gebruik gemaakt van onderstaande 
documenten die bij de aanvraag waren gevoegd. Ik adviseer u om deze 
documenten onderdeel te laten zijn van uw besluit. 

a) publiceerbare aanvraag.
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Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 
ADV-7703 

Daarnaast adviseer ik u dat de volgende delen van de aanvraag geen onderdeel 
uit te laten maken van uw besluit maar toe te voegen aan het besluit als 
documenten die het milieu hygiënisch kader aangeven waarin de activiteiten 
worden uitgevoerd: 

b) toelichting bij de aanvraag. 
 
Vigerende vergunningen 
Voor zover bij mij bekend zijn voor de inrichting eerder onderstaande 
vergunningen verleend in het kader van de Mbw, Wm en Wabo: 
 
Soort vergunning Datum Kenmerk Onderwerp 

Wet milieubeheer 22-10-2010 ETM/EM/10086064 Revisie, actualisatie 
en uitbreiden 
productiecapaciteit 

Mijnbouwwet 3-10-2014 DGETMEM/14135221 Instemmingsbesluit op 
winningsplan 

Besluit 
milieueffectrapportage 

28-3-2018 DGETM-EO /18048257 Conclusie m.e.r.-
aanmeldingsnotitie 
put VE-5 en VE-6 

Wabo 
Uitbreiding 

30-4-2021 DGKE-WO / 20282828 boren twee nieuwe 
zoutwinningsputten 
VE-5 en VE-6 

Wabo 
Verandering 

30-4-2021 DGKE-WO / 20284195 Uitbreiding en 
renovatie WHC-1 
(aanleg en winning 
twee nieuwe cavernes 

Mijnbouwwet 30-4-2021 DGKE-WO / 21031093 Instemmingsbesluit op 
geactualiseerd en 
gewijzigd 
winningsplan  

 
Milieu neutrale wijziging van de inrichting 
De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting 
of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 
e, onder 2°, van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat in 
afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, 
wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Dat betekent dat 
een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is 
van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet 
leidt tot: 

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 
geldende vergunning is toegestaan; 

2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in 
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer; 

3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is 
verleend. 
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Staatstoezicht op de Mijnen 

 
Ons kenmerk 
ADV-7703 

Ik heb de aanvraag getoetst aan deze criteria en ben van mening dat er 
inderdaad onder voorwaarden sprake kan zijn van een milieu neutrale wijziging 
van de inrichting. 
 
Ad 1 
De aanvraag heeft betrekking op de wijziging van diepboringen VE-6 naar VE-7. 
Diepboring VE-6 zal vooralsnog niet worden uitgevoerd maar in plaats daarvan 
wenst Nedmag diepboring VE-7 uit te voeren. Uit meet- en analyseresultaten bij 
het boren van put VE-5 heeft Nedmag geconstateerd dat het aangetroffen zout 
niet voldoet aan de verwachtingen en gewenste kwaliteit. Nedmag verwacht op 
basis van deze resultaten van put VE-5 dat het zout ter plaatse van de geplande 
boring VE-6 ook niet zal voldoen aan de verwachtingen en gewenste kwaliteit.  
 
Toetsing indieningsvereisten 
Uit toetsing blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan de indieningsvereisten van het 
Mor. Zo ontbreken gegevens over het beoogde tijdstip, gegevens in hoeverre 
wordt afgeweken van de vigerende vergunningen alsmede gegevens waaruit blijkt 
dat geen grotere of nadelige milieugevolgen ontstaan. Toetsing van de aanvraag 
aan het Bor, Ab, Ar en de Mbw is daarmee beperkt mogelijk. In de basis acht ik de 
aanvraag dan ook niet ontvankelijk en adviseer ik u om de aanvraag aan te laten 
vullen en deze (opnieuw) ter advisering aan mij aan te bieden. Gelet op uw 
verzoek om reactie op de concept omgevingsvergunning met kenmerk PDGGO-
DTDO / 22378364 V-32173, ga ik hieronder nader in op de situatie. 
 
Verleende toestemmingen en milieugevolgen 
De vigerende vergunningen en het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit zijn 
verleend voor het boren van de putten VE-5 en VE-6. Dit betekent dat het boren 
van put VE-7 een uitbreiding betreft waarvan de milieugevolgen niet eerder zijn 
onderzocht noch in een wettelijk vereiste toestemming zijn vastgelegd. Hierdoor is 
formeel geen sprake van een milieuneutrale wijziging. 
 
Mijn verwachting is echter dat de milieugevolgen (b.v. geluid) van de door 
Nedmag voorgestelde en aangevraagde milieuneutrale verandering van het boren 
van put VE-7 in plaats van put VE-6 gelijk kunnen worden gesteld aan de 
milieugevolgen van het boren van put VE-6. Dit omdat de boring voor VE-7 op 
dezelfde plek plaatsvind als beoogd was voor VE-6. Alleen de ondergrondse 
bestemming van de boring is ergens anders, maar op vergelijkbare afstand en 
diepte. Hierdoor kan de redenering in de aanvraag worden gevolgd dat sprake is 
van een milieuneutrale verandering binnen dezelfde inrichting WHC-1. 
  
Indien Nedmag in de toekomst alsnog put VE-6 wenst te boren dan dient daar 
expliciet een nieuw toetsings- en vergunning traject voor te worden gevolgd. 
 
Ad 2 
De aangevraagde wijziging, het boren van een nieuwe put (VE-7), wordt genoemd 
in de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage, onder categorie 
D.17.2. In de m.e.r.-aanmeldingsnotitie van 28-3-2018 zijn alleen de 
milieugevolgen (geluid, bodem, stikstof, afval etc.) voor het boren van de putten 
VE-5 en VE-6 beschreven en onderzocht. Er is daarom een noodzaak voor het 
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Intern gebruik

Intern gebruik

Van: @sodm.nl> 
Verzonden: vrijdag 19 augustus 2022 08:37 
Aan: @Nedmag.nl> 
CC: @we-p.nl' @we-p.nl>;

@kcadeutag.com>; @Nedmag.nl>; 
@sodm.nl> 

Onderwerp: RE: Report T-700 Finger Injury 

CAUTION! External email. Do not open attachments or click links, unless this email comes from a known sender 
and you know the content is safe. 

Goedemorgen 

Vandaag rond het middaguur zullen  en ik even bij Nedmag VE-6 / T-700 langs gaan om dit 
incident onderzoek door te nemen met het aanwezige team op de locatie. 

Vriendelijke groet, 

 
 @sodm.nl 

82



1

Van: @Nedmag.nl>  
Verzonden: vrijdag 19 augustus 2022 12:18 
Aan: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Report T-700 Finger Injury 

Ok prima. Mocht er iets bijzonders zijn, ik ben ook gewoon aan het werk, op WHC-2. 
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