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Van:
Verzonden: dinsdag 5 april 2022 15:08
Aan:
Onderwerp: Verplichte coordinatie Wabo Waterwet bij IPPC

https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/wabo/lozen-vanuit-ippc/ 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
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Van:
Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:18
Aan:
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian

Hallo 

Is de bijlage in een briefvorm omgezet of is deze als bijlage per mail gestuurd? 
Zouden wij van de brief of mail een kopie mogen ontvangen? 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 14:44 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 

Beste  en 

Bijgaand doe ik jullie toekomen een afschrift van het verzoek om aanvullingen op het MER Haaksbergen die 
vandaag aan Nobian is verstuurd. De door jullie geleverde commentaar is hier ten dele in meegenomen.  

Zoals eerder besproken, zal ik een afstemmingsoverleg inplannen met EZK, SodM en Nobian om het verzoek om 
aanvullingen op een aantal onderdelen te bespreken. Mijn voorkeur gaat uit naar een fysiek overleg, dat zou ook 
passend zijn voor jullie toch?  

Mijn voorstel is om een agenda op te stellen die ruimte biedt van ongeveer 1,5 – 2 uur waarin we de aanvullingen 
globaal doornemen en wat dieper ingaan op een aantal onderwerpen. Ik hoor graag van jullie welke 
onderwerpen/thema’s voor jullie belangrijk zijn om te bespreken. 

De uitnodiging voor het afstemmingsoverleg volgt later de dag nog, maar het ziet er (agenda technisch) naar uit 
dat het volgende week alleen dinsdag of donderdag gaat lukken.  kun jij aangeven wat 
jou het beste uitkomt op de dinsdag (19-4) en donderdag (21-4)? Ik heb namelijk beperkt inzicht in je agenda. 

Alvast dank. 

Met vriendelijke groet, 
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Met vriendelijke groet, 
 

  
 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG   
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minezk.nl   
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Onderdeel # Commentaar 

Algemeen 1 Nobian i.p.v. Nouryon 

In het MER ligt de nadruk op de negatieve effecten, positieve 
effecten kunnen beter belicht worden. 

Verder graag aandacht voor consistentie in informatie, data / 
getallen.  

Omgevingscommunicatie beschrijft met name het verleden (tot april 
2021), zegt weinig over de toekomst (behalve informatieavond voor 
bewoners en omwonenden). Ook aandacht voor meer 
publieksparticipatie, verschil in informeren en betrekken. 

Projectplanning: is deze nog up to date? Actualiseren. 

Wijziging 
caverneomvang 

2 Doorvoeren van de wijzigingen m.b.t. verkleining cavernes. 

Locatiekeuze is niet 
gedegen onderbouwd 

3 De onderbouwing van de gekozen locatie Haaksbergen is vooral 
gedaan vanuit de ligging en eigenschappen van het zout, de 
winbaarheid etc. De milieueffecten zijn beperkt meegenomen in de 
locatieonderbouwing (ligging NNN en archeologische 
verwachtingswaarde.  

De vraag naar milieueffecten is alleen relevant als de alternatieven 
nog realistisch zijn. Bij delfstofwinning is de situatie in de 
ondergrond zeer zwaarwegend. Als alternatieven al op grond 
daarvan niet meer realistisch zijn hoeven de milieueffecten niet meer 
te worden onderzocht. Echter bij alternatieven die slechts minder 
voorkeur hebben, kunnen de milieueffecten wel een relevante rol 
spelen voor het bepalen van het voorkeursalternatief. In dat geval 
dient Nobian aan te geven hoe het milieubelang een rol heeft 
gespeeld bij het laten afvallen van (minder voorkeur hebbende) de 
alternatieven op de andere locaties Beurse en Sluiterveld. 
Op p. 9 komen bijvoorbeeld de alternatieven gebieden wel goed ter 
sprake, alleen is de volgorde ongelukkig, want het geeft ten 
onrechte, de indruk dat naar het antwoord is toegewerkt.  

Uit het MER volgt dat de bovengrondse situatie in 2010 is beoordeeld 
en sindsdien niet ingrijpend gewijzigd (geologie is onveranderd 
gebleven). Klopt het dat er daarna geen nieuwe alternatieven zijn 
onderzocht, zo ja waarom niet of wel? Er zijn in Twente nog veel 
meer locaties en zelfs bestaande winningsvergunningen (concessies) 
zoals Buurse, Boekelo en Weerselo. Beschrijven en een 
onderbouwing geven waarom Haaksbergen gunstiger is. 

Projectscope 

Langetermijn 
perspectief- maximaal 
benutbare en 
realiseerbare cavernes 

4 Dit MER heft betrekking op de ontwikkeling van 12 
cavernes. In het MER komen echter toekomstvarianten aan 
de orde met 36 (Veldontwikkeling 2) of 70 
(Veldontwikkeling 1) cavernes. Veldontwikkeling 2 (70 
cavernes) wordt echter als niet-realistisch gezien. Daarmee 
blijft 36 als maximaal benutbaar toekomstvariant. Kan dit 
worden bevestigd? Is er geen tussenvariant mogelijk en ook 
onderzocht (12-24-36)? Graag een duidelijke overview 
geven van de plannen (een doorkijk naar de verdere 
toekomst. De onzekere toekomstscenario hoeven niet in 
detail onderzocht te worden mar wel beschreven. Zijn er 
beschreven effecten waar uit gegaan wordt van 36 cavernes 
i.p.v. 12 dan uitsplitsen of duidelijk motiveren waarom dat
niet kan. De beoordeling moet duidelijk uitgevoerd kunnen
worden per scenario.
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Alternatieven en 
varianten binnen locatie 
Haaksbergen 

 
Inzichten in de onderzochte alternatieven en varianten 
binnen de locatie Haaksbergen zijn niet specifiek 
onderzocht. In het MER zijn alleen fasen I-III (en 
grotendeels fase I) uitgewerkt als een gecombineerd 
alternatief en een max alternatief waar het hele gebied 
maximaal geprojecteerd is met cavernes. 36 cavernes (fase 
I-III), hinken op twee gedachten van alleen fase I (12 
cavernes) en deels op fasen I-III (36 cavernes). Als 
alternatief is het gehele gebied ingedeeld met cavernes 
(max benutbare, maar niet realiseerbaar alternatief). Naast 
de fase I-III is er geen reëel alternatief onderzocht. Waarom 
niet? Dit maakt het dat er op dit moment geen sprake is van 
alternatieven waar milieukundige effecten worden 
afgewogen als bodemdaling, seismiciteit, de aanleg van 
leidingen (alleen tracé van Pompstation Haaksbergen naar 
Hengelo), lekrisico’s en de gevolgen op woningen, 
infrastructuur, bodem, natuur enz. 

Langetermijn 
perspectief- opslag 
hernieuwbare energie in 
cavernes 

5 In de richtlijnen voor het MER is gevraagd om ook mogelijk 
hergebruik van cavernes in de locatiekeuze te betrekken. Dit is 
maar beperkt beschreven. In paragraaf 4.9 van het MER wordt 
aangegeven dat er geen concrete plannen zijn voor de inzet van de 
toekomstige cavernes bij Haaksbergen als buffer voor 
hernieuwbare energie. Hierbij wordt de ondiepe ligging van de 
cavernes als beperkende factor genoemd. Mogelijk wordt de diepte 
van de zoutlaag bedoelt i.p.v. de cavernes.  
 
Geef een korte beschouwing over mogelijke nieuwe functies voor de 
cavernes en geef aan of met relatief eenvoudige aanpassingen 
functies mogelijk kunnen worden gemaakt. De vorm van de 
cavernes is mede bepalend voor toekomstige 
gebruiksmogelijkheden. Is er bij het 
ontwerp/dimensionering rekening gehouden met de mogelijkheid 
voor een tweede leven van de cavernes voor bijvoorbeeld 
ondergrondse opslag van waterstof of perslucht? Wat zijn de 
randvoorwaarden waaraan holruimtes moeten voldoen om secundair 
gebruik van de holruimtes mogelijk te maken na beëindiging van de 
zoutwinning? Betrek hierbij het hele gebied. 

Overzicht benodigde 
vergunningen 

 6 In paragraaf 2.3 van de Mededeling (NRD) is een overzicht van de 
benodigde besluiten en de daarbij behorende bevoegde gezagen 
opgenomen. In het MER is/wordt van deze lijst afgeweken. Wat is de 
reden dat er afgeweken is van de lijst? De lijst graag op de 
betreffende onderdelen actualiseren. 

Uitbreiding Ganzebos IV-
langere abandonnerings-
werkzaamheden 
 
 
 
 

 

 7 In hoofdstuk 3, p. 9 MER staat: Uitbreiding van Ganzebos IV leidt tot 
de aanleg van 5-7 cavernes, inlopen op aantal inbedrijf genomen en 
nog niet afgesloten putten zou aanzienlijk langer duren. Het is niet 
duidelijk waarom de aanleg van de voorgenomen cavernes er toe 
leidt dat de abandonneringswerkzaamheden aan de ‘oude’ putten 
langer duren. Hoe verhoudt dat zich tot de aanleg van 12 en 
potentieel 36 nieuwe cavernes? 
 
Verder is het niet duidelijk waarom het energiegebruik een probleem 
is. Hoe verhoudt het energiegebruik van Ganzebos tot Haaksbergen? 
Want in Haaksbergen ligt het zout nog dieper. 

Gebruikte modellen  8 Paragraaf 4.6 in de MER stelt dat het WP zal worden gewijzigd 
rekening houdend met de laatste mijnbouwkundige inzichten en 
technieken. In het kader van het winningsplan is reeds een verzoek 
om aanvullingen gedaan over de recentelijkheid van de gebruikte 
data (inclusief het nieuwe micro-/macroscopische onderzoek). De 
modellen waar naar gerefereerd wordt komen uit 2012. Voor het 
MER is het alleen van belang om hier een aanvulling op te leveren 
indien de uitkomsten van de data uit 2012 dusdanig verschillen met 
de laatste mijnbouwkundige inzichten, dat daardoor grotere 
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significante gevolgen worden verwacht (bijv. m.b.t. de stabiliteit 
cavernes). 

Stabiliteit cavernes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Aanleg boorlocaties 

9 In paragraaf 4.7 van het MER staat dat dat een zoutcaverne stabiel 
is met de gestelde pijlers en daardoor is geschikt voor toekomstig 
hergebruik. Van wanneer dateren deze studies, zijn daar nieuwe 
inzichten in meegenomen, is daar ook gelet op de onderliggen 
liggingen van de cavernes in het veld? 
 
Is de kerndata, wb het micro/macroscopisch onderzoek 
meegenomen? Die data zijn recentelijk pas beschikbaar.  
Bv leidingaanleg, aantal, locaties, diameter, diepteligging en 
deklaag, locaties van bemaling. Graag verduidelijken. Betrek in de 
toelichting ook de situatie met de potentiële 36 cavernes 
(projectscope verduidelijken). Hoe ziet de situatie eruit bij eventuele 
hergebruik (4 buren – 6 buren)? 
 
Worden de boorlocaties voldoende hoogwaterveilig aangelegd of 
lopen deze risico op inundatie bij bijvoorbeeld hoosbuien? Dit blijkt 
onvoldoende uit de stukken.  

Referentiesituatie 10 Graag de effecten van de voorgenomen activiteiten onderzoeken en 
vervolgens kijken hoe dat zich verhoudt tot de huidige toestand. 
Indien daaruit significante nadelige milieueffecten worden verwacht, 
dient daarop een aanvulling op geleverd te worden en evt. 
mitigerende maatregelen worden genomen. Zoals het er nu staat 
wordt de situatie getoetst aan wet- en regelgeving. 

Abandonneren en nazorg 11 Beschrijf de milieueffecten en de mitigerende maatregelen die zich in 
de periode van nazorg kunnen voordoen. Uitgangspunt hierbij is dat 
met de kennis van nú de cavernes zo ontworpen worden dat ze veilig 
aangelegd, in bedrijf genomen én geabandonneerd kunnen worden. 
Kennis en ervaring benutten in het thans lopende 
abandonneringsprogramma.  
  
De mogelijke milieueffecten en de daarbij behorende risico’s van de 
caverne afsluiting en nazorg (m.n. uitstroom van pekel en 
hulpstoffen, extra en versnelde bodemdaling en verontreinig van de 
ondergrond) zijn nog onvoldoende in beeld gebracht.  
 
Beschrijf ook de mogelijke scenario’s van de wijze van 
caverneafsluiting (hard insluiten, langzaam laten dichtvloeien en 
hergebruik/opslag). Ga hierbij uit van een worst-case benadering. 
Betrek bij alle drie de scenario’s ook de mogelijke milieueffecten en 
indien van toepassing de te nemen mitigerende maatregelen.   

Veldontwikkeling 12 In paragraaf 5.2. beschrijft het MER winningsvarianten in relatie tot 
bodemdaling. Algemeen wordt opgemerkt dat het MER weinig 
uitwerking in winningsvarianten bevat. Er zijn twee varianten 
uitgewerkt die verschillen in het aantal cavernes en hun onderlinge 
ligging (A- 70 cavernes en B- 36 cavernes).  
 
Wat betreft de belangrijkste modelparameter:  
Varianten A vs. B: convergentiesnelheid nazorgfase is zonder 
onderbouwing 20% lager dan in Veldontwikkeling 2, waar over 
gezegd is dat de ervaringscijfers een onderschatting zijn van de 
daadwerkelijke convergentiesnelheden.  
 
Wat betreft bandbreedte bodemdaling: relevante 
uitvoeringsvarianten  hoeveel varianten worden nu onderzocht? 
Worden er alternatieven van die varianten genoemd, denk daar bij 
aan verschillende grootten van cavernes (geschiktheid voor 
hergebruik) of aantal te ontwikkelen in totaal (bijv. te verdelen naar 
de stappen in hun voorgestelde fases I, II, III; respectievelijk 12, 
24, 36).  
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De bodemdalingsgetallen die hier worden genoemd, komen ook niet 
overeen met de getallen die genoemd worden in het WP (is het 15 of 
25 cm?). Indien de convergentiesnelheid toeneemt dan neemt ook 
de bodemdaling toe. 
 
De duur van de ontwikkeling van de cavernes is een belangrijk 
uitgangspunt in de prognose van bodemdaling. Het is onduidelijk wat 
de uitlogingsduur van een caverne is. Is dat tussen de 6 en 15 jaar 
(NRD), 15 tot 20 jaar (MER), 10 tot 15 jaar (bijlage 1 aanvraag 
omgevingsvergunning) of 5 tot 15 jaar (bijlage 4 aanvraag 
omgevingsvergunning)? Welke duur heeft de basis gevormd voor de 
bodemdalingsprognose?  
 
In paragraaf 5.2. wordt aangegeven dat de mate van bodemdaling 
afhangt van een aantal factoren. Aanvullend hangt de bodemdaling 
ook af van de wijze van afsluiten (mogelijke afsluitscenario’s).  
 
Figuur 5-2 op p. 35 is een ondoorzichtig plaatje. Er zijn 12 cavernes 
getekend. Hoe groot zijn de cavernes (geometrisch volume?) Hoe 
diep precies? En er wordt gezegd dat voor het plaatje een “groter 
aantal” cavernes is beschouwd. Hoeveel, en waar liggen die 
cavernes? Later, paar blz. verder volgen de 36 en 70 caverne opties. 

De bodemdalingsprognoses genoemd in het MER zijn gebaseerd op 
stukken uit de periode 2010-2012 (bijlagen 3-8 tot en met 3-17 en 
bijlagen 5 en 6). Op basis van deze documenten is de prognose voor 
bodemdaling 25-34 cm over 50 jaar (diepste punt in 
bodemdalingskom). Zijn de huidige inzichten hierin meegenomen? 
Zo ja, zijn er herberekeningen plaatsgevonden op basis van de 
nieuwste geologische inzichten?  
 
Hierbij wordt met name aandacht gevraagd om de nieuwe inzichten 
uit het KEM-17 “De risico's van cavernes op hoge druk afsluiten” 
rapport en Cavern Closure Consortium in mee te nemen. 
 
De 12 cavernes worden nu min of meer tegelijkertijd ontwikkeld en 
in gebruik genomen (doorlooptijd tussen boring 1 en boring 12 max. 
6 à 7 jaar, daarna alle 12 zo’n 15-20 jaar in bedrijf, zie tabel 6.2). 
Waarom is gefaseerde ingebruikname niet als variant onderzocht 
vanuit de gedachte dat dit van invloed kan zijn op de snelheid/mate 
van bodemdaling? Dit mede met het oog op het abandonnement 
programma (zie pag 9). 

Calamiteitenplan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risicomanagementplan 
 

 
 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 4.11 van het MER beschrijft de monitoring van 
bodembeweging, maar er ontbreekt een plan van aanpak waarin 
wordt beschreven hoe te handelen en welke mitigerende 
maatregelen moeten worden toegepast na ongewenste en 
onverwachte ontwikkelingen als gevolg van zoutwinning; denk 
daarbij aan bodemtrillingen, lekkages, etc.. Het calamiteitenplan 
dient op hoofdlijnen beschreven te worden. Verder staat op p. 29 dat 
in de loop van 2021 een (micro)seismisch meetnetwerp wordt 
geïnstalleerd. Is deze reeds geïnstalleerd? Zo ja graag aanpassen in 
het MER. 
 
Verder heeft SodM aandacht gevraagd voor het 
risicomanagementplan. Volgens SodM is het ‘managementplan’ te 
summier beschreven. De beperkingen van INSAR zijn niet verder 
beschouwd en ontbreekt volgens SodM een gestructureerd 
risicomanagementplan, waarbij onderwerpen als kans op lekkage, 
ongelukken, etc. en hoe daarmee wordt omgegaan niet beschouwd. 
Graag hier op hoofdlijnen een toelichting op leveren. 
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Mogelijke aanwezigheid   
olie en gas 
 
 
 
 
 
Gebruik van HVO als 
blaketolie 

In paragraaf 4.12 wordt aangegeven dat er diverse 
veiligheidsmaatregelen worden getroffen, maar welke dat zijn is niet 
verder uitgewerkt. Verder wordt aangegeven dat put H01 het meest 
risicovol is, zonder verdere toelichting. 
 
 
 
Aanvullend hierop wordt ook aandacht gevraagd om (meer) 
inzichtelijk te maken hoe de milieurisico’s van HVO zich verhouden 
tot die van conventionele diesel, op het moment dat deze in bodem-, 
grond- of oppervlaktewatersysteem terechtkomt. Dit zien wij graag 
nader toegelicht. Op pag. 35 van het MER wordt gesteld dat de 
blanketolie wordt verwijderd bij abandonnering. Er blijft echter altijd 
een restfractie achter. Hoe groot is deze restfractie en wat zijn de 
milieurisico’s daarvan? Er wordt onvoldoende ingegaan op de risico’s 
van lekkage/preferente stroming langs het boorgat van blanketolie 
en/of pekel op het moment dat de druk in de caverne toeneemt 
(vervorming), met name in de periode kort na abandonnering.   

Bolscherbeek 
modelstudie 2012 

14 In paragraaf 7.4.3 wordt gebruik gemaakt van een modelstudie uit 
2012 (Herinrichting Bolscherbeek). Dit is achterhaald. 

Grondwateronttrekkingen15 Op pag. 69 en 70 worden de grondwatertrappen weergegeven. Deze 
zijn afkomstig van een gedateerde bodemkaart. Waarom is er geen 
gebruik gemaakt van actuelere gegevens? 
 
Er wordt uitgegaan van een open bemaling bij de aanleg van de 
leidingen (pag. 70). Hoe realistisch is dat? Volgens het Waterschap 
wijst de praktijk uit dat hoewel het uitgangspunt vaak open 
bemaling is, toch uit voorzorg bronbemaling wordt toegepast, 
waarvan het waterbezwaar doorgaans groter is. Waarom geen 
aanleg in den natte of retourbemaling? Is er ook gekeken naar 
andere varianten? Gesproken wordt over bijna 2 meter 
grondwaterverlaging. Wordt het bijbehorende effect niet onderschat? 

Luchtkwaliteit 16 Paragraaf 7.9 Luchtkwaliteit is erg summier. De conclusie dat de 
voorgenomen activiteiten ten opzichte van de referentiesituatie in 
niet betekenende mate bijdragen aan de luchtkwaliteit is niet 
voldoende onderbouwd. Hoewel de te veroorzaken emissies naar 
verwachting beperkt en tijdelijk zijn (aanlegfase- onderhoud), mist 
hier een nadere onderbouwing (bijv. door een luchtrapport). 

Geluid 17 In paragraaf 7.10 zijn de geluidsaspecten van de voorgenomen 
ontwikkeling beschreven. In de bijbehorende geluidsrapporten zijn 
zowel de aanlegfase als de winningsfase van het project beschreven, 
waarbij er getoetst is aan het Barmm en het Activiteitenbesluit. 
 
Aandachtspunt is nog wel het gemeentelijk geluidbeleid. In het MER 
is geen rekening gehouden met het gemeentelijk geluidbeleid als 
beoordelingskader. Deze is ten aanzien van de toelaatbare 
geluidsbelasting strenger dan het BARMM en het Activiteitenbesluit. 
Graag hierop nog een aanvulling leveren. 
 
Ook is de koppeling met de nulsituatie en de toename door de 
voorgenomen activiteiten niet geheel duidelijk. In het geluidsrapport 
wordt gesteld dat de productiefase niets toevoegt aan de bestaande 
geluidsbelasting in de omgeving. Dit wordt echter niet onderbouwd. 
 
In de MER wordt verder gesproken over trillingen, maar niet bij de 
transportleiding. Kan hierover iets gezegd worden? Zijn er grote 
nadelige (geluids-)effecten te verwachten voor de directe 
omwonenden?  

Hulp- en afvalstoffen 18 Paragaaf 7.11 bevat weinig informatie voor de beoordeling van hulp- 
en afvalstoffen. De conclusie dat er sprake is van een neutraal effect 
is niet voldoende onderbouwd. De volgende aspecten dienen nader 
toegelicht/onderbouwd te worden: 
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- Graag de afval- en retourstromen specificeren, welke afval- 
en retourstromen zijn er, waar gaan ze naar toe, kan er iets 
gezegd worden over de samenstelling van deze stromen, is 
voor de afvoer een vigerende vergunning/ ontheffing? Wat 
gebeurt er met de teruggewonnen HVO? Beschrijf hierbij de 
bestaande situatie (verwerking in zoutfabriek, refereren naar 
vigerende vergunning voor de verwerking/afvoeren van deze 
stromen).  

- Koppeling met het LAP retourstromen mogen naar dezelfde 
geologische formatie teruggebracht worden (uitzondering 
‘slurry’ als opvulmateriaal voor oude cavernes). De huidige 
zoutwinning komt uit een ander geologische laag dan de 
beoogde zoutwinning in Haaksbergen. Hoe wordt daarmee 
omgegaan? 

Doorsnijding NNN door 
leidingtracé 
 

19 Vanuit de Provincie is het volgende aangegeven: 
 
Het geplande leidingtracé doorsnijdt het NNN. Het 
beschermingsregime van het NNN is opgenomen in de 
Omgevingsverordening van Overijssel (§ 2.7). Bij de keuze voor het 
tracé is aantasting van het NNN zoveel mogelijk vermeden. Dit is in 
overeenstemming met het genoemde beschermingsregime. De 
lengte waar sprake is van een doorsnijding van het NNN betreft 38 
meter. In tabel 7.7. van het MER is aangegeven dat de tracé breedte 
25 + bedraagt. Daarbij is aangegeven dat het een gestuurde boring 
betreft. Er is niet beschreven wat een gestuurde boring inhoudt. Wij 
kunnen dan ook niet onderschrijven of de conclusie correct is dat het 
tijdelijk verlies aan areaal  hierdoor beperkt blijft. Het gaat om een 
oppervlakte van 38 x 25 = 950m2. Voor aantasting van dit soort 
oppervlaktes is in het algemeen een compensatie op zijn plaats. Op 
basis van de beperkte informatie kunnen wij niet beoordelen of door 
de gekozen werkwijze voor deze hele oppervlakte sprake zal zijn van 
een (beperkte) aantasting. Nadere toelichting op dit onderdeel is 
gewenst.  

Soortenbescherming 
 
 
 
 
 
 
 
Lijnelementen 
vleermuizen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weidevogels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 Verder is er vanuit de adviseurs aandacht gevraagd voor 
soortenbescherming. Hieronder staan een aantal specifieke punten 
opgenomen die onder de aandacht worden gebracht. Hierover wordt 
er opgemerkt dat het aan de initiatiefnemer is om over alle 
benodigde vergunningen, instemmingen en ontheffingen te 
beschikken.  
 
 
In het rapport staat op bladzijde 73: “Voor de aanleg worden binnen 
het projectgebied bomen gekapt die behoren tot een bomenrij of een 
bosperceel buiten de bebouwde kom.” Het wordt niet duidelijk 
gemaakt waar precies bomen gekapt worden, hoeveel bomen het 
zijn, en of deze in een laanbomenrij of houtwalrij staan. Indien de 
bomen in een rij staan dan kan dit een lijnelement zijn die door 
foeragerende vleermuizen gebruikt worden. Indien er een gat in dit 
lijnelement ontstaat kan het zijn dat er een vliegroute voor bepaalde 
vleermuissoorten verloren gaat. Dit is op basis van het MER niet 
vaststellen. 
 
 
Op bladzijde 75 worden broedvogels beschreven. Aan- of 
afwezigheid van bodembroedende weidevogels is niet beschreven. 
De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk gaan plaatsvinden op akkers 
en weilanden. De kans is dat daar ook weidevogels broeden. Daar 
wordt in het rapport niets over gezegd. 
 
Er wordt op bladzijde 81 aangegeven dat: “de voorbereidende 
werkzaamheden (kappen van beplanting en het verwijderen van 
bijvoorbeeld ruigte in een houtwal) buiten de broedperiode worden 
uitgevoerd.” 



 

 

Intern gebruik

Intern gebruik

 
Kleine marterachtigen 

 
Het wordt niet duidelijk gemaakt waar en hoeveel oppervlakte 
ruigtekruiden/struiken verwijderd wordt. Deze terreinen worden 
gebruikt door de kleine marterachtigen (bv. wezel en egel) ook als 
beschermde vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  
 
Om bovenstaande redenen is het niet uit te sluiten dat voor de 
activiteit toch een ontheffing Wet natuurbescherming noodzakelijk is. 
Overigens is dit ook een conclusie (bladzijde 81) uit het rapport: 
“Wanneer maatregelen ter voorkoming van effecten mogelijk zijn, 
worden overtredingen van verbodsbepalingen voorkomen. Wanneer 
dit niet mogelijk is, is de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk.” 

Provinciaal vrijgestelde 
zoogdier- en 
amfibiesoorten 

21 Met betrekking tot de provinciale vrijstelling voor zoogdieren en 
amfibieën wordt opgemerkt dat deze vrijstelling alleen geldt voor 
vangen en niet voor het doden en/of beschadigen, vernielen of 
wegnemen van voortplantings/rustplaatsen. Indien dit niet 
voorkomen kan worden moet er een ontheffing of een Verklaring van 
geen bedenkingen worden aangevraagd. Uit het uitgevoerde 
onderzoek is niet goed af te leiden of hiermee voldoende rekening 
wordt gehouden. 

Aanwezige hoge druk 
aardgasleiding 

22 Aan de westkant is een hoge druk aardgasleiding N-569-80 van de 
Gasunie gelegen. Deze leiding is gelegen tussen cavernes H11 en 
H12. Hoewel de afstand tot de leiding circa 150 meter is, wordt 
geadviseerd dit project af te stemmen met de Gasunie. Uit het MER 
kan niet opgemaakt worden of dit reeds heeft plaatsgevonden.  
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Van:
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 15:01
Aan:
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian
Bijlagen: Noordtak.jpg

Hallo 

We hebben een burgervraag ontvangen die mogelijk effect kan hebben op het MER 
De burgervraag richt zich op de eventuele gevolgen van de nieuwe goederenspoorlijn “Noordtak” welke op dit 
moment in de onderzoeksfase zit op de stabiliteit van de zoutcavernes. 
In bijgevoegd plaatje heb ik het potentiële geprojecteerde tracé toegevoegd en met een cirkel heb ik aangegeven 
waar de geprojecteerde zoutwinning van Nobian in Haaksbergen zich bevindt. Dit willen we als opmerking terug 
laten komen aankomende dinsdag. 
Bij ons weten zijn dit ontwikkelingen die na indiening van het MER actueel geworden zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

Van: minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 11:49 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 

Hallo  en 

Dinsdagochtend was voor nu echt de enige mogelijkheid. 

Dat is prima 

Fijne dagen alvast en tot dinsdag. 

Groet, 
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Van: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 11:29 
Aan: @minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Hallo  
  
Ik snap je overweging. Dinsdag zal ik de afspraak accepteren. 

 is vandaag vrij en gezien het paasweekend, zal ze waarschijnlijk dinsdag haar mail pas lezen. 
  
Intern zal ik even kijken wat nog mogelijk is dat in ieder geval ondergrond ook goed aangehaakt is in het gesprek. 
  
Alvast fijn paasweekend. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06  
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 11:01 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Hallo  en  
  
Agenda technisch blijft de dinsdagochtend dan als de enige optie, dan wel digitaal.  
De week erna (vanaf 25 april) zijn  en  met verlof.  
Ik wil het ook niet te ver weg plannen, zodat Nobian enigszins op tijd met ons input aan de slag kan gaan.  
 
Ik kijk dus toch even naar de dinsdagochtend. 
  
Groet,  
  

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 15 april 2022 08:51 
Aan: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Goedemorgen  
  
Ik realiseerde me zojuist dat ik vrijdag niet werk vanwege verplichtingen woensdag.  
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Van: @sodm.nl> 
Datum: 14 april 2022 om 15:13:19 CEST 
Aan: @minezk.nl>, @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Hallo Dames, 
  
Vrijdagochtend zou wel kunnen, maar voor mij dan alleen digitaal (ivm met concert in de avond). 
Weet dat de voorkeur fysiek is, maar dan vermoed ik dat het agenda technisch lastig gaat worden. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
 

  
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M  
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:10 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Dat is waar ook, maandag sowieso niet. Dan kijk ik even naar de vrijdagochtend. 
  
Gr,  
  

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:09 
Aan: @minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Maandag is 2e paasdag. Vrijdag kan, maar niet ideaal. Als het moet, in de morgen. 
  

 
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 15:02 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Hallo  
  
Ik begrijp het.  
Zie jij dan maandag of vrijdag wel kans om fysiek te overleggen? Zo ja, wat komt jou het beste uit? 
 
Groet, 
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Van: @sodm.nl>  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 14:55 
Aan: @minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Goedemiddag   
  
Volgende week dinsdag ben ik de hele middag bij TNO Utrecht voor een overleg en donderdag de hele voor een 
interne opleiding inspecteur in Amersfoort. Dinsdagmorgen moet ik nog wat dingen doen aan andere adviezen. 
Kortom dinsdag en donderdag komende weken komen mij fysiek niet uit. 
  

    
  

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 14 april 2022 14:44 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian 
  
Beste  en , 
  
Bijgaand doe ik jullie toekomen een afschrift van het verzoek om aanvullingen op het MER Haaksbergen die 
vandaag aan Nobian is verstuurd. De door jullie geleverde commentaar is hier ten dele in meegenomen.  
  
Zoals eerder besproken, zal ik een afstemmingsoverleg inplannen met EZK, SodM en Nobian om het verzoek om 
aanvullingen op een aantal onderdelen te bespreken. Mijn voorkeur gaat uit naar een fysiek overleg, dat zou ook 
passend zijn voor jullie toch?  
  
Mijn voorstel is om een agenda op te stellen die ruimte biedt van ongeveer 1,5 – 2 uur waarin we de aanvullingen 
globaal doornemen en wat dieper ingaan op een aantal onderwerpen. Ik hoor graag van jullie welke 
onderwerpen/thema’s voor jullie belangrijk zijn om te bespreken. 
  
De uitnodiging voor het afstemmingsoverleg volgt later de dag nog, maar het ziet er (agenda technisch) naar uit 
dat het volgende week alleen dinsdag of donderdag gaat lukken.  kun jij aangeven wat 
jou het beste uitkomt op de dinsdag (19-4) en donderdag (21-4)? Ik heb namelijk beperkt inzicht in je agenda.   
  
Alvast dank. 
  
Met vriendelijke groet, 

 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG   
........................................................................ 
T 070  
M  
E @minezk.nl   
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Van:
Verzonden: donderdag 21 april 2022 10:11
Aan:
Onderwerp: Gespreksverslag 20 april EZK-SodM vervolg procedures Nobian Haaksbergen

Hallo  en 

Gisteren hebben we met elkaar de advisering van de (Mer en Wabo) procedures m.b.t. Nobian Haaksbergen 
besproken. 
De afspraken heb ik hieronder op een rij gezet. Als er zaken ontbreken en/of onjuist zijn weergegeven dan graag 
vandaag doorgeven.  

1 Algemeen 
Het is bekend dat Nobian veel druk uitoefent om zo snel mogelijk de ontwerpbeschikking gepubliceerd te krijgen. 
Na publicatie ontwerpbeschikking wil Nobian contractors vast leggen. Eventuele vertraging door bezwaar en 
beroep wordt als ondernemingsrisico beschouwd 

2 Adviestermijnen 
Afgelopen dinsdag is tijdens overleg EZK-SodM-Nobian aangegeven dat EZK uiterlijk 13 mei a.s. de adviezen 
verwacht. 
Nobian moet de wijzigingen nog indienen. Planning Nobian is om 22 april a.s. een aangepaste versie van het MER, 
Winningsplan en aangepaste aanvraag Wabo fase 1 in te dienen. In het overleg is besproken dat Nobian de gehele 
Wabo aanvraag moet aanpassen aan de veranderingen. Gisteren heeft EZK aangegeven dat Nobian voor de Wabo 
procedure een addendum mag indienen. Een addendum betekent dat SodM alle bijlagen en rapportages moet 
doorlopen en wellicht ook tegen berekeningen aanloopt waar het pompgebouw deel van uitmaakt en waar dus 
geen goede beoordeling van gemaakt kan worden. SodM gaat er vanuit dat de afspraken die we gezamenlijk op 
18 april jl.  in het bijzijn van Nobian hebben gemaakt blijven staan en dat een addendum dus niet zal volstaan.  

3 Onduidelijkheid bevoegdheden: Ruimtelijke ordening 
EZK geeft aan dat het niet altijd duidelijk is wat onder de adviesrol van SodM valt. SodM heeft aangegeven dat wij 
adviseren in het verlengde van onze toezichtsbevoegdheden. SodM heeft aangegeven ook te toetsen op het 
milieuaspecten van het RO onderdeel (Wabo fase 1 aanvraag samen met milieu). EZK geeft aan dat hier anders 
over gedacht wordt en dat dit niet bij SodM hoort. 
Afgesproken is dat dit punt door de coördinatoren Michiel Pieters en Tjeerd van Dijk opgepakt gaat worden. 

4 Volgorde procedures 
SodM heeft aangegeven dat de verkeerde volgorde van procedures is gevolgd (Wabo fase 1 milieu/RO-MER-Wabo 
fase 2 bouwen en het leiding trace apart van de rest). Het MER is een voorprocedure en dient normaal gesproken 
eerst afgehandeld te worden. Het gevolg is dat procedures lang blijven liggen en aangepast moeten worden op 
hetgeen in het MER wordt aangepast. EZK en SodM zijn het hier beide over eens en stellen ook vast dat het nu 
een vaststaand feit is. EZK heeft aangegeven dat opstellen van branche documenten kan helpen om dit 
toekomstig te voorkomen en dat vooroverleg/omgevingstafels (OW) hier positief aan bij kunnen dragen. 

5 Verschillende bevoegdheden, onlosmakelijkheid en toezichtrisico’s 
SodM heeft bij grote regelmaat aangegeven moeite te hebben met de versnippering van procedures. Dit is 
inclusief het indienen en afgeven van beschikkingen door andere bevoegde gezagen dan EZK terwijl het wel 
onderdeel uitmaakt van het mijnbouwwerk. Dit maakt een samenhangende beoordeling complexer en de toezicht 
risico’s groter. EZK erkent de versnipperingen en is het eens met de opmerking dat verleende vergunningen nu 
een vaststaand feit zijn. SodM geeft aan dat dit niet het geval is voor het leidingtracé op het grondgebied van 
gemeente Haaksbergen (tracé grondgebied Hengelo reeds verleend door gemeente Hengelo). Gezien EZK wel het 
RO onderdeel gecombineerd heeft voor 1 VVGB bij de gemeente Haaksbergen is de vraag gesteld aan EZK 
waarom dat niet voor de overige onderdelen van deze aanvraag het geval is? Het leidingtracé is immers in het 
MER en Wabo fase 1 aanvraag wel meegenomen. SodM heeft aan EZK gevraagd deze als onlosmakelijk te zien en 
mee te nemen in de Wabo fase 2 in lijn met de VVGB van de gemeente Haaksbergen. EZK heeft aangegeven deze 
opmerking in het overzicht en de nog op te stellen planning mee te nemen. 

6 Overzicht procedures 
EZK heeft aangegeven behoefte te hebben aan een compleet overzicht inclusief de status van de lopende 
procedures rondom Nobian Haaksbergen. Aangegeven is dat deze procedures worden behandeld door 
verschillende collega’s binnen EZK. Vanwege efficiency en effectiviteit heeft SodM de voorkeur uitgesproken voor 
1 aanspreekpunt binnen EZK. Ook is aangegeven dat SodM wel weet heeft van ingediende procedures 
(mijnbouwlocaties Wabo fase 2 H01 t\m H07) maar dat EZK deze nog niet voor advies bij SodM heeft voorgelegd, 
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waar meermalen met EZK over is gecommuniceerd. SodM heeft inmiddels een start gemaakt met de advisering 
voor fase 2 H08 t/m H12, deze adviezen worden z.s.m. aan EZK gestuurd. Afgesproken is dat EZK op 21 april a.s. 
vragen kan stellen, welke 22 april a.s. beantwoord gaan worden. Op 3 mei a.s. plant SodM een overleg gepland 
waar alle procedures in een planningsschema worden gezet. Hier kan SodM aangeven welke adviezen er wanneer 
van SodM aan EZK worden gestuurd. Op dit moment moet Nobian nog aanvullingen indienen. Van belang is de 
volledigheid en juistheid van deze aanvragen inclusief aanvullingen.  

7 Aanwezigheid vakantie periode en vervolgafspraak 
- EZK vakbehandelaar/projectleider  vakantie 5 mei t/m 16 mei a.s. 
- SodM vakbehandelaar/projectleider  vakantie 25 april t/m 2 mei a.s. 
- In de periode van 25 april t/m 2 mei a.s. kunnen dringende procesmatige vragen gesteld worden aan  
en  van SodM 
- Op 3 mei a.s. plant SodM een overleg over een planningschema van alle procedures Nobian Haaksbergen 

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M  
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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Van:
Verzonden: donderdag 21 april 2022 10:52
Aan:
Onderwerp: 3 mei planningsoverleg Wabo procedures Nobian Haaksbergen

Hallo 

Voor 3 mei heb ik een planningsoverleg in de agenda gezet. 
Wellicht hebben we de 2 uur niet helemaal nodig. 

De volgende punten wil ik graag bespreken afstemmen 
1: Duidelijkheid en overzicht alle procedures Wabo Nobian Haaksbergen (overzicht komt nog van EZK) 
2: Tijdschema advisering (prioritering onderdeel van volgorde) 

Als er nog meer specifieke onderwerpen dan kun je deze vrij toevoegen. 
Ik ga er vanuit dat wij dit gesprek voeren als er meer personen vanuit EZK of SodM wenselijk zijn dan hoor ik dat 
ook graag. 
Als er procesmatig nog iets geregeld moet worden tijdens mijn vakantieperiode, dan graag even schakelen met 

 of 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 13:07
Aan:
Onderwerp: RE: Planningsoverleg Wabo advisering Nobian Haaksbergen

Inmiddels wel   

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 13:05 
Aan: @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Planningsoverleg Wabo advisering Nobian Haaksbergen 

Hoi 

Klopt het dat ik nog geen teams-link heb ontvangen? 

Gr, 

-----Oorspronkelijke afspraak----- 
Van: @sodm.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 13:01 
Aan: 
Onderwerp: Planningsoverleg Wabo advisering Nobian Haaksbergen 
Tijd: dinsdag 3 mei 2022 13:00-15:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 
Locatie: Via Teams, de link volgt nog 
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 18:27
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Gespreksverslag 3 mei 2022 EZK-SodM procedures Haaksbergen

Urgentie: Hoog

Beste  (en andere collega’s), 

Bedankt voor het gespreksverslag n.a.v. het overleg vandaag tussen EZK en SodM over de procedures van Nobian 
Haaksbergen. 

Besproken is dat we de reguliere adviestermijnen van 8 weken (deadline 1 juli a.s., zie eerder gestuurde planning 
Nobian rev2 26-4-2022) willen en kunnen verkorten, mits er goed tussen EZK en SodM wordt samengewerkt en 
de aangeleverde stukken samenhangend, juist en volledig zijn. De afgesproken prioritering is eerst advies op het 
MER en Wabo fase 1, daarna het leidingtracé en vervolgens de 12 st. Wabo fase 2 procedures. Waar mogelijk en 
bij voorkeur zoveel mogelijk tegelijkertijd. 

Om de verwachtingen naar elkaar nog wat duidelijker te krijgen hebben wij onderstaand in rood een aantal 
aanvullingen: 

Met vriendelijke groeten, 

................................................................................................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen/State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
T:  +31
M: +316
E: @sodm.nl 
...................................................... 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 16:09 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Gespreksverslag 3 mei 2022 EZK-SodM procedures Haaksbergen 

Beste  en 

Bedankt voor het constructieve gesprek van zojuist. We hebben met elkaar gesproken over de advisering van de 
MER en de Wabo procedures voor het Haaksbergen project van Haaksbergen. 
De gemaakte afspraken heb ik hieronder kort op een rij gezet. Mochten er volgens jullie zaken ontbreken en of 
onjuist zijn, laat het dan even weten. SodM heeft aangegeven dat alle adviezen voor definitief maken intern eerst 
worden voorgelegd aan het SodM DT, wat consequenties kan hebben voor de deadline van 30 mei a.s. 

Adviestermijnen per procedure 

 MER Haaksbergen
Afgesproken is dat SodM aan de slag gaat met de advisering op het MER en in week 22 (uiterlijk 30 mei)
advies uitbrengt op het MER.

 Wabo fase 1
Afgesproken is dat SodM start met de beoordeling van de aanvraag en de komende dagen EZK (

en  laat weten als er nog vragen/onduidelijkheden zijn en of aanvullingen nodig zijn. Voor
het definitieve advies is het van belang dat de stukken samenhangend, juist en volledig. Mocht dit niet zo
zijn en er bijvoorbeeld aanvullingen nodig zijn dan kan dit consequenties hebben voor de deadline van 30
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mei a.s. Het advies op de Wabo fase 1 volgt ook in week 22 (uiterlijk 30 mei). Voorstel is om de 
advisering SodM en opstellen ontwerpbeschikking door EZK in het kader van de voortgang in gezamenlijk 
overleg na 16 mei a.s synchroon te laten lopen. SodM koppelt dit nog terug na intern overleg. EZK zal nog 
nagaan hoe het staat met het VVGB verzoek dat bij gemeente Haaksbergen ligt en wat daar de planning 
voor is.  
 

 Wabo fase 2 Bouwen 12 zouthuizen: Voor de 12 aanvragen is afgesproken dat EZK binnenkort een 
conceptvergunning (samen met de ontvangen adviezen) voorlegt aan SodM om daar op te 
adviseren/reageren. Ook hiervoor geldt dat SodM eind mei (uiterlijk 30 mei). De advisering op fase 2 
bouwen is niet specifiek voor 30 mei a.s. afgesproken. EZK (  stemt intern nog het deel af over de 
aanlevering van de constructieve gegevens ten behoeve van de zouthuizen. Dit wordt nog teruggekoppeld 
aan SodM. Graag minimaal 2 weken aanhouden i.v.m. voorleggen aan SodM DT m.b.t. advisering van de 
12 conceptvergunningen 
 

 Wabo aanvraag leidingentracé: Hier is de afspraak gemaakt dat het advies op deze aanvraag ook in week 
22 (uiterlijk 30 mei) volgt. Wat betreft het onderdeel kappen, hier bestond tijdens het overleg 
onduidelijkheid over. Ik (  heb daar zojuist contact over opgenomen met Nobian en Nobian heeft 
aangegeven dat zij reeds een kapvergunning hebben aangevraagd bij de provincie Overijsel en dat deze 
naar verwachting ook al is verleend. Zodra ik daar een definitief antwoord op krijg, zal ik dat delen met 
SodM.  

 
Verder is afgesproken dat  voor vragen rondom de Wabo fase 1 aanvraag en de aanvraag voor het 
leidingentracé in de periode van 5 mei t/m 13 mei bij  en  terecht kan, met  in 
de -cc.  
Op 17 mei is een overleg ingepland tussen  en  om de voortgang van zaken te bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

  
 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG   
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minezk.nl   
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Van:
Verzonden: maandag 16 mei 2022 14:13
Aan:  mijnbouwvergunningen; SodM 

Vergunningen
CC:
Onderwerp: RE: ADV-7267 Nobian Overzicht procedures mer 22 april met reactie 2

Beste 

Dat klopt inderdaad. Ik heb Nobian zojuist verzocht om dit aan te passen. 

Met vriendelijke groet, 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG   
........................................................................ 
T 070 
M 06- 
E @minezk.nl 

Van: @sodm.nl> 
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 17:00 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 
mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl>; SodM Vergunningen @sodm.nl> 
CC: @minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: ADV-7267 Nobian Overzicht procedures mer 22 april met reactie 2 
Urgentie: Hoog 

Beste  en 

In ons laatste overleg met Nobian is besproken dat er een actueel en feitelijk overzicht van de 
vergunningprocedures in het MER opgenomen zou worden. 
Wij constateren dat Nobian dit niet heeft gedaan. Wij verzoeken dit moet spoed alsnog te laten doen. 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
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Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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Van:
Verzonden: maandag 16 mei 2022 16:27
Aan: mijnbouwvergunningen; SodM Vergunningen; 

CC:
Onderwerp: ADV 7280 Nobian Haaksbergen fase 1 (milieu en RO), verzoek om aanvulling en/of 

verduidelijking

Beste  en 

In ons laatste gezamenlijke overleg met Nobian zijn diverse zaken met betrekking tot de procedures Haaksbergen 
besproken. 
Nobian geeft in de addendum aan dat ze in het kader van de integrale beoordeling de ruimtelijke procedures 
(locaties en leiding tracé) hebben samengevoegd. 
Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Graag willen wij hier op een goede wijze aan bijdragen. 
In ons verzoek om aanvulling danwel verduidelijking hebben wij waar mogelijk rekening gehouden met het 
samenvoegen van deze procedures. Het is wel van belang dat we snel helderheid krijgen over deze samenvoeging 
van procedures of delen daarvan. Mocht het onderstaande aanleiding geven tot vragen of opmerkingen graag 
overleg hierover. 

Morgen hebben  en ik een afstemmingsoverleg over de Wabo procedures.  kan ook aanschuiven om 
de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling Winningsplan te geven in relatie met het MER en de Wabo 
procedures. Heb haar gevraagd in ieder geval stand by te staan. 

Ontvangen zaken van EZK: 
- op vrijdag 22 april 2022 het addendum op de Wabo aanvraag fase 1 Nobian Haaksbergen: “rapport

Zoutwinning Haaksbergen, toelichting installaties en milieueffecten versie dd 22 april 2022”
- op dinsdag 26 april 2022 een toelichting op addendum. Hierin wordt aangegeven dat de WABO aanvraag

dd 22 april 2022 de versies van 17 juni 2021 en 1 september 2021 (deze heeft SodM overigens nooit
ontvangen) vervangt en dat bijlagen waar naar verwezen wordt niet veranderen t.o.v. de aanvraag van
18 juni 2021.

Beoordeling volledigheid, juistheid en samenhang Wabo aanvraag fase 1 
Nobian Haaksbergen versie dd 22 april 2022 (incl. bijlagen van Wabo 
aanvraag 17 juni 2021): 

Algemeen  
Actuele bijlagen 
Voor een goede beoordeling is het van belang dat SodM de meest actuele bijlagen heeft. In de “aangepaste” 
toelichting d.d. 22 april wordt o.a. verwezen naar het MER (bijlage 2 aanvraag d.d. 18 juni 2021 in het MER) en 
het winningsplan. Mogelijk dat ook in het proces ruimtelijke ordening wijzigingen zijn opgetreden. Graag willen wij 
deze inzichtelijk hebben. Als er nieuwe versies van procedure stukken zijn (in ieder geval het MER en het 
Winningsplan) willen wij ook graag vernemen wat de aanpassingen ten opzichte van het vorige stuk zijn geweest. 
Wij verzoeken duidelijkheid te geven over de bijlagen waarnaar verwezen wordt, graag met versienummer en 
datum mede gezien er stukken wel/dan wel niet geactualiseerd zijn. Indien stukken/rapportages zijn aangepast 
verzoeken we aan te geven welke aanpassingen gemaakt zijn. 

Pompgebouw: 
Nobian heeft ervoor gekozen om het pompgebouw uit de gefaseerde aanvraag te halen. In het kader van 
versnippering heeft SodM reeds aangegeven het hiermee niet eens te zijn. Inmiddels is het een vaststaand feit 
dat de gemeente Haaksbergen een Wabo vergunning voor het onderdeel bouwen heeft afgegeven. In het overleg 
Nobian\EZK\SodM is aangegeven dat er een beroepschrift is ontvangen. De inhoud en status van het beroep is 
ons niet bekend. Wij constateren dat in tegenstelling tot de gemaakte afspraken met EZK/Nobian/SodM (zie 
gespreksverslag d.d. 21 april 2022, inclusief commentaar EZK en SodM)) dat het pompgebouw nog steeds 
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onderdeel is van de gefaseerde aanvraag. Nobian heeft in ons overleg toegezegd dat ze deze aanpassing nog door 
zouden voeren. Wij verzoeken om dit alsnog te doen en waar nodig te verwijzen naar de andere procedure(s). 
 
Leiding tracé 
Nobian heeft ervoor gekozen om voor de aanleg van het leidingtracé op het grondgebied van de gemeente 
Hengelo een aanvraag in te dienen bij de gemeente Hengelo. Deze vergunning is inmiddels verleend. Voor het 
leiding tracé op het grondgebied van de gemeente Haaksbergen heeft Nobian d.d. 7 december een aanvraag 
ingediend bij EZK. Het betreft de “toestemmingen strijdig handelen bestemmingsplan, werk of werkzaamheden 
uitvoeren en kappen”. Het volledige leidingtracé maakt ook onderdeel uit van de gefaseerde aanvraag. Omwille 
van de integrale besluitvorming geeft Nobian nu aan dat ze de ruimtelijk onderdelen van de ingediende aanvragen 
18 juni 2021 en 7 december willen 2021 willen combineren. Het is evident dat dit effect heeft op deze beide 
procedures, zonder dat Nobian dat verder toelicht en waar nodig lopende procedures aanpast. Nobian heeft zelf 
gekozen om deze procedures uit elkaar te halen en dus apart in te dienen en voegt nu zonder verdere toelichting 
(behalve integrale beoordeling) deze onderdelen gedeeltelijk samen in de gefaseerde aanvraag van 18 juni 2021 
(pompgebouw en 12 mijnbouwlocaties). In dezelfde paragraaf geeft Nobian aan dat om de aanleg van leidingen 
mogelijk te maken voor het gedeelte van het leiding tracé dat in de gemeente Haaksbergen en Hengelo is 
geprojecteerd, afzonderlijke vergunningprocedures zijn doorlopen. 
Nobian heeft gekozen voor aparte procedures bij verschillende bevoegde gezagen, met versnippering procedures 
en beoordeling tot gevolg. Met het addendum lijkt Nobian bepaalde onderdelen van reeds doorlopen en lopende 
procedures alsnog gedeeltelijk samen te willen voegen. Dit betreft voor zover wij dat nu begrijpen het strijdig 
handelen bestemmingsplan van de procedures pompgebouw en 12 mijnbouwlocaties en de procedure van het 
leidingtracé. De overige toestemmingen van de procedures van 18 juni 2021 en 7 december 2021 worden voor 
zover wij dat begrijpen niet samengevoegd. Wij kunnen nu niet met zekerheid stellen welke toestemmingen nu bij 
welke procedure(s) behoren. Ook constateren wij dubbelingen (aanvraag van onderdelen wat in verschillende 
procedures is aangevraagd), wat juridisch gezien ons inziens niet mogelijk is. Wij verzoeken Nobian duidelijkheid 
te verschaffen en zorg te dragen voor samenhang per procedure (zonder dubbelingen). Indien Nobian procedures 
die onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar wil samenvoegen kunnen wij dit alleen maar toejuichen. Wel zal 
Nobian dat door de gehele aanvraag goed moeten verwerken/aanpassen. Dit geldt dus voor alle procedures die 
daar betrekking op hebben. Ook zal Nobian duidelijk moeten beschrijven welke onderdelen in welke procedures 
worden aangevraagd (of reeds zijn verleend). Dit om te voorkomen dat beoordelingen van onderdelen bij de 
juiste procedures worden uitgevoerd, maar ook om uit te sluiten dat er beoordelingen worden uitgevoerd waar 
reeds een toestemming voor is verleend. 
 
Inhoudelijke beoordeling n.a.v. inhoudsopgave van Wabo aanvraag dd 22 april 2022  
2.4 Procedure en overige toestemmingen 
Een overzicht van de aan te vragen toestemmingen is opgenomen in het MER, paragraaf 2.6 
 
Opmerking: 
De overzichten komen niet overeen met de werkelijke stand van zaken.  
Graag een juist en volledig overzicht opstellen, inclusief bevoegde gezagen die overeenkomt met de feitelijke 
situatie. 
 
2.5 Leeswijzer 
In het MER is de voorgenomen activiteit uitgebreid beschreven en wordt ingegaan op de overwegingen die hebben 
geleid tot het voorkeursalternatief. Om de leesbaarheid te waarborgen en niet in herhaling te vallen van het MER 
en andere documenten wordt in diverse paragrafen van deze toelichting verwezen naar betreffende paragrafen in 
het MER en andere documenten. 
 
Wij verzoeken dan ook waar een verwijzing is naar stukken, waarvan wij de actuele versie nog niet in ons bezit 
hebben alsnog aan te vullen. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om een goede beoordeling uit te voeren.  
 
3.1 Bestaande situatie 
Omwille van de integrale besluitvorming heeft Nobian ervoor gekozen om een ruimtelijke procedure te volgen om 
de zoutwinning op de 12 beoogde locaties mogelijk te maken en een omgevingsvergunning met toepassing van 
artikel 2.1., eerste lid, onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een zogenaamde “buitenplanse” 
afwijking aan te vragen, op grond van van art 2.12, lid, suba, 3e punt 
 
Transportleiding tracés  
Om de aanleg van leidingen mogelijk te maken wordt voor het gedeelte van het leiding tracé dat in de gemeente 
Haaksbergen en Hengelo geprojecteerd is, afzonderlijke omgevingsvergunningenprocedures doorlopen. 
 
Opmerking 
Nobian heeft er voor gekozen om de leiding tracés gesplitst aan te vragen bij verschillende bevoegde gezagen 
(EZK en Gemeente Hengelo). Dit betreft het aanleggen van de leidingen. Zoals EZK ook gesteld heeft vallen de 
leidingen, pompgebouw en 12 mijnbouwlocaties allemaal onder het mijnbouwwerk. Het in gebruik nemen van de 
leidingen op het grondgebied van de gemeente Hengelo is niet aangevraagd. Wij gaan er van uit dat de leidingen 
na verlening van de vergunning dat Nobian ook de leidingen in de gemeente Hengelo in gebruik wil nemen. De 
aanvraag over het leiding tracé (7 december 2021) maakt geen onderdeel uit van de gefaseerde vergunning. 
Nobian neemt het in de beschrijving nu wel op in fase 1 (alleen RO). Inhoudelijk gezien worden reeds ingediende 
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aanvragen gesplitst en/of gedeeltelijk samengevoegd. Het is onvoldoende om dit “slechts” als opmerking in de 
nieuwe toelichting aan te geven.  
 
Op welke wijze moet het leiding tracé opgenomen worden in de fase 1. Hoe koppelen we dat aan de separate 
aanvraag omgevingsvergunning voor het leiding tracé grondgebied Haaksbergen? De gemeente Hengelo heeft 
voor het aanleggen van de leidingen reeds een aanvraag afgegeven. Hoe wordt dit onderdeel geïntegreerd in de 
fase 1 aanvraag? De toelichting van Nobian gaat hier verder niet op in. Graag verzoeken wij hier helderheid over 
te geven, ook in combinatie met punt 2.4 
 
4.1 Zoutwinningslocatie 
Ten behoeve van de aanleg van een zoutwinningslocatie wordt de locatie deels afgegraven. De teelaarde wordt 
afgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker of ter plaatse in een depot (grondwal) verwerkt in het kader 
van een landschappelijke inpassing (zie paragraaf 4.3) 
 
4.3 Landschappelijke inpassing 
Op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven wordt per zoutwinningslocaties onder regie van een 
landschapsarchitect afgestemd met grondeigenaar en de direct omwonenden. Zodra de landschappelijke inpassing 
voor een locatie bekend is, moet Nobian een inrichtingstekening van de locatie met daarop aangegeven de 
landschappelijke inpassing indienen bij het bevoegd gezag. 
 
Opmerking: 
Deze participatie behoort normaalgesproken in het m.e.r.-proces thuis. Onduidelijk is waarom Nobian dit niet in 
het m.e.r.-proces heeft opgenomen, graag verduidelijking hierover (MER + aanvraag fase 1)? Het aanleggen van 
een grondwal gaat in de meeste gevallen gepaard met toestemmingen vanuit de Wabo. Kan inzichtelijk gemaakt 
worden welke toestemmingen vanuit de Wabo aan de orde zijn per locatie? Indien er sprake is van een Wabo 
toestemming deze ook graag opnemen in paragraaf 2.6 van het MER 
 
6.1.3 Werking van de inrichting 
Algemene beschrijving van het productieproces (ondergrond). Geen informatie over b.v. cavernegrote en dus 
geen samenhang met het MER. Graag aanvullen zodat de technische gegevens tussen de verschillende procedures 
gelijk zijn. 
 
Opmerking 
 
6.1.6 Hulpstoffen 
Daarnaast wordt ter controle en sturing van de vorming van de cavernedeken vloeistof (HVO: hydrotreated 
vegetable oil) gebruikt. Het gebruik van HVO heeft de instemming van SodM (zie paragraaf 4.7 van het MER? 
 
Opmerking 
Het MER wat als bijlage bij de aanvraag is toegevoegd gaat in hoofdstuk 4 maar tot paragraaf 4.5. Logischerwijs 
zal de nieuwste versie van het MER bedoeld worden. Wij vinden het dan ook van wezenlijk belang dat naar de 
juiste versies (inclusief datum) verwezen wordt in de bijlagen. Een algemene opmerking dat de bijlagen in de 
aanvraag van 18 juni gelijk blijven is volstrekt onvoldoende en feitelijk ook onjuist. Dit staat in WP: “Omdat 
toepassing van HVO als mijnbouwhulpstof niet is geregistreerd onder REACH heeft Nobian een Chemical Safety 
Report [Nobian 2021] opgesteld dat gebruik van HVO als dekenvloeistof beschrijft. Dit CSR is aangemeld bij 
ECHA.”. Graag op een juiste wijze verwijzen naar een bijlage en de toestemming zelf opnemen als zelfstandig 
document (bijlage). 
 
6.1.7 Energievoorziening 
Beschrijving van het aanleggen van een electriciteitskabel van de fabriek van Hengelo naar de aparte locaties in 
Haaksbergen. 
 
Graag inzichtelijk maken wat het (geschatte) energieverbruik is van het gehele mijnbouwwerk. De van toepassing 
zijnde wet- en regelgeving is afhankelijk van het gebruik. Ook de van toepassing zijnde voorschriften zijn daarvan 
afhankelijk. Nobian heeft er voor gekozen om het leiding tracé apart aan te vragen. Vermenging van informatie 
(als bijlagen onderdeel worden van de vergunning) is niet wenselijk. De informatie moet bij de juiste aanvraag 
gevoegd worden. 
 
6.1.8 Veilige en duurzame zoutwinning 
Voordat met de productie begonnen wordt , wordt ook de veilige afsluiting van de cavernes onderzocht. Hiermee 
wordt een bedrijfsvoering gegarandeerd die, zowel op de korte als de lange termijn, maatschappelijk verantwoord 
is en waarbij het milieu wordt beschermd (voorzorgprincipe). De potentiële impact van de zoutwinning in 
Haaksbergen zijn voor alle mogelijke belanghebbenden (“stakeholders”) en voor de gehele lifecycle in beeld 
gebracht. Waar dat wenselijk is zijn (aanvullende) maatregelen opgenomen om de impact tot een acceptabele 
risico te reduceren (zie bijlage19) 
 
Opmerking: 
De uitgangspunten en de beschikbare informatie omtrent en met betrekking tot het te ontwikkelen 
zoutwinningsveld in het rapport (bijlage 19) is deels achterhaald. Graag de recente ontwikkelingen vertalen naar 
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de juiste uitgangspunten en verwijzen naar de actuele beschikbare informatie. Op dit moment wordt de veilige 
afsluiting van cavernes nog onderzocht. Hier voldoen ze op dit moment dus nog niet aan. Graag op een juiste 
wijze beschrijven wat de feitelijke status hiervan is.  
 
7.1.2 Pompstation (emissie naar de bodem) 
Uit het bodemonderzoek volgt dat in de bovengrond plaatselijk een licht verhoogde gehalte aan PAK is gemeten 
en in de ondergrond plaatselijk een licht verhoogde gehalte aan cadmium. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties aan barium en nikkel gemeten.  
 
Opmerking: 
Gezien de gemeente Haaksbergen voor het pompstation een Wabovergunning bouw heeft afgegeven welke bij ons 
niet bekend is, gaan we ervan uit dat de gemeente Haaksbergen in het kader van de bouwactiviteit een 
beoordeling van de bodem heeft uitgevoerd. Deze uitkomst is ons onbekend. Gezien bij de bouw ook 
grondwerkzaamheden wordt uitgevoerd kunnen we niet uitsluiten dat in het kader van de toestemming milieu hier 
opnieuw naar gekeken moet worden. In het kader van de activiteit bouw wordt voor het bodemonderzoek naar 
andere parameters gekeken dan voor een bodemonderzoek in het kader van de activiteit milieu. Wij zijn niet 
bekend met de beoordeling van de bodem door de gemeente Haaksbergen. 
 
7.2.2 Pompstation (emissie naar (oppervlakte)water) 
Het hemelwater dat op de verlaadplaats valt stroomt via een olieafscheider eveneens af naar een wadi. Het 
hemelwater dat valt binnen de bund wordt door middel van een handmatige geschakelde pomp afgevoerd naar 
een olie-waterafscheider 
 
Opmerking: 
De gemeente Haaksbergen heeft de bouwvergunning afgegeven en is voor de bouw het bevoegd gezag. Het 
realiseren van deze voorzieningen wordt normaalgesproken meegenomen tijdens de bouwfase gezien de 
koppeling met de vloeistofdichte dan wel -kerende vloeren en de koppeling aan de (bedrijfs)riolering.  
 
7.3.1 Emissies naar de lucht 
 
Het is een algemene beschrijving met de conclusie dat deze emissies beperkt zijn. Er is geen inzicht in de te 
gebruiken verbrandingsmotoren en vervoersbewegingen (of verwijzingen naar bijlagen) gegeven. Het is goed 
mogelijk dat gezien de korte duur en de aard van de activiteiten de emissies beperkt zijn, wel willen we dit 
kunnen beoordeling op basis van een goed overzicht van de activiteiten. Wij verzoek dan ook om de activiteiten, 
de te gebruiken materieel en transportbewegingen te toetsen aan luchtkwaliteit. Op basis daarvan kunnen we 
beoordelen of de emissies daadwerkelijk beperkt zijn. 
 
7.4 Stikstofdepositie 
Om de stikstofdepositie in Natura-2000-gebieden in beeld te brengen is een stikstof-onderzoek uitgevoerd. De 
stikstofberekeningen zijn uitgevoerd met behulp van AERIUS-calculator (versie 2020). De resultaten van dit 
onderzoek zijn als bijlagen opgenomen in de Voortoets. 
 
Opmerking: 
De gebruikte versie van de AERIUS-calculator is achterhaald. De meest recente versie is 2021.0.5 (29 maart 
2022) Wij verzoeken dan ook om een berekening te maken met de actuele calculator en indien van toepassing de 
aanvraag hierop integraal aan te passen.  
 
7.6.2 Pompstation (geluid) 
Het pompstation wordt gerealiseerd op het bedrijventerrein Stepelerveld. De pompen worden inpandig opgesteld. 
De geluidemissies van het pompstation is getoetst aan het kavelbudget uit het geluidverdeelplan van het 
industrieterrein Stepelerveld. Hieruit volgt dat ten gevolge van de geprognotiseerde geluidsbronnen de 
gereserveerde geluidruimte voor de kavel net overschrijdt. De overschrijding van de gereserveerde geluidruimte 
bedraagt maximaal 0,4 dB. 
 
Opmerking 
De overschrijding is weliswaar minimaal, maar het blijft een overschrijding. Gezien deze minimale overschrijding 
zijn maatregelen om deze overschrijding teniet te doen naar verwachting eenvoudig te nemen. Wij verzoeken dan 
ook om maatregelen om deze overschrijding teniet te doen. 
 
7.8.1 Transport 
 
Het aantal verwachte transportbewegingen tijdens de boorfase per zoutwinningslocaties is beschreven in 
paragraaf 5.3.3 
 
Opmerking: 
In paragraaf 5.3.3 wordt slechts een algemene beschrijving gegeven. Hoeveelheden en aantallen zijn niet 
genoemd. Wij verzoek dan ook om duidelijkheid te verschaffen, waar nodig onderbouwd met een akoestisch 
rapport of aanpassing van het bestaande rapport (of juiste verwijzingen daarnaar). 
 



5

7.9 Afvalstoffen 
 
Een algemene beschrijving + opsomming van afvalstromen die vrij (kunnen) komen. 
 
Opmerking: 
Het onderdeel afval wordt beoordeeld met behulp van het LAP3. Het is dan ook van belang om naast de 
opsomming ook een inschatting te krijgen van de verwachte hoeveelheid per afvalstroom die vrijkomt. Wij 
verzoeken Nobian om de beschrijving te specificeren en de afvalstromen inclusief de te verwachten hoeveelheid te 
toetsen aan de voorwaarden in het LAP3. 
 
7.10 Energieverbruik (besparing?) 
 
Boorfase (verwijzing naar 5.3.4) 
Elektrisch energie  
 
Operationele fase 
Het energieverbruik per zoutwinningslocatie bedraagt naar verwachting circa 3 MWh per jaar 
 
Pompstation 
Naarmate er meer zoutputten in bedrijf zijn is de verwachting dat het energieverbruik van het pompstation ligt in 
de range van 22.000 – 30.000 MW per jaar 
 
Opmerking: 
Het electraverbruik bij de winingslocaties en het pompstation is hoog in algemene zin. De beschrijving is 
algemene van aard. Indien er sprake is van een dergelijk hoog verbruik moet ook goed een toets m.b.t. 
energiebesparing uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment kan niet beoordeeld worden welke wet- en 
regelgeving van toepassing is. Heeft Nobian een EU-ETS vergunning of is Nobian EED-audit plichtig, zijn de 
energiebesparingsrapporten daarvan beschikbaar? Daarnaast ontbreekt de technische informatie van de 
installaties (het totaal aan geïnstalleerde elektromotoren of verbrandingsmotoren is niet bekend) 
 
7.11 Bodemdaling 
 
Voor de boordeling wordt verwezen naar het Winningsplan. Deze is tegelijkertijd met de aanpassing van het MER 
en de Wabo op 22 april jl. ingediend. Uitsluitsel kan gegeven worden als de beoordeling is afgerond. 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
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Van:
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 14:00
Aan:
Onderwerp: RE: Status bouwvergunning bedrijfsgebouw Haaksbergen (Nobian)

Hallo 

Dat is prima 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 13:56 
Aan: @sodm.nl> 
Onderwerp: Status bouwvergunning bedrijfsgebouw Haaksbergen (Nobian) 

Hoi 

Ik zou je nog laten weten wat de status is van de Wabo aanvraag voor het bedrijfsgebouw van Nobian.  
Ik heb vandaag contact gehad met Nobian hierover en ik heb begrepen dat naar verwachting de bouwvergunning 
volgende week zal worden afgegeven door de gemeente Haaksbergen. 
Als ik een afschrift van de vergunning hebt ontvangen, zal ik hem doorsturen aan jou. 

Ik ben er helaas niet aan toegekomen om je vanmorgen te bellen over de burgervraag. Zie dat je tot 14:30 u in 
overleg zit. Zal ik je daarna even bellen? 

Groet, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 13:15
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Voorzet beantwoording burgervragen Nobian Hengelo

Hallo 

Vanuit SodM wordt de beantwoording uiterlijk begin volgende week verzonden. Wij streven ernaar het antwoord 
te versturen voor 1 juni, de dag dat Nobian een inloopavond organiseert. 
Graag willen wij EZK tot uiterlijk maandag 30 mei as nog de mogelijkheid geven input te leveren. 
Als het niet lukt dan zullen we jouw mailadres zoals besproken in de cc meenemen. Als je dat toch anders wil dan 
graag ook even het juiste e-mail adres van EZK sturen welke we dan in de cc mee moeten nemen. 

Graag horen we maandag nog een reactie van jou. 

De reactie kun je sturen naar  (mail in de cc), die deze burgervragen namens SodM in 
behandeling heeft. 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

Van: 
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 14:47 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; @minezk.nl>; 

@sodm.nl> 
Onderwerp: Voorzet beantwoording burgervragen Nobian Hengelo 

Hallo 

Zoals vanmiddag besproken hierbij de burgervragen en de concept beantwoording vanuit SodM 
Van belang is het overzicht procedures (zie mail afgelopen vrijdag met verzoek om deze actueel te maken). 
In de bijlage wordt ook naar een eerdere mail gewezen. Hier staat het overzicht van Nobian zelf in (die heb jij ook 
al in bezit en is inmiddels deels achterhaald) 

Graag even jouw reactie hierop. Graag ook het mailadres van EZK welke wij in de cc mee kunnen nemen. 
Als er vragen zijn dan hoor ik het wel. 
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Communicatie en of vragen hierover kan via mij of  
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
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Van:
Verzonden: maandag 30 mei 2022 15:50
Aan:
Onderwerp: RE: Status bouwvergunning bedrijfsgebouw Haaksbergen (Nobian)
Bijlagen: BESL-INT001_F0F4982BACF24466866720CE1E0A07BE.pdf

Hallo 

Zoals beloofd bijgevoegd ter informatie de Omgevingsvergunning voor het bedrijfsgebouw die gemeente 
Haaksbergen heeft verleend aan Nobian. 

Groet, 

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 14:00 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Status bouwvergunning bedrijfsgebouw Haaksbergen (Nobian) 

Hallo 

Dat is prima 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 18 mei 2022 13:56 
Aan: @sodm.nl> 
Onderwerp: Status bouwvergunning bedrijfsgebouw Haaksbergen (Nobian) 

Hoi 

Ik zou je nog laten weten wat de status is van de Wabo aanvraag voor het bedrijfsgebouw van Nobian.  
Ik heb vandaag contact gehad met Nobian hierover en ik heb begrepen dat naar verwachting de bouwvergunning 
volgende week zal worden afgegeven door de gemeente Haaksbergen. 
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Als ik een afschrift van de vergunning hebt ontvangen, zal ik hem doorsturen aan jou. 
 
Ik ben er helaas niet aan toegekomen om je vanmorgen te bellen over de burgervraag. Zie dat je tot 14:30 u in 
overleg zit. Zal ik je daarna even bellen? 
 
Groet, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 13:13
Aan: mijnbouwvergunningen; SodM Vergunningen; 

CC:
Onderwerp: ADV-7267 + ADV-7280 + ADV-7379 Nobian Haaksbergen Leiding tracé
Bijlagen: Noubion: verzoek om afstemming procedures Noubion ADV-7280, ADV 7267, ADV 

7320, ADV 7321, ADV 7323, ADV 7324 en ADV 7325

Beste  en 

Voor een goede advisering door onze leidingexpert intern heb ik een volledig overzicht vergunningen van de 
aangevraagde en vergunde leidingen met betrekking tot Nobian Haaksbergen nodig. Zover bij ons bekend, betreft 
het de procedures zoals weergegeven in de tabel (mocht deze niet compleet zijn dan graag aanvullen + 
bijbehorende stukken). Het leidingwerk is verspreid over diverse procedures en wij constateren ook dubbelingen. 
Om goed advies hierover uit te kunnen brengen per lopende procedure is het van belang om een volledig 
overzicht van het onderdeel leidingen inclusief de inhoudelijke stukken te hebben (zie ook onze vraag 27 
december 2021 als bijlage toegevoegd). 
Hierbij wordt het verzoek tot ingebruikname (art. 97/101 MBB) buiten beschouwing gelaten. Dit wordt in een 
latere fase door onze afdeling beschikkingen opgepakt. Inmiddels is ten opzichte van de mail van 27 december 
2021 wel duidelijk dat de leidingen (tot het pompstation Ganzebos nabij Beckum) ook onderdeel uitmaken van het 
mijnbouwwerk. 
Op dit moment is niet duidelijk en/of inzichtelijk waar het aanleggen en in gebruik nemen van leidingen in het 
kader van de Wabo procedures precies aangevraagd en verleend is. Om goed advies uit te brengen per procedure 
(niet op de reeds verleende toestemmingen) is het van belang deze adviezen per procedure goed in te kaderen. 
Dit om dubbelingen in de verspreide procedures te voorkomen. Wij verzoeken dan ook om de aangevraagde 
toestemmingen (aanleggen en in gebruik nemen) per procedure duidelijk aan te geven. Mocht dit tot wijziging van 
procedures inclusief bijlagen leiden, dan gaan wij er vanuit dat deze spoedig door Nobian doorgevoerd worden en 
als aanvulling/wijziging naar ons toegestuurd wordt. 

Hoe gaan we met de advisering (in gebruik nemen, niet aanleggen) van het leiding tracé op het grondgebied 
Hengelo om? De gemeente Hengelo heeft de vergunning voor het aanleggen reeds afgegeven en is daarmee in 
onze beleving het bevoegd gezag. Het deel van het leiding tracé op het grondgebied van Hengelo maakt wel 
onderdeel uit van het gehele leiding tracé wat als onderdeel van het mijnbouwwerk wordt beschouwd. 

Mocht dit tot vragen en opmerkingen leiden dan kunnen we dan begin volgende week in de nog door jullie te 
plannen afspraak bespreken hoe we dit moeten oppakken.  

Procedure Bekend SodM Opmerking 

MER Ja Leiding tracé Haaksbergen en Hengelo is opgenomen in het MER. 
Ook de leidingen tussen de zouthuisjes en pompstation is hierin 
opgenomen. 

Wabo fase 1 Ja Dit betreft de zouthuisjes en pompstation. Wel worden de 
leidingen zowel tracé Haaksbergen en Hengelo en de leidingen 
tussen de zouthuisjes hierin meegenomen. 

Wabo leidingwerk 
Haaks. 

Ja Betreft de leidingen tussen de zouthuisjes 

Wabo leidngen Hengelo Nee Aanleggen leidingen, vergunning volgens Nobian verleend. 
Informatie verder onbekend 

Wabo Valvestation 
Hengelo 

Nee Aanleggen Valvestaion, vergunning volgens Nobian verleend. 
Informatie verder onbekend 

Met vriendelijke groet, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 11:25
Aan: mijnbouwvergunningen; SodM Vergunningen; 

CC:
Onderwerp: ADV-7267  Nobian Haaksbergen MER verzoek om aanvulling addendum 22 april 

2022 versie 7
Bijlagen: Afschrift verzoek om aanvullingen MER Haaksbergen Nobian; ADV-7267 Nobian 

Overzicht procedures mer 22 april met reactie 2

Beste  en 

Wij hebben het addendum op het MER integraal beoordeeld. Wij moeten constateren dat Nobian het MER niet 
heeft aangepast/aangevuld zoals door EZK is verzocht, zie afschrift d.d. 14 april 2022 (zie bijlage). Ook zijn de 
stukken niet in samenhang met de reeds verleende, lopende en nog openstaande procedures. We hebben 13 mei 
2022 (zie bijlage) reeds gevraagd om het procedure overzicht compleet te maken en juist te beschrijven. Om een 
goede beoordeling uit te kunnen voeren verzoeken wij ook om de ontbrekende procedures (vergund en in 
behandeling) ter informatie aan ons toe te sturen. Zonder deze stukken kunnen wij ook geen goede  integrale 
samenhangende beoordeling op de milieu-effecten uitvoeren. 
Deze week zou er vanuit EZK nog een afstemmingsoverleg gepland worden. Dit is niet gebeurt en mogelijk ook met 
een goede reden. Wij willen graag verzoeken om dit wekelijkse afstemmingsoverleg structureel in te plannen. 

Mocht dit tot vragen en opmerkingen leiden dan kunnen we begin volgende week een afstemmingsoverleg 
inplannen. 

Ontvangen zaken van EZK: 
- op 26 april jl. hebben wij  het milieueffectrapport d.d. 22 april 2022 versie 7 ontvangen. Deze versie

vervangt alle voorgaande versies (SodM heeft alleen de versie 1 ontvangen als bijlage van de aanvraag
Wabo fase 1 d.d. 18 juni 2021 en versie 3 d.d. 1 september 2021 ter advisering)

- Afschrift verzoek om aanvulling aan Nobian, ontvangen van EZK d.d. 14 april 2022

- Op 3 maart 2021 heeft SodM een advies (SodM nr: ADV-6866 en EZK nr: IV-4354) gegeven op de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in het kader van  de MER procedure voor de zoutwinning van Nobian in
Haaksbergen (projectnummer 3527).

Daarbij is SodM betrokken bij de beoordeling lopende Wabo aanvragen gerelateerd aan het project en het 
Winningsplan verzie 22 april 2022 in verband met verwijzingen naar het Winningsplan in het MER 

Beoordeling volledigheid, juistheid en samenhang m.b.t. het Milieueffectrapport d.d. 22 april 
2022, versie definitief07 

Onderstaande beoordeling is aan de hand van de hoofdstukken en paragraven van het MER dd 22 april jl. Cursief 
is de letterlijke tekst in het MER aangegeven en onder opmerking de SodM beoordeling. In klein lettertype is de 
letterlijke tekst van wet- en regelgeving aangegeven 

2.1 Milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocessen. 

Opmerking 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is [het geëigende hulpmiddel om de waarde van de besluitvorming gedurende 
de gehele lifecycle van het proces te vergroten] een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier 
krijgt het milieubelang [en niet alleen het milieubelang – door de burgerparticipatie die in het m.e.r. proces zit 
ingebakken, krijgen alle aspecten van ‘impact’, zowel positieve als negatieve een volwaardige plaats… aandacht 
en benodigde actie] een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 
'moederprocedure'. [bedoel je hiermee dat het MER, en dan specifiek het MER management plan, de acties die 
uitgevoerd moeten worden om positieve effecten uit te vergroten en negatieve effecten te voorkomen, reduceren 
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of compenseren, vastgekoppeld wordt aan de ‘moederprocedures’?] Dit is de procedure op grond waarvan de 
besluitvorming plaatsvindt, in dit geval de milieu- en bestemmingsplan procedure. 
 
Het is van belang dit goed te beschrijven. Zeker gezien Nobian ervoor gekozen heeft om voor besluitvorming MER, 
aanvragen anders dan de toestemmingen milieu en strijdig handelen ruimtelijke ordening bij verschillende 
bevoegde gezagen in te dienen. Nobian zal goed moeten beschrijven waarom dit zo gedaan is en welke 
toestemmingen inmiddels zijn verleend. 
 
2.1 Waarom een Mer 
Procedureel geldt het volgende  
1 ……. Van toepassing zijn de categorieën 1 en 11 van het Besluit omgevingsrecht. 
 
Opmerking: 
De categorieën bestaan uit diverse subcategorieën. Nobian dient specifiek aan te geven om welke categorieën het 
gaat. Ook missen mogelijk een aantal van toepassing zijnde categorieën. Graag goed checken of de genoemde 
categorieën compleet zijn en waar nodig aanpassen en\of aanvullen. 
 
2.3 MER stapsgewijs 
2 Het Ministerie van EZK heeft de mededeling voornemen opgestuurd naar andere overheden (relevante 
gemeenten, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Inspectie leefomgeving en transport) en organisaties. 
 
Opmerking: 
Goed duidelijk maken naar welke overheden en organisaties de mededeling voornemen is opgestuurd (en advies 
hebben gegeven), dan is dat voor ieder duidelijk en inzichtelijk 
 
2.6 Besluiten en beleid 
Tabel 2.1 Overzicht vergunningen en procedures 
 
Opmerking: 
Het overzicht is op diverse punten onjuist. Ook missen er diverse procedures waarmee deze opsomming ook 
onvolledig is. Op 13 mei 2022 hebben wij dit reeds kenbaar gemaakt bij EZK. Graag duidelijk maken wat wij op 
13 mei jl. kenbaar hebben gemaakt, wellicht de email toevoegen waarin dat is gebeurt. 
 
De beoogde 12 zoutwinningslocaties zijn gelegen binnen de begrenzing van de volgende bestemmingsplan 
gebieden….. 
 
Opmerking: 
Het mijnbouwwerk waar het MER voor is opgesteld bestaat naast de 12 zoutwinningslocaties ook uit de volgende 
onderdelen: 

- Pompstation 
- Valvestation 
- Ketenpark  
- Leiding tracés 

Graag aangeven welke functie deze 4 onderdelen hebben in het zoutwinningsproces   
 
Nobian heeft ervoor gekozen om een ruimtelijke procedure te volgen om de zoutwinning op de 12 beoogde 
locaties mogelijk te maken en een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een zogenaamde “buitenplanse” afwijking aan te vragen. 
 
Opmerking: 
Nobian heeft ervoor gekozen om de ruimtelijke procedure te splitsen in de procedure Wabo gefaseerd, d.d. 18 juni 
2021 voor het pompstation en de zouthuisjes en de procedure Wabo leiding tracé, d.d. 7 december 2021 voor de 
leiding tracés. Naast de toestemming strijdig handelen bestemmingsplan, betreft het in deze twee procedures ook 
om de toestemmingen milieu, bouw, kappen en werk of werkzaamheden uitvoeren. 
Vanuit SodM hebben wij reeds eerder aangeven dat we tegen de versnippering van procedures niet verstandig 
vinden zijn. Het samenvoegen van procedures met toestemmingen die onlosmakelijk verboden zij met elkaar 
vinden wij een positieve ontwikkeling. Naast de aanpassing betekent dit ook dat de reeds lopende procedures 
aangepast moeten worden zodat deze in samenhang zijn met hetgeen in het MER is opgenomen. Aanpassing van 
het MER kan gevolgen hebben voor de lopende procedures en vice versa. Wij verzoeken dan ook om het MER en 
de lopende procedures in overeenstemming met elkaar te brengen.   
 
3. Locatie alternatieven: 
Redenen waarom Nobian ervoor gekozen heeft om Ganzebos fase IV niet als vervolg op Ganzebos fase III uit te 
voeren, maar Haaksbergen te willen ontwikkelen: 
* Abandonnement programma 
Nobian geeft aan dat met de ontwikkeling van Ganzebos de gemaakte afspraken met SodM met betrekking tot het 
verwijderingsplan niet nagekomen kunnen worden 
 
Opmerking 
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Nobian heeft met SodM een programma afgestemd dat tot doel heeft om in uiterlijk 2035 de achterstand van uit 
bedrijf genomen maar nog niet geabandonneerde putten ingelopen te hebben. Vanaf 2035 dient Nobian 
vervolgens geen nieuwe achterstand te laten ontstaan en de putten binnen de daartoe geldende termijn af te 
sluiten.   
Graag duidelijk beschrijven dat het niet ontwikkelen van Ganzebos IV een keus vanuit Nobian is en dus geen 
verplichting, dan wel restrictie vanuit SodM. 
 
* Risico’s op doorboren afsluitende lagen 
De Ganzebos IV cavernes zouden relatief klein zijn worden waardoor veel boringen noodzakelijk zouden zijn. 
Hierdoor zouden afsluitende bodemlagen (klei en\of leemlagen vaker doorboord worden hetgeen niet wenselijk is) 
dan in een gebied waar (veel) minder boringen noodzakelijk zijn voor eenzelfde productieniveau 
 
Opmerking 
De ontwikkeling van Ganzebos IV is niet meegenomen als alternatief en/of variant in het MER. Indien Nobian de 
ontwikkeling van Ganzebos IV als een volwaardig alternatief en/of variant beschouwd, dan dient deze ook op een 
volwaardige wijze meegenomen te worden. Het benoemen van alleen het aantal boringen is te beperkt om als een 
volwaardige variant en/of alternatief meegenomen te worden.  
Bovendien krijg je voor meer boringen en dus inderdaad meer overlast aan het oppervlak ook iets terug: kleinere 
en makkelijker af te sluiten cavernes. Wat je echter voor de toekomst en de energietransitie niet krijgt is een 
goede mogelijkheid om ondergrondse opslag te ontwikkelen. Er zijn heel veel kanten aan dit verhaal die 
inderdaad door Nobian belicht dienen te worden. Los van deze procedure kan het als basis kan fungeren voor 
inhoudsvolle discussies op beleidsniveau, wat de besluitvorming uiteindelijk zal verhogen! 
 
* Bodemdaling 
De Rot zoutlaag in het gebied voor Ganzebos fase IV ligt aanmerkelijk dieper (tot 750 m) dan in het huidige 
Ganzebos gebied (tot 550 m) en in de Usseler Es (tot 450 m). Dit heeft tot gevolg dat de bodemdaling binnen 
Ganzebos IV-gebied niet zonder meer beperkt zou blijven tot minder dan 5 cm daling per 100 jaar. Dat is de norm 
die Nobian hanteert voor de huidige winning binnen het Twenthe-Rijn veld 
 
Opmerking 
Met de beoogde zoutwinning in Haaksbergen wordt een grotere bodemdaling verwacht dan 5 cm per jaar. De 
beoogde zoutwinning in Haaksbergen heeft naar verwachting een grotere bodemdaling tot gevolg dan bij de 
huidige zoutwinning in Ganzebos. Het lijkt er juist op dat het aspect bodemdaling bij de beoogde zoutwinning is 
Haaksbergen een groter nadelig milieueffect heeft. Graag verduidelijken hoe deze verschillen in bodemdaling 
beschouwd moeten worden. De absolute waarde van de bodemdaling is niet de enige van belang zijnde 
parameter. Het gaat erom wat het mogelijke effect van bodemdaling is en hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
*Oppervlaktebeslag 
Het oppervlaktebeslag of ruimtebeslag van de huidige winning in Rot-zout is relatief hoog, vooral door de lange 
leiding tracés en het grote aantal benodigde putten om het jaarlijkse volume aan pekel te produceren. De 
voorkeur gaat daarom uit naar winningsgebieden met een geringer oppervlaktebeslag. 
 
Opmerking  
De opmerking over langere leiding tracés kunnen wij niet volgen. Het winningsgebied in Haaksbergen ligt immers 
verder weg dan Ganzebos. Bij de zoutwinnng in Ganzebos is sprake van meer locaties van kleinere omvang en bij 
de beoogde locatie Haaksbergen is er juist sprake van minder locaties met grotere omvang. Het berekenen van 
het oppervlaktebeslag is te beperkt om een integrale afweging te maken van de nadelige effecten zijn op het 
oppervlaktebeslag. In het voorkeursalternatief (paragraaf 3.4 in is het effect van een groter ruimtebeslag per 
locaties niet meegewogen) Graag uitgebreider onderbouwen en ruimtebeslag per locatie mee laten wegen, mede 
gezien dat als reden wordt opgegeven door Nobian in het MER. Ook hier: wat is het (lokale) effect van dit 
ruimtebeslag? En hoe wordt daarmee omgegaan? Het kan best zijn dat een ruimte van een halve hectare op 
locatie A een groot probleem oplevert en allerlei mitigerende acties vergt terwijl op locatie B een ruimtebeslag van 
drie hectare niet eens opvalt en geen actie behoeft.] 
 
3.1 t/m 3.3 De alternatieven Buurse, Haaksbergen en Sluiterveld zijn hier beschreven 
 
Opmerking 
De alternatieven Buurse, Haaksbergen en Sluitersveld zijn hier voldoende beschreven. Het alternatief huidige 
locatie (Ganzebos, zie paragraaf 3 inleiding) is beschrijvend meegenomen (zie opmerkingen paragraaf 3 
hierboven). In het voorkeursalternatief in paragraaf 3.4 is Ganzebos niet meegenomen. Wij verzoeken de 
ontwikkeling van Ganzebos IV ook in de afweging voorkeursalternatief mee te nemen 
 
4.2 Economische betekenis 
Met het oog op de bestaande en toekomstige marktvraag naar zout heeft Nobian een prognose gemaakt aan 
nieuwe wincapaciteit. Het maximaal vergunde zoutproductievolume binnen de vigerende vergunning van Nobian 
Hengelo is 3 miljoen ton zout per jaar. Dit komt overeen met ca. 1.500 kubieke meter pekel per uur vanuit het 
wingebied. 
 
Opmerking 
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Eerder maar ook in het huidige document wordt aangegeven dat het zoutproductievolume van 2,5 miljoen ton 
zout per jaar overeenkomt met ca 1.000 kubieke meter pekel per uur. In het gesprek met EZK/Nobian/SodM is 
deze inconsistentie ook als voorbeeld aangegeven. Hierbij wijs ik ook op het verzoek om aanvulling (van EZK) 
waar aandacht gevraagd wordt voor consistentie in informatie, data en getallen. 
Wij verzoeken nogmaals om de data en informatie in samenhang te brengen. Mocht er een inhoudelijke verklaring 
zijn waarom deze verhoudingen toch correct zijn, dan verzoeken wij om dat te verklaren/motiveren. 

*De betekenis van Nobian voor de energietransitie (in relatie met paragraaf 4.9: een tweede leven voor 
cavarnes)) 
 
Opmerking 
Er wordt een korte beschouwing gegeven over de mogelijkheden voor gasopslag en dat Nobian hier een 
belangrijke rol in speelt. In het verzoek om aanvulling (van EZK) waar gevraagd wordt om inzicht te geven of met 
relatief eenvoudige aanpassingen functies (na zoutwinning) mogelijk kunnen worden gemaakt. De vorm van de 
cavernes is mede bepalend voor toekomstige gebruiksmogelijkheden. Gevraagd is of bij het 
ontwerp/dimensionering rekening wordt gehouden met de mogelijkheid voor een tweede leven van de cavernes 
voor bijvoorbeeld waterstof of perslucht. Wat zijn de randvoorwaarden waaraan holruimtes moeten voldoen om 
secondair gebruik van de holruimtes mogelijk te maken na beëindiging van de zoutwinning. Daarnaast is het van 
belang om ook hier een alternatievenweging te maken: (1) ontwerpen met het oog op (economische) winning, 
wat zijn de mogelijkheden en kosten om achteraf aanpassingen te maken om opslag mogelijk te maken en hoe 
efficiënt en effectief is die opslag dan nog? (2) Ontwerpen rekening houden met de mogelijkheden voor 
toekomstige opslag? Welke aderlating wordt er dan van de zoutwinning gevraagd? Extra boringen nodig? Welke 
additionele kosten/ruimtebeslag? (3) optimalisatie waarbij ergens in het midden een oplossing wordt gevonden? 
Ook hier is dan weer door beleidsmakers verder op te borduren, maar toekomstig beleid is geen onderdeel van 
deze beoordeling. Gevraagd is om het hele gebied hierbij te betrekken. 
De korte beschouwing is nu opgenomen. Echter missen wij het inzicht met welke (eenvoudige of gecompliceerde, 
zie opm hierboven) aanpassingen hergebruik van de cavernes mogelijk gemaakt kunnen worden. 
 
4.5 Winning van zout 
De winningsvergunning is verleend op basis van de 150 m zoutdikte-contour. Daarbinnen is het zout potentieel 
economisch winbaar. In dit gebruik bevindt zich ruim 4 miljard ton, waarvan Nobian 26 miljoen ton wil winnen 
waarvan 22 miljoen ton in de periode 2024-2035 
 
Opmerking 
Nobian heeft als uitgangspunt 12 zoutwinningslocatie met een maximum van 1 miljoen ton per locatie. Dit is niet 
in samenhang met de hoeveelheid die Nobian hier opgeeft (zie verhoudingen variant 1 en 2 in tabel 5-1, wat is 
juist?).  
Wij verzoeken nogmaals om de data en informatie in samenhang te brengen in integraal te verwerking in het MER 
en de daarbij behorende bijlagen. Mocht er een inhoudelijke verklaring zijn waarom deze verhoudingen toch 
correct zijn, dan verzoeken wij om dat te integraal in het MER en de daarbij behorende bijlagen te 
verklaren/motiveren. 
 
5. Varianten 
 
Opmerking:  
Nobian heeft de varianten aangepast naar de 12 locaties in de varianten 26 miljoen ton winning (gemiddeld 2,16 
miljoen ton per locaties) welke bekend staat als variant A en 46 miljoen winning (gemiddeld 3.83 miljoen ton per 
locatie) welke bekend staat als variant B. Als referentie variant wordt de winning van 3 opeenvolgende fases van 
12 cavernes genomen met een productiecapaciteit van circa 100 miljoen ton. Als voor de productie capaciteit van 
26 miljoen een volume van 1 miljoen m3 per caverne staat dan zou voor de winning van 46 miljoen een productie 
capaciteit van 1,76 moeten staan (opgegeven Nobian 2,1 per caverne). Wij verzoeken nogmaals om de data en 
informatie in samenhang te brengen in integraal te verwerking in het MER en de daarbij behorende bijlagen. 
Mocht er een inhoudelijke verklaring zijn waarom deze verhoudingen toch correct zijn, dan verzoeken wij om dat 
te integraal in het MER en de daarbij behorende bijlagen te verklaren/motiveren. 
 
In figuur 5.2 wordt de gefaseerde toekomstige ontwikkeling van Haaksbergen weergegeven. Voor de effecten op 
bodemdaling wordt voor de varianten A en B uitgegaan van 36 cavernes. Het is dan ook de vraag hoe integraal en 
in samenhang alle milieueffecten beoordeeld kunnen worden als voor de diverse milieuaspecten soms van de 12 
cavernes uitgegaan moet worden en dan weer van 36. 
De varianten moeten duidelijk ingekaderd zijn, zodat aantal cavernes en locaties  
 
Op basis van het ingediende MER kunnen de volgende varianten onderscheiden: 
 
 
12 cavernes (fase 1) 1 miljoen m3 per caverne 2,1 miljoen m3 per caverne 
24 cavernes (fase 2)   
36 Cavernes (fase 3)   
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Mocht de hierboven genoemde varianten niet juist zijn dan verzoeken wij om de juiste varianten goed te 
beschrijven en in te kaderen. Per variant moeten wij kunnen afwegen en beoordelen hoe de milieukundige 
effecten van deze varianten een rol hebben gespeeld bij het opstellen van het winningsplan. 
 
5.2 Winningsvarianten 
In eerdere studies is onderzocht hoeveel cavernes van maximale omvang kunnen worden aangelegd in het 
vergunningsgebied zonder dat er sprake is van overschrijding van de in de winningsvergunning toegestane 
bodemdaling van maximaal 50 cm in 40 jaar. ……….. Om bodemdaling zoveel mogelijk te beperken 
zijn  vervolgens drie maatregelen getroffen 

 Het verminderen van het aantal cavernes (van 70 naar 36) 
 Het verminderen van de diameter van de cavernes (van 135 naar 125 m) 
 Het gefaseerd ontwikkelen van het caverneveld om te profiteren van leereffecten en evaluaties 

 
Opmerking 
ELISENDA GRAAG CHECK paragraaf 5.2, met name info tabel 5-3 blz 42 (eerst 36 cavernes en later twee 
varianten 12 cavernes) 
 
5.3 Uitvoeringsvarianten 
Voor het bepalen van het nieuwe tracé zijn de volgend uitgangspunten gehanteerd: 

 Zo min mogelijk door NNN gebied 
 Doorsnijden van bos- en landbouwpercelen vermijden 
 Zo min mogelijk kruising met grote wegen en watergangen 
 Ondergrondse infrastructuur vermijden 
 De ruimtelijke mogelijkheid die het bestemmingsplan voor het tracé bied 

 
Opmerking: 
In het NRD is voor de locatie keuze van het trace gesteld dat de milieukundige effecten afgewogen moeten 
worden. Met milieukundige effecten wordt geacht: 

 Bodemdaling 
 Seismiciteit 
 De aanleg van leidingen 
 Lekrisico’s 
 Gevolgen op woningen 
 Gevolgen op infrastructuur 
 Gevolgen op bodem 
 Gevolgen op natuur 
 Gevolgen op waterhuishouding 
 Gevolgen op cultuurhistorische en archeologische waarden. 

 
De genoemde en afgewogen criteria komen niet geheel overeen met de te overwegingen milieueffecten zoals 
opgenomen in de NRD. Wij verzoeken dit uitgebreider te beschrijven en tabel 5.5 op blz 45 aan te vullen zodat 
deze overeenkomt met het gestelde in de NRD. 
 
*Ontwerp zouthuis 
Met het oog op de impact op de bewoners en het landschap kunnen zoutwinningslocaties op verschillende 
manieren worden ingepast. ………………. 
Het zouthuis voor de winning bij Haaksbergen zal groter zijn dan die van de bestaande zoutwinning. 
 
 
Opmerking: 
Het zouthuis en het terrein is fors groter dat de bestaande locaties buiten Haaksbergen. In het MER is een 
impressie opgenomen, dit terwijl het proces reeds veel verder is (zie ook Wabo aanvragen fase 2. Wij verzoek dan 
ook gedetailleerder informatie in het MER op te nemen, zodat een goede afweging + beoordeling gemaakt kan 
worden over de impact per locatiekeus. 
In de aanvraag Wabo fase 1 wordt ook aangegeven dat ten behoeve van de aanleg van de zoutwinninglocaties dat 
bovengrond gedeeltelijk wordt afgegraven. In het kader van een landschappelijke inpassing wordt in samenspraak 
met de landschapsarchitect bepaald of er een gronddepot aangelegd gaat worden. Voor het aanleggen van een 
gronddepot is doorgaans een Wabo procedure noodzakelijk. Deze is niet in het overzicht meegenomen en dit 
hebben wij ook aangegeven in ons verzoek om aanvulling Wabo fase 1 d.d. 16 mei 2022. De gronddepots 
(grondwallen) zijn niet meegenomen in het MER, de eventuele milieueffecten zijn dan ook niet in kaart gebracht. 
Gezien het gekoppeld is aan de zoutwinninglocaties verzoeken wij dit hoofdstuk verder aan te vullen en waar 
nodig integraal te verwerken in het MER inclusief bijlagen. 
 
6.1 De voorgenomen activiteit 
 
Opmerking 
In het MER worden de 12 zoutwinningslocaties, transportleidingen en het pompstation benoemd (inclusief 
tekeningen figuur 6.2 en 6.3) Ook het ketenpark, Valvestation en eventuele grondwallen maken onderdeel uit van 
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dit mijnbouwwerk. Deze zijn niet meegenomen en wij verzoeken dan ook om deze ook mee te nemen en integraal 
in het MER inclusief bijlagen te verwerken. 
 
6.2 Beschrijving projectfasen 
 
Opmerking figuur 6-5 
Hier wordt uitgegaan van start en afsluiting ten behoeve van zoutwinning. Gezien de lifecycle van een caverne is 
hergebruik niet uit te sluiten. Hier aandacht aan schenken in de beschrijving.  
 
 
 
HO 6 en 7.1 T/M 7.5 STERKE KOPPELING WINNINGSPLAN AFWEGING EN BEOORDELING LOPEN SAMEN MET 
WINNINGSPLAN 
 
 
Hoofdstuk 7 Effectbeoordeling 
Opmerking: 
In hoofdstuk 7 wordt uitgegaan van het voorkeursvariant. Niet alle milieukundige effecten zijn afgewogen in de 
variantenkeuze. In het verzoek om aanvulling is hier wel om verzocht. Nu de milieukundige effecten van de 
andere varianten niet specifiek zijn onderzocht, beperken wij onze beoordeling tot hetgeen wel is opgeschreven 
met betrekking tot de voorkeursvariant.   
 
7.5 Water en Bodem 
 
Opmerking 
Iedere zoutwinningslocatie wordt voorzien van een verhard oppervlakte van 2.400 m2. Met het oog op ruimtelijke 
ordening is er een watertoets uitgevoerd. Met deze watertoets is per zoutwinningslocatie vastgesteld wat de 
dimensies van zo’n bergings- en infiltratievoorziening moet zijn. 
Er is geen verwijzing naar de datum en projectnummer van deze watertoets. Wij verzoeken om een juiste 
verwijzing naar deze watertoets (datum , projectnummer, opsteller enz) en mochten wij deze niet in ons bezit 
hebben, deze alsnog na te zenden. 
In een overleg heeft het Waterschap aangegeven dat het creëren van een extra oppervlaktewater (bijvoorbeeld 
een kavelsloot) ook als compensatie wordt gezien. Graag ontvangen wij het advies van het Waterschap, die als 
bijlage bij het MER kan worden gevoegd. 
Het aanleggen van de kavelsloot zien wij als een mitigerende maatregel. Wij verzoeken dit dan ook op te nemen 
in de paragraaf 7.5.5 Mitigerende en/of compenserende maatregelen. 
 
7.6 Natuur 
 
7.6.3 Effectbeschrijving (van toepassing op de aanlegfase en productiefase) 
Opmerking: 
Wel kan er sprake zijn van vermesting en verzuring door stikstofdepositie. De natura 2000-gebieden in de ruimte 
omgeving van het projectgebied zijn stikstofgevoelig en in de huidige situatie is sprake van een (deels) 
overbelaste situatie 
 
Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met die wet is een aanpassing 
van het Besluit natuurbescherming doorgevoerd, waardoor nu een partiële vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- 
en sloopactiviteiten. …… Dit houdt in dat bij de aanvraag van een natuurvergunning er geen beoordeling van 
stofstofdepositie voor de aanlegfase hoeft te vinden. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiks- of operationele 
fase. 
 
Opmerking 
Het betreft hier het MER en geen natuurvergunning. De Wet stikstofreductie regelt een vrijstelling voor alleen de 
natuurvergunning zelf en dus niet voor het MER. In het MER worden de milieueffecten van de beoogde situatie (en 
andere varianten) in kaart gebracht om een goede afweging en beoordeling tussen de varianten te kunnen 
uitvoeren. In Duitsland geldt deze vrijstelling niet en de berekening laat zien dat er tijdens de aanlegfase een 
toename van stikstofdepositie is op een Duits Natura 2000 gebied. De milieueffecten op de dichterbij gelegen 
Nederlandse Natura 2000 gebieden zien niet in kaart gebracht voor de aanleg fase. Ook wijzen wij erop dat voor 
de berekening beheer fase een oude niet meer geldende AERIUS Calculator (versie 2020) is gebruikt. Voor het 
berekenen van de stikstoffase (aanleg en beheer) moet gebruikt gemaakt worden van een actuele AERIUS 
Calculator (AERIUS Calculator 2021.0.5 versie 28 maart 2022). Op dit moment kunnen de milieueffecten niet 
beoordeeld worden. Wij verzoeken om met de actuele geldende AERIUS Calculator de stikstofdepositie van het 
project vast te leggen (aanleg + beheer) en indien nodig mitigerende maatregelen voor te stellen. 
 
7.7 Cultuurhistorie en archeologie 
 
7.7.3 Effectbeschrijving (van toepassing op de aanlegfase) 
 
Archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied en bodemtypen 
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Er is een kans op het aantreffen van archeologische waarden onder een plaggendek bij zwarte enkeerdronden. In 
aansluiting op het uitgevoerde onderzoek worden proefsleuven gegraven (enkele zoutwinningslocaties en deel van 
distributieleidingtracé. 
 
7.7.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Gelet op de effectscore zijn er geen aanvullende mitigerende maatregelen nodig 
 
Vergunningaanvraag Wabo Leiding tracé 7 december 2021 
Document: Verzoek opnemen voorschrift omgevingsvergunning. 
 
Ten behoeve van het voorbereiding op het project zijn diverse milieuonderzoeken, waaronder een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Onlangs is het tracé van de transportleidingen op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie 
P, nr 1525, voor een beperkt gedeelte gewijzigd. Ter plaatse van deze wijziging dient een aanvullende onderzoeksinspanningen 
te worden uitgevoerd om de archeologische waarden in beeld te brengen, zie ook bijlage 4 bij de aanvraag. 
 
Daarnaast dient ter plaatse van het distributieleidingentracé ten westen van zoutwinningslocatie H-05 eveneens nog aanvullende 
onderzoeksinspanningen te worden uitgevoerd om de aanwezige archeologische waarden te bepalen, zie ook bijlage 1 bij de 
aanvraag. Voorafgaand aan de aanleg van het deel van het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-05 en H07 
wordt aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Indien blijkt dat hier archeologische waarden aanwezig zijn dan wordt in 
overleg met de Regio Archeoloog Twente – Het Oversticht de aard van een eventueel vervolgonderzoek of te nemen 
maatregelen afgestemd.  
 
Hierbij verzoeken wij u om de resultaten van de aanvullende archeologisch onderzoeken later te mogen overleggen. Derhalve 
vragen wij u om als voorschrift op te nemen dat het aanvullend archeologisch onderzoek ter plaatse van het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Haaksbergen, sectie P, nr 1525, en de resultaten van het aanvullend archeologisch onderzoek op het deel 
van het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-05 en H-07 u ter goedkeuring worden toegezonden uiterlijk vier 
weken voorafgaand aan start van de aanlegwerkzaamheden van het betreffende leidingtracé. 
 
Het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-07 en H-12 wordt in de tijd gefaseerd aangelegd. De exacte ligging 
van dit deel van het leidingtracé staat nog niet vast. Na vaststellen van het definitieve tracé wordt voorafgaand aan de aanleg 
van de leidingen het aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksopzet en de resultaten (en eventuele 
maatregelen) worden afgestemd met de Regio Archeoloog Twente – Het Oversticht. Ten aanzien van het deel van het 
distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-07 en H-12 verzoeken wij u om de resultaten van het aanvullend 
archeologisch onderzoek later te mogen overleggen. De resultaten van het aanvullend onderzoek zullen vergezeld gaan van een 
vergunningsaanvraag voor het ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’. Derhalve vragen wij u om in de vergunning als 
voorschrift op te nemen dat voor de aanleg van het distributieleidingtracé ten westen van zoutwinningslocatie H-07 een 
aanvullende vergunning voor de activiteit ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’ aangevraagd dient te worden. 
 
Opmerking: 
In het MER wordt aangegeven dat er geen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, terwijl dit wel voorgesteld 
wordt in paragraaf 7.7.3 
Uit de aanvraag Wabo leiding tracé d.d. 7 december blijkt uit het verzoek van Nobian zelf dat er nog meer 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is en dat het leiding trace ook nog niet vaststaat. Dit is afhankelijk van de 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek. Wij kunnen de conclusie in paragraaf 7.7.5 dan ook niet volgen. Wij 
verzoeken de archeologische onderzoeken uit te laten voeren en de uitkomst daarvan in het MER op te nemen. 
Het MER gaat er vanuit dat het kleiding tracé vast staat, terwijl in de later ingediende Wabo aanvraag dat niet het 
geval blijkt te zijn. Wij verzoeken dan ook dat Nobian de genoemde deel tracé op te delen in varianten en dit ook 
integraal te beschrijven inclusief bijlagen in het MER 
 
7.9 Luchtkwaliteit 
 
Tabel 7-12 Emissies naar de lucht 
 
Opmerking: 
In het MER is een tabel opgenomen waar enkele gegevens staat over de toename van luchtemissies (alleen 
verkeer) 
Op basis van alleen een tabel kunnen wij geen afweging maken en/of beoordeling uit voeren. Wij verzoeken een 
luchtkwalitietsrapport toe te voegen. Waar de referentiesituatie is in verwerkt ten opzichte van de aanleg- en 
beheersfase. 
 
7.10 Milieuhinder 
Er bestaat een gemeentelijk geluidsbeleid dat scherpere eisen stelt dat het voor mobiele mijnbouwinstallaties van 
toepassing zijnde Barmm, echter het Barmm is het toetsingskader voor het beoordelen van geluid van mobiele 
boorinstallaties. Bij het uitvoeren van de (boor)werkzaamheden mogen de in Tabel 7-13 aangegeven 
geluidsniveaus binnen de aangegeven dagdelen niet worden overschreden. ……………… Een vergelijkbaar onderzoek 
is uitgevoerd voor de geluidemissie van het pompstation, waarbij is getoetst aan het Activiteitenbesluit. 
 
7.10.2 Referentiesituatie 
Er zijn geen gegevens over aantallen voertuigen die gebruik maken van de wegen in het projectgebied. In het 
gebied zijn geen aanwijsbare geluidsbronnen. Voor zover er een besluit is genomen, leidt de komst van extra 
woningen en bedrijven naar verwachting niet of nauwelijks tot een toename van het achtergrondgeluid en verkeer 
in het projectgebied. 
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Opmerking 
De referentiesituatie is kort door de bocht, onjuist en onvolledig. Het is aan Nobian om de vervoersbewegingen 
inzichtelijk te maken. Ook zijn er genoeg geluidsbronnen en bedrijven in de directie nabijheid (denk aan 
agrarische bedrijven en de waterzuivering). Bij  elk akoestisch rapport moet je een referentiesituatie hebben 
(bestaande geluidbronnen en/of achtergrondgeluid). Het lijkt er op dat Nobian de referentiesituatie niet heeft 
onderzocht. 
Dit is een MER procedure! De normen van het Barmm zijn dan niet leidend en het Activiteiten is voor Nobian niet 
van toepassing. Nobian moet eerst de referentiesituatie in kaart brengen en daarna de beoogde situatie (+ 
varianten). Op basis daarvan kan bepaald worden wat het milieu effect is van de beoogde situatie. Naar 
verwachting is hier sprake van een toename van geluid. Het gemeentelijk geluidsbeleid is ook factor waar in de 
overwegingen rekening mee gehouden moet worden en niet zoals Nobian stelt dat de maximale waarden uit het 
Barmm en Activiteitenbesluit als referentiekader wordt gebruikt. 
Op dit moment kan er ook geen overweging en/of beoordeling op milieu effecten uitgevoerd owrden. 
 
7.11 Hulpstoffen 
In de fabriek ontstaan bij de productie van zuiver zout uit ruwe pekel ook retourstromen die nuttig worden ingezet 
bij het stabiliseren van potentieel instabiele cavernes in het bestaande veld, zie ook LAP3 sectie B.12.13.4 De 
retourstromen maken onderdeel uit van de activiteiten van de zoutfabrief in Hengelo waarvoor een separate 
milieuvergunning van toepassing is. Deze retourstromen vallen buiten het bestek van deze MER. Er zijn geen 
retourstromen vanaf de fabriek in Hengelo naar het caverneveld in Haaksbergen. 
 
LAP3 B12.13.4 
Uitgangpunten  
- In alle gevallen zal aantoonbaar moeten zijn dat de hoeveelheid kalkslurry zoals deze bij de zoutwinning en -productie vrijkomt 
en voor de stabilisering kan worden gebruikt, onvoldoende is om de stabilisering binnen de gewenste tijdsperiode tot stand te 
brengen.  
- In geval sprake is van een potentieel instabiele en niet inherent veilige caverne en een kapitaalintensief gebruik van de 
bovengrond, zal het gebruik van afvalstoffen zoals hiervoor aangegeven als nuttige toepassing kunnen worden beschouwd.  
- In geval sprake is van het preventief opvullen van een caverne die als stabiel en/of inherent veilig is aangemerkt, moet het in 
de caverne brengen van afvalstoffen worden beschouwd als storten. Gelet op het moratorium is dit niet toegestaan. In een 
dergelijk geval ligt het ook meer voor de hand de eigenaar van het bovengronds gelegen land een schade te vergoeden of 
bijvoorbeeld over te gaan tot de aankoop van het stuk land, dan wel het ongewenste effect te aanvaarden.  
Voor het stabiliseren van instabiele cavernes in Nederland is tot op heden, geheel in lijn met het LAP-beleid voor het beheer van 
afvalstoffen, gebruik gemaakt van de afvalstoffen die vrijkomen bij de zoutwinning en zoutproductie en overwegend (ter plekke) 
uit de ondergrond afkomstig zijn. De beschikbaarheid van deze afvalstoffen is echter beperkt. Zeker wanneer meerdere 
cavernes tegelijkertijd moeten worden gestabiliseerd, zal de inzet van andere materialen moeten worden overwogen. Dit kan de 
inzet zijn van afvalstoffen die niet (ter plekke) uit de ondergrond afkomstig zijn worden overwogen. Er moet dan wel worden 
voldaan aan de geformuleerde uitgangspunten. Dit LAP geeft echter de ruimte om een pilotproject uit te voeren, waarbij de 
uitgangspunten niet gelden (zie hierna). Overigens moet eerst het Bssa worden aangepast. Op dit moment is het op grond van 
artikel 3 van het besluit verboden om afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt, nuttig toe te passen (in een zoutcaverne). 
 
Opmerking: 
Paragraaf 3 Inleiding 
Nobian heeft met de toezicht een programma afgestemd dat tot doel heeft om in uiterlijk 2035 het aantal uit 
bedrijf genomen maar nog niet afgesloten putten tot een minimum terug te brengen. Gezien de productietijd van 
deze cavernes in Haaksbergen gaan deze cavernes tzt waarschijnlijk ook onder dit programma vallen. Het gaat 
om de gevolgen van de beoogde situatie. Hier komt ook afval vrij (andere geologische formatie). 
Dat het mogelijk ook buiten de inrichtingsgrens gevolgen kan hebben mag duidelijk zijn. Er is niet duidelijk 
gemaakt dat hiermee voldaan wordt aan het LAP3. Immers afvalstoffen moeten naar een erkende verwerker. 
Gezien beide locaties onder Nobian vallen vraagt dit om een goede toelichting, waarbij duidelijkheid verschaft 
wordt of de vergunninghouder van de verwerker van afvalstoffen (locatie Nobian Hengelo) een toereikende 
vergunning heeft om deze afvalstoffen binnen haar eigen inrichting toe te passen. Het tweede onderdeel wat niet 
beschreven is, wanneer locaties in Haaksbergen gevuld gaan worden. Tevens wordt in het LAP3 iets anders 
aangegeven, dan mogelijk wordt veronderstelt in het MER 
Graag deze motivatie uitbreiden en de informatie uit het LAP3 op een juiste en volledige wijze verwerken. 
 
7.12 Energie verbruik 
Vermindering van het energieverbruik is een uitgangspunt voor nieuwe activiteiten, zoals zoutwinning. Vandaar 
dat het hier wordt beschouwd. Binnen de RIE (voorheen IPPC) zijn Bref documenten vastgesteld, die de best 
beschikbare technieken beschrijven. Deze BBT maken, voor zover ze beschreven staan in de Bref energie-
efficientie, deel uit van de voorgenomen activiteit. 
 
Opmerking 
Herhaaldelijk is opheldering gevraagd of het hier om een IPPC-inrichting gaat. Dit heeft namelijk een groot effect 
op de vergunning procedures. Nobian impliceert hier zelf ook dat ze een IPPC inrichting zijn. Herhaaldelijk is 
gevraagd om de technische installatiegegevens/vermogens (ook in het Wabo proces) om te kunnen beoordelen of 
hier sprake is van een IPPC-inrichting. In het verzoek om aanvulling Wabo fase 1 is hier ook weer naar gevraagd 
omdat wederom geen overzicht van de technische installatiegegevens/vermogens is geleverd. Wel is het verbruik 
opgegeven namelijk: 
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 Operationele fase - Het energieverbruik per zoutwinningslocatie bedraagt naar verwachting circa 3 MWh 
per jaar 

 Pompstation - Naarmate er meer zoutputten in bedrijf zijn is de verwachting dat het energieverbruik van 
het pompstation ligt in de range van 22.000 – 30.000 MW per jaar 

 
Het geïnstalleerd vermogen is altijd hoger dan het gebruikte vermogen. De Wetgever gaat uit van het 
geïnstalleerde vermogen. Gezien deze informatie wederom ontbreekt, gaan we nu uit van het opgegeven verbruik 
wat maximaal neerkomt op 30.036 MW per jaar. Als we dit delen door 365 (geen rekening houdend met stops 
voor onderhoud) dan komen we op 90,5 MW. Dit impliceert dat het geïnstalleerde vermogen ver boven de IPPC 
grens ligt van 50 MW. Wegens het ontbreken van de technische gegevens gaan wij uit van een IPPC-installatie. 
Wij verzoeken dan ook om de technische installatiegegevens/vermogens in het MER op te nemen in het MER en 
een BBT toets uit te voeren en als bijlage bij het MER te voegen. 
 
Daarbij dient in het kader van energiebesparing duidelijk gemaakt te worden of er sprake is van een EU-ETS 
vergunning/verplichtingen onder het EU-ETS voor Nobian (toezichthouder: Nederlandse Emissie Autoriteit) en er 
dus geen aanvullende energiebesparingsvoorschriften kunnen worden gesteld en/of er sprake is dat Nobian een 
EED-audit (European Energy Directive) verplichting heeft (toezichthouder RVO).   
 
Spoortracé De Noordtak 
 
Voor het goederenvervoer vanuit de haven van Rotterdam naar het achterland is op dit moment een 
variantenstudie voor de uitbreiding van het Betuwespoor aan de gang. Een genoemde variant is het spoortracé de 
Noordtak. Dit geprojecteerde tracé loopt dwars door het beoogde zoutwinningsgebied Haaksbergen. Dit is een 
toekomstige ontwikkeling dat effect kan hebben op de zoutwinning. 
We hebben hierover ook burgervragen ontvangen. Hiervan is Nobian ook op de hoogte gesteld. In ons overleg 
tussen Nobian/EZK/SodM d.d. 19 april 2022 is ook aangegeven dat Nobian hier aandacht aan moet schenken in 
het lopende MER-proces. Wij constateren dat dit niet is gedaan en wij verzoeken dan ook om dit alsnog te doen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06  
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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Van:
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 15:31
Aan:

Onderwerp: Voortgang SodM advisering Nobian Haakbergen
Bijlagen: ADV-7267 Nobian Overzicht procedures mer 22 april met reactie 2; ADV-7267  

Nobian Haaksbergen MER verzoek om aanvulling addendum 22 april 2022 versie 7; 
ADV 7280 Nobian Haaksbergen fase 1 (milieu en RO), verzoek om aanvulling en/of 
verduidelijking; ADV-7267 + ADV-7280 + ADV-7379 Nobian Haaksbergen Leiding 
tracé

Urgentie: Hoog

Beste  (en andere collega’s), 

Zoals je weet zijn onderstaande afspraken op 3 mei jl. gemaakt tussen SodM en EZK over de SodM advisering van 
Nobian Haaksbergen. 

Helaas hebben wij nog geen aanvullingen van EZK mogen ontvangen, ondanks onze verzoeken de afgelopen 
weken aan EZK (zie bijgaande e-mails m.b.t. de procedure, het MER, Wabo fase 1 en het leidingen tracé). Ook het 
concept-ontwerpbesluit inclusief de uitgebrachte adviezen Wabo fase 2 bouwen hebben wij nog niet ontvangen van 
EZK, ondanks de afspraken om vanwege het versnellen van het adviesproces dit z.s.m. aan SodM voor te leggen 
zodat SodM (beperkt) kan adviseren op het concept-ontwerpbesluit. 

Tegelijkertijd zijn wij begonnen met het opstellen van onze adviezen in volgorde van het MER, daarna Wabo fase 1 
en vervolgens het leidingtracé en Wabo fase 2/bouwen en wij willen graag deze adviezen voortzetten m.b.v. de 
aanvullende nog te ontvangen informatie. In het MER moeten immers alle milieuaspecten in samenhang overwogen 
en beoordeeld worden.  

SodM heeft deze aanvullende en complete informatie nodig om de juistheid en volledigheid te beoordelen van de 
mitigerende maatregelen, om vervolgens tot een zorgvuldige en samenhangende advisering over de milieu impact 
te komen. 

Wij vinden het wenselijk dat er wekelijks een EZK-SodM voortgangsoverleg plaatsvind over Nobian Haaksbergen. 
Zullen wij daarmee beginnen op donderdag 2 juni a.s. van 13.30-14.30u? Tussentijds kunnen de zaakbehandelaren 

 en  naar behoefte  natuurlijk onderling overleggen inplannen over de vakinhoudelijke aspecten. 

Bovenstaande betekent dat wij helaas de deadline van 30 mei a.s. niet kunnen realiseren. Deze was immers 
gebaseerd op het tijdig en volledig leveren van informatie om de aanvullingen te beoordelen op samenhang, 
volledigheid en juistheid. Daarbij moeten alle adviezen voordat deze definitief zijn eerst voorgelegd worden aan 
het SodM DT.  

Graag ontvangen wij z.s.m. de gevraagde aanvullingen, zodat wij door kunnen gaan met onze advisering aan 
EZK. 

Met vriendelijke groeten, 

................................................................................................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen/State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
T:  +31
M: +31
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E:   @sodm.nl 
........................................................................ 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 18:27 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;  

@sodm.nl> 
Onderwerp: FW: Gespreksverslag 3 mei 2022 EZK-SodM procedures Haaksbergen 
Urgentie: Hoog 
  
Beste  (en andere collega’s), 
  
Bedankt voor het gespreksverslag n.a.v. het overleg vandaag tussen EZK en SodM over de procedures van Nobian 
Haaksbergen. 
  
Besproken is dat we de reguliere adviestermijnen van 8 weken (deadline 1 juli a.s., zie eerder gestuurde planning 
Nobian rev2 26-4-2022) willen en kunnen verkorten, mits er goed tussen EZK en SodM wordt samengewerkt en 
de aangeleverde stukken samenhangend, juist en volledig zijn. De afgesproken prioritering is eerst advies op het 
MER en Wabo fase 1, daarna het leidingtracé en vervolgens de 12 st. Wabo fase 2 procedures. Waar mogelijk en 
bij voorkeur zoveel mogelijk tegelijkertijd. 
  
Om de verwachtingen naar elkaar nog wat duidelijker te krijgen hebben wij onderstaand in rood een aantal 
aanvullingen: 
  
Met vriendelijke groeten, 

  
................................................................................................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen/State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
T:  +31  
M: +31  
E:   @sodm.nl 
...................................................... 
  
Van: @minezk.nl>  
Verzonden: dinsdag 3 mei 2022 16:09 
Aan: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Gespreksverslag 3 mei 2022 EZK-SodM procedures Haaksbergen 
  
Beste  en  
  
Bedankt voor het constructieve gesprek van zojuist. We hebben met elkaar gesproken over de advisering van de 
MER en de Wabo procedures voor het Haaksbergen project van Haaksbergen. 
De gemaakte afspraken heb ik hieronder kort op een rij gezet. Mochten er volgens jullie zaken ontbreken en of 
onjuist zijn, laat het dan even weten. SodM heeft aangegeven dat alle adviezen voor definitief maken intern eerst 
worden voorgelegd aan het SodM DT, wat consequenties kan hebben voor de deadline van 30 mei a.s. 
  
Adviestermijnen per procedure 
  

 MER Haaksbergen 
Afgesproken is dat SodM aan de slag gaat met de advisering op het MER en in week 22 (uiterlijk 30 mei) 
advies uitbrengt op het MER.  
  

 Wabo fase 1 
Afgesproken is dat SodM start met de beoordeling van de aanvraag en de komende dagen EZK (  

 en  laat weten als er nog vragen/onduidelijkheden zijn en of aanvullingen nodig zijn. Voor 
het definitieve advies is het van belang dat de stukken samenhangend, juist en volledig. Mocht dit niet zo 
zijn en er bijvoorbeeld aanvullingen nodig zijn dan kan dit consequenties hebben voor de deadline van 30 
mei a.s. Het advies op de Wabo fase 1 volgt ook in week 22 (uiterlijk 30 mei). Voorstel is om de 
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advisering SodM en opstellen ontwerpbeschikking door EZK in het kader van de voortgang in gezamenlijk 
overleg na 16 mei a.s synchroon te laten lopen. SodM koppelt dit nog terug na intern overleg. EZK zal nog 
nagaan hoe het staat met het VVGB verzoek dat bij gemeente Haaksbergen ligt en wat daar de planning 
voor is.  
  

 Wabo fase 2 Bouwen 12 zouthuizen: Voor de 12 aanvragen is afgesproken dat EZK binnenkort een 
conceptvergunning (samen met de ontvangen adviezen) voorlegt aan SodM om daar op te 
adviseren/reageren. Ook hiervoor geldt dat SodM eind mei (uiterlijk 30 mei). De advisering op fase 2 
bouwen is niet specifiek voor 30 mei a.s. afgesproken. EZK (  stemt intern nog het deel af over de 
aanlevering van de constructieve gegevens ten behoeve van de zouthuizen. Dit wordt nog teruggekoppeld 
aan SodM. Graag minimaal 2 weken aanhouden i.v.m. voorleggen aan SodM DT m.b.t. advisering van de 
12 conceptvergunningen 
  

 Wabo aanvraag leidingentracé: Hier is de afspraak gemaakt dat het advies op deze aanvraag ook in week 
22 (uiterlijk 30 mei) volgt. Wat betreft het onderdeel kappen, hier bestond tijdens het overleg 
onduidelijkheid over. Ik (  heb daar zojuist contact over opgenomen met Nobian en Nobian heeft 
aangegeven dat zij reeds een kapvergunning hebben aangevraagd bij de provincie Overijsel en dat deze 
naar verwachting ook al is verleend. Zodra ik daar een definitief antwoord op krijg, zal ik dat delen met 
SodM.  

  
Verder is afgesproken dat  voor vragen rondom de Wabo fase 1 aanvraag en de aanvraag voor het 
leidingentracé in de periode van 5 mei t/m 13 mei bij en  terecht kan, met  in 
de -cc.  
Op 17 mei is een overleg ingepland tussen  en  om de voortgang van zaken te bespreken. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  

  
 

 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG   
........................................................................ 
T 070  
M 06-  
E @minezk.nl   
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Van:
Verzonden: maandag 30 mei 2022 16:30
Aan: ; SodM Vergunningen
CC:

mijnbouwvergunningen
Onderwerp: RE: ADV-7267  Nobian Haaksbergen MER verzoek om aanvulling addendum 22 

april 2022 versie 7

Beste 

Bedankt voor je uitgebreide e-mail met toelichting. Ik zal je beoordeling doornemen.  
Morgen spreken wij elkaar, dus ik verwacht dat we bij een aantal zaken kunnen stilstaan en daar mogelijk nog 
verder over kunnen spreken. 

Wel wil ik je de nieuwste versie van het MER (versie 19 mei 2022) toesturen. Hierin is met name tabel 2.1 
geactualiseerd. Om het enigszins leesbaar te houden zijn sommige elementen samengenomen (bv. niet elke 
aanvraag voor een zouthuisje is apart benoemd). 
Ik was in de veronderstelling dat deze versie van het MER al naar jou/jullie toe was gestuurd via ons frontoffice, 
maar helaas blijkt dat niet zo te zijn. 
Vanwege de omvang van het document stuur ik de nieuwe versie van het MER via de volgende We-transfer link. 
Deze link is 7 dagen geldig. 

https://wetransfer.com/downloads/3b6427c7f87c7e2073d3422b5e61edb120220530140652/7e264f8cc8c134657
acf77e7165d53d720220530140724/ccc63b 

Groeten, 

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 11:25 
Aan: mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl>; SodM Vergunningen 

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

CC: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: ADV-7267 Nobian Haaksbergen MER verzoek om aanvulling addendum 22 april 2022 versie 7 

Beste  en 

Wij hebben het addendum op het MER integraal beoordeeld. Wij moeten constateren dat Nobian het MER niet 
heeft aangepast/aangevuld zoals door EZK is verzocht, zie afschrift d.d. 14 april 2022 (zie bijlage). Ook zijn de 
stukken niet in samenhang met de reeds verleende, lopende en nog openstaande procedures. We hebben 13 mei 
2022 (zie bijlage) reeds gevraagd om het procedure overzicht compleet te maken en juist te beschrijven. Om een 
goede beoordeling uit te kunnen voeren verzoeken wij ook om de ontbrekende procedures (vergund en in 
behandeling) ter informatie aan ons toe te sturen. Zonder deze stukken kunnen wij ook geen goede  integrale 
samenhangende beoordeling op de milieu-effecten uitvoeren. 
Deze week zou er vanuit EZK nog een afstemmingsoverleg gepland worden. Dit is niet gebeurt en mogelijk ook met 
een goede reden. Wij willen graag verzoeken om dit wekelijkse afstemmingsoverleg structureel in te plannen. 

Mocht dit tot vragen en opmerkingen leiden dan kunnen we begin volgende week een afstemmingsoverleg 
inplannen. 

Ontvangen zaken van EZK: 
- op 26 april jl. hebben wij  het milieueffectrapport d.d. 22 april 2022 versie 7 ontvangen. Deze versie

vervangt alle voorgaande versies (SodM heeft alleen de versie 1 ontvangen als bijlage van de aanvraag
Wabo fase 1 d.d. 18 juni 2021 en versie 3 d.d. 1 september 2021 ter advisering)
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- Afschrift verzoek om aanvulling aan Nobian, ontvangen van EZK d.d. 14 april 2022 
 

- Op 3 maart 2021 heeft SodM een advies (SodM nr: ADV-6866 en EZK nr: IV-4354) gegeven op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in het kader van  de MER procedure voor de zoutwinning van Nobian in 
Haaksbergen (projectnummer 3527). 
 

Daarbij is SodM betrokken bij de beoordeling lopende Wabo aanvragen gerelateerd aan het project en het 
Winningsplan verzie 22 april 2022 in verband met verwijzingen naar het Winningsplan in het MER 
 
Beoordeling volledigheid, juistheid en samenhang m.b.t. het Milieueffectrapport d.d. 22 april 
2022, versie definitief07 
 
Onderstaande beoordeling is aan de hand van de hoofdstukken en paragraven van het MER dd 22 april jl. Cursief 
is de letterlijke tekst in het MER aangegeven en onder opmerking de SodM beoordeling. In klein lettertype is de 
letterlijke tekst van wet- en regelgeving aangegeven 
 
2.1 Milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocessen. 
 
Opmerking 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is [het geëigende hulpmiddel om de waarde van de besluitvorming gedurende 
de gehele lifecycle van het proces te vergroten] een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier 
krijgt het milieubelang [en niet alleen het milieubelang – door de burgerparticipatie die in het m.e.r. proces zit 
ingebakken, krijgen alle aspecten van ‘impact’, zowel positieve als negatieve een volwaardige plaats… aandacht 
en benodigde actie] een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 
'moederprocedure'. [bedoel je hiermee dat het MER, en dan specifiek het MER management plan, de acties die 
uitgevoerd moeten worden om positieve effecten uit te vergroten en negatieve effecten te voorkomen, reduceren 
of compenseren, vastgekoppeld wordt aan de ‘moederprocedures’?] Dit is de procedure op grond waarvan de 
besluitvorming plaatsvindt, in dit geval de milieu- en bestemmingsplan procedure. 
 
Het is van belang dit goed te beschrijven. Zeker gezien Nobian ervoor gekozen heeft om voor besluitvorming MER, 
aanvragen anders dan de toestemmingen milieu en strijdig handelen ruimtelijke ordening bij verschillende 
bevoegde gezagen in te dienen. Nobian zal goed moeten beschrijven waarom dit zo gedaan is en welke 
toestemmingen inmiddels zijn verleend. 
 
2.1 Waarom een Mer 
Procedureel geldt het volgende  
1 ……. Van toepassing zijn de categorieën 1 en 11 van het Besluit omgevingsrecht. 
 
Opmerking: 
De categorieën bestaan uit diverse subcategorieën. Nobian dient specifiek aan te geven om welke categorieën het 
gaat. Ook missen mogelijk een aantal van toepassing zijnde categorieën. Graag goed checken of de genoemde 
categorieën compleet zijn en waar nodig aanpassen en\of aanvullen. 
 
2.3 MER stapsgewijs 
2 Het Ministerie van EZK heeft de mededeling voornemen opgestuurd naar andere overheden (relevante 
gemeenten, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Inspectie leefomgeving en transport) en organisaties. 
 
Opmerking: 
Goed duidelijk maken naar welke overheden en organisaties de mededeling voornemen is opgestuurd (en advies 
hebben gegeven), dan is dat voor ieder duidelijk en inzichtelijk 
 
2.6 Besluiten en beleid 
Tabel 2.1 Overzicht vergunningen en procedures 
 
Opmerking: 
Het overzicht is op diverse punten onjuist. Ook missen er diverse procedures waarmee deze opsomming ook 
onvolledig is. Op 13 mei 2022 hebben wij dit reeds kenbaar gemaakt bij EZK. Graag duidelijk maken wat wij op 
13 mei jl. kenbaar hebben gemaakt, wellicht de email toevoegen waarin dat is gebeurt. 
 
De beoogde 12 zoutwinningslocaties zijn gelegen binnen de begrenzing van de volgende bestemmingsplan 
gebieden….. 
 
Opmerking: 
Het mijnbouwwerk waar het MER voor is opgesteld bestaat naast de 12 zoutwinningslocaties ook uit de volgende 
onderdelen: 

- Pompstation 
- Valvestation 
- Ketenpark  
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- Leiding tracés 
Graag aangeven welke functie deze 4 onderdelen hebben in het zoutwinningsproces   
 
Nobian heeft ervoor gekozen om een ruimtelijke procedure te volgen om de zoutwinning op de 12 beoogde 
locaties mogelijk te maken en een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een zogenaamde “buitenplanse” afwijking aan te vragen. 
 
Opmerking: 
Nobian heeft ervoor gekozen om de ruimtelijke procedure te splitsen in de procedure Wabo gefaseerd, d.d. 18 juni 
2021 voor het pompstation en de zouthuisjes en de procedure Wabo leiding tracé, d.d. 7 december 2021 voor de 
leiding tracés. Naast de toestemming strijdig handelen bestemmingsplan, betreft het in deze twee procedures ook 
om de toestemmingen milieu, bouw, kappen en werk of werkzaamheden uitvoeren. 
Vanuit SodM hebben wij reeds eerder aangeven dat we tegen de versnippering van procedures niet verstandig 
vinden zijn. Het samenvoegen van procedures met toestemmingen die onlosmakelijk verboden zij met elkaar 
vinden wij een positieve ontwikkeling. Naast de aanpassing betekent dit ook dat de reeds lopende procedures 
aangepast moeten worden zodat deze in samenhang zijn met hetgeen in het MER is opgenomen. Aanpassing van 
het MER kan gevolgen hebben voor de lopende procedures en vice versa. Wij verzoeken dan ook om het MER en 
de lopende procedures in overeenstemming met elkaar te brengen.   
 
3. Locatie alternatieven: 
Redenen waarom Nobian ervoor gekozen heeft om Ganzebos fase IV niet als vervolg op Ganzebos fase III uit te 
voeren, maar Haaksbergen te willen ontwikkelen: 
* Abandonnement programma 
Nobian geeft aan dat met de ontwikkeling van Ganzebos de gemaakte afspraken met SodM met betrekking tot het 
verwijderingsplan niet nagekomen kunnen worden 
 
Opmerking 
Nobian heeft met SodM een programma afgestemd dat tot doel heeft om in uiterlijk 2035 de achterstand van uit 
bedrijf genomen maar nog niet geabandonneerde putten ingelopen te hebben. Vanaf 2035 dient Nobian 
vervolgens geen nieuwe achterstand te laten ontstaan en de putten binnen de daartoe geldende termijn af te 
sluiten.   
Graag duidelijk beschrijven dat het niet ontwikkelen van Ganzebos IV een keus vanuit Nobian is en dus geen 
verplichting, dan wel restrictie vanuit SodM. 
 
* Risico’s op doorboren afsluitende lagen 
De Ganzebos IV cavernes zouden relatief klein zijn worden waardoor veel boringen noodzakelijk zouden zijn. 
Hierdoor zouden afsluitende bodemlagen (klei en\of leemlagen vaker doorboord worden hetgeen niet wenselijk is) 
dan in een gebied waar (veel) minder boringen noodzakelijk zijn voor eenzelfde productieniveau 
 
Opmerking 
De ontwikkeling van Ganzebos IV is niet meegenomen als alternatief en/of variant in het MER. Indien Nobian de 
ontwikkeling van Ganzebos IV als een volwaardig alternatief en/of variant beschouwd, dan dient deze ook op een 
volwaardige wijze meegenomen te worden. Het benoemen van alleen het aantal boringen is te beperkt om als een 
volwaardige variant en/of alternatief meegenomen te worden.  
Bovendien krijg je voor meer boringen en dus inderdaad meer overlast aan het oppervlak ook iets terug: kleinere 
en makkelijker af te sluiten cavernes. Wat je echter voor de toekomst en de energietransitie niet krijgt is een 
goede mogelijkheid om ondergrondse opslag te ontwikkelen. Er zijn heel veel kanten aan dit verhaal die 
inderdaad door Nobian belicht dienen te worden. Los van deze procedure kan het als basis kan fungeren voor 
inhoudsvolle discussies op beleidsniveau, wat de besluitvorming uiteindelijk zal verhogen! 
 
* Bodemdaling 
De Rot zoutlaag in het gebied voor Ganzebos fase IV ligt aanmerkelijk dieper (tot 750 m) dan in het huidige 
Ganzebos gebied (tot 550 m) en in de Usseler Es (tot 450 m). Dit heeft tot gevolg dat de bodemdaling binnen 
Ganzebos IV-gebied niet zonder meer beperkt zou blijven tot minder dan 5 cm daling per 100 jaar. Dat is de norm 
die Nobian hanteert voor de huidige winning binnen het Twenthe-Rijn veld 
 
Opmerking 
Met de beoogde zoutwinning in Haaksbergen wordt een grotere bodemdaling verwacht dan 5 cm per jaar. De 
beoogde zoutwinning in Haaksbergen heeft naar verwachting een grotere bodemdaling tot gevolg dan bij de 
huidige zoutwinning in Ganzebos. Het lijkt er juist op dat het aspect bodemdaling bij de beoogde zoutwinning is 
Haaksbergen een groter nadelig milieueffect heeft. Graag verduidelijken hoe deze verschillen in bodemdaling 
beschouwd moeten worden. De absolute waarde van de bodemdaling is niet de enige van belang zijnde 
parameter. Het gaat erom wat het mogelijke effect van bodemdaling is en hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
*Oppervlaktebeslag 
Het oppervlaktebeslag of ruimtebeslag van de huidige winning in Rot-zout is relatief hoog, vooral door de lange 
leiding tracés en het grote aantal benodigde putten om het jaarlijkse volume aan pekel te produceren. De 
voorkeur gaat daarom uit naar winningsgebieden met een geringer oppervlaktebeslag. 
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Opmerking  
De opmerking over langere leiding tracés kunnen wij niet volgen. Het winningsgebied in Haaksbergen ligt immers 
verder weg dan Ganzebos. Bij de zoutwinnng in Ganzebos is sprake van meer locaties van kleinere omvang en bij 
de beoogde locatie Haaksbergen is er juist sprake van minder locaties met grotere omvang. Het berekenen van 
het oppervlaktebeslag is te beperkt om een integrale afweging te maken van de nadelige effecten zijn op het 
oppervlaktebeslag. In het voorkeursalternatief (paragraaf 3.4 in is het effect van een groter ruimtebeslag per 
locaties niet meegewogen) Graag uitgebreider onderbouwen en ruimtebeslag per locatie mee laten wegen, mede 
gezien dat als reden wordt opgegeven door Nobian in het MER. Ook hier: wat is het (lokale) effect van dit 
ruimtebeslag? En hoe wordt daarmee omgegaan? Het kan best zijn dat een ruimte van een halve hectare op 
locatie A een groot probleem oplevert en allerlei mitigerende acties vergt terwijl op locatie B een ruimtebeslag van 
drie hectare niet eens opvalt en geen actie behoeft.] 
 
3.1 t/m 3.3 De alternatieven Buurse, Haaksbergen en Sluiterveld zijn hier beschreven 
 
Opmerking 
De alternatieven Buurse, Haaksbergen en Sluitersveld zijn hier voldoende beschreven. Het alternatief huidige 
locatie (Ganzebos, zie paragraaf 3 inleiding) is beschrijvend meegenomen (zie opmerkingen paragraaf 3 
hierboven). In het voorkeursalternatief in paragraaf 3.4 is Ganzebos niet meegenomen. Wij verzoeken de 
ontwikkeling van Ganzebos IV ook in de afweging voorkeursalternatief mee te nemen 
 
4.2 Economische betekenis 
Met het oog op de bestaande en toekomstige marktvraag naar zout heeft Nobian een prognose gemaakt aan 
nieuwe wincapaciteit. Het maximaal vergunde zoutproductievolume binnen de vigerende vergunning van Nobian 
Hengelo is 3 miljoen ton zout per jaar. Dit komt overeen met ca. 1.500 kubieke meter pekel per uur vanuit het 
wingebied. 
 
Opmerking 
Eerder maar ook in het huidige document wordt aangegeven dat het zoutproductievolume van 2,5 miljoen ton 
zout per jaar overeenkomt met ca 1.000 kubieke meter pekel per uur. In het gesprek met EZK/Nobian/SodM is 
deze inconsistentie ook als voorbeeld aangegeven. Hierbij wijs ik ook op het verzoek om aanvulling (van EZK) 
waar aandacht gevraagd wordt voor consistentie in informatie, data en getallen. 
Wij verzoeken nogmaals om de data en informatie in samenhang te brengen. Mocht er een inhoudelijke verklaring 
zijn waarom deze verhoudingen toch correct zijn, dan verzoeken wij om dat te verklaren/motiveren. 

*De betekenis van Nobian voor de energietransitie (in relatie met paragraaf 4.9: een tweede leven voor 
cavarnes)) 
 
Opmerking 
Er wordt een korte beschouwing gegeven over de mogelijkheden voor gasopslag en dat Nobian hier een 
belangrijke rol in speelt. In het verzoek om aanvulling (van EZK) waar gevraagd wordt om inzicht te geven of met 
relatief eenvoudige aanpassingen functies (na zoutwinning) mogelijk kunnen worden gemaakt. De vorm van de 
cavernes is mede bepalend voor toekomstige gebruiksmogelijkheden. Gevraagd is of bij het 
ontwerp/dimensionering rekening wordt gehouden met de mogelijkheid voor een tweede leven van de cavernes 
voor bijvoorbeeld waterstof of perslucht. Wat zijn de randvoorwaarden waaraan holruimtes moeten voldoen om 
secondair gebruik van de holruimtes mogelijk te maken na beëindiging van de zoutwinning. Daarnaast is het van 
belang om ook hier een alternatievenweging te maken: (1) ontwerpen met het oog op (economische) winning, 
wat zijn de mogelijkheden en kosten om achteraf aanpassingen te maken om opslag mogelijk te maken en hoe 
efficiënt en effectief is die opslag dan nog? (2) Ontwerpen rekening houden met de mogelijkheden voor 
toekomstige opslag? Welke aderlating wordt er dan van de zoutwinning gevraagd? Extra boringen nodig? Welke 
additionele kosten/ruimtebeslag? (3) optimalisatie waarbij ergens in het midden een oplossing wordt gevonden? 
Ook hier is dan weer door beleidsmakers verder op te borduren, maar toekomstig beleid is geen onderdeel van 
deze beoordeling. Gevraagd is om het hele gebied hierbij te betrekken. 
De korte beschouwing is nu opgenomen. Echter missen wij het inzicht met welke (eenvoudige of gecompliceerde, 
zie opm hierboven) aanpassingen hergebruik van de cavernes mogelijk gemaakt kunnen worden. 
 
4.5 Winning van zout 
De winningsvergunning is verleend op basis van de 150 m zoutdikte-contour. Daarbinnen is het zout potentieel 
economisch winbaar. In dit gebruik bevindt zich ruim 4 miljard ton, waarvan Nobian 26 miljoen ton wil winnen 
waarvan 22 miljoen ton in de periode 2024-2035 
 
Opmerking 
Nobian heeft als uitgangspunt 12 zoutwinningslocatie met een maximum van 1 miljoen ton per locatie. Dit is niet 
in samenhang met de hoeveelheid die Nobian hier opgeeft (zie verhoudingen variant 1 en 2 in tabel 5-1, wat is 
juist?).  
Wij verzoeken nogmaals om de data en informatie in samenhang te brengen in integraal te verwerking in het MER 
en de daarbij behorende bijlagen. Mocht er een inhoudelijke verklaring zijn waarom deze verhoudingen toch 
correct zijn, dan verzoeken wij om dat te integraal in het MER en de daarbij behorende bijlagen te 
verklaren/motiveren. 
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5. Varianten 
 
Opmerking:  
Nobian heeft de varianten aangepast naar de 12 locaties in de varianten 26 miljoen ton winning (gemiddeld 2,16 
miljoen ton per locaties) welke bekend staat als variant A en 46 miljoen winning (gemiddeld 3.83 miljoen ton per 
locatie) welke bekend staat als variant B. Als referentie variant wordt de winning van 3 opeenvolgende fases van 
12 cavernes genomen met een productiecapaciteit van circa 100 miljoen ton. Als voor de productie capaciteit van 
26 miljoen een volume van 1 miljoen m3 per caverne staat dan zou voor de winning van 46 miljoen een productie 
capaciteit van 1,76 moeten staan (opgegeven Nobian 2,1 per caverne). Wij verzoeken nogmaals om de data en 
informatie in samenhang te brengen in integraal te verwerking in het MER en de daarbij behorende bijlagen. 
Mocht er een inhoudelijke verklaring zijn waarom deze verhoudingen toch correct zijn, dan verzoeken wij om dat 
te integraal in het MER en de daarbij behorende bijlagen te verklaren/motiveren. 
 
In figuur 5.2 wordt de gefaseerde toekomstige ontwikkeling van Haaksbergen weergegeven. Voor de effecten op 
bodemdaling wordt voor de varianten A en B uitgegaan van 36 cavernes. Het is dan ook de vraag hoe integraal en 
in samenhang alle milieueffecten beoordeeld kunnen worden als voor de diverse milieuaspecten soms van de 12 
cavernes uitgegaan moet worden en dan weer van 36. 
De varianten moeten duidelijk ingekaderd zijn, zodat aantal cavernes en locaties  
 
Op basis van het ingediende MER kunnen de volgende varianten onderscheiden: 
 
 
12 cavernes (fase 1) 1 miljoen m3 per caverne 2,1 miljoen m3 per caverne 
24 cavernes (fase 2)   
36 Cavernes (fase 3)   

 
Mocht de hierboven genoemde varianten niet juist zijn dan verzoeken wij om de juiste varianten goed te 
beschrijven en in te kaderen. Per variant moeten wij kunnen afwegen en beoordelen hoe de milieukundige 
effecten van deze varianten een rol hebben gespeeld bij het opstellen van het winningsplan. 
 
5.2 Winningsvarianten 
In eerdere studies is onderzocht hoeveel cavernes van maximale omvang kunnen worden aangelegd in het 
vergunningsgebied zonder dat er sprake is van overschrijding van de in de winningsvergunning toegestane 
bodemdaling van maximaal 50 cm in 40 jaar. ……….. Om bodemdaling zoveel mogelijk te beperken 
zijn  vervolgens drie maatregelen getroffen 

 Het verminderen van het aantal cavernes (van 70 naar 36) 
 Het verminderen van de diameter van de cavernes (van 135 naar 125 m) 
 Het gefaseerd ontwikkelen van het caverneveld om te profiteren van leereffecten en evaluaties 

 
Opmerking 

 GRAAG CHECK paragraaf 5.2, met name info tabel 5-3 blz 42 (eerst 36 cavernes en later twee 
varianten 12 cavernes) 
 
5.3 Uitvoeringsvarianten 
Voor het bepalen van het nieuwe tracé zijn de volgend uitgangspunten gehanteerd: 

 Zo min mogelijk door NNN gebied 
 Doorsnijden van bos- en landbouwpercelen vermijden 
 Zo min mogelijk kruising met grote wegen en watergangen 
 Ondergrondse infrastructuur vermijden 
 De ruimtelijke mogelijkheid die het bestemmingsplan voor het tracé bied 

 
Opmerking: 
In het NRD is voor de locatie keuze van het trace gesteld dat de milieukundige effecten afgewogen moeten 
worden. Met milieukundige effecten wordt geacht: 

 Bodemdaling 
 Seismiciteit 
 De aanleg van leidingen 
 Lekrisico’s 
 Gevolgen op woningen 
 Gevolgen op infrastructuur 
 Gevolgen op bodem 
 Gevolgen op natuur 
 Gevolgen op waterhuishouding 
 Gevolgen op cultuurhistorische en archeologische waarden. 

 
De genoemde en afgewogen criteria komen niet geheel overeen met de te overwegingen milieueffecten zoals 
opgenomen in de NRD. Wij verzoeken dit uitgebreider te beschrijven en tabel 5.5 op blz 45 aan te vullen zodat 
deze overeenkomt met het gestelde in de NRD. 



6

 
*Ontwerp zouthuis 
Met het oog op de impact op de bewoners en het landschap kunnen zoutwinningslocaties op verschillende 
manieren worden ingepast. ………………. 
Het zouthuis voor de winning bij Haaksbergen zal groter zijn dan die van de bestaande zoutwinning. 
 
 
Opmerking: 
Het zouthuis en het terrein is fors groter dat de bestaande locaties buiten Haaksbergen. In het MER is een 
impressie opgenomen, dit terwijl het proces reeds veel verder is (zie ook Wabo aanvragen fase 2. Wij verzoek dan 
ook gedetailleerder informatie in het MER op te nemen, zodat een goede afweging + beoordeling gemaakt kan 
worden over de impact per locatiekeus. 
In de aanvraag Wabo fase 1 wordt ook aangegeven dat ten behoeve van de aanleg van de zoutwinninglocaties dat 
bovengrond gedeeltelijk wordt afgegraven. In het kader van een landschappelijke inpassing wordt in samenspraak 
met de landschapsarchitect bepaald of er een gronddepot aangelegd gaat worden. Voor het aanleggen van een 
gronddepot is doorgaans een Wabo procedure noodzakelijk. Deze is niet in het overzicht meegenomen en dit 
hebben wij ook aangegeven in ons verzoek om aanvulling Wabo fase 1 d.d. 16 mei 2022. De gronddepots 
(grondwallen) zijn niet meegenomen in het MER, de eventuele milieueffecten zijn dan ook niet in kaart gebracht. 
Gezien het gekoppeld is aan de zoutwinninglocaties verzoeken wij dit hoofdstuk verder aan te vullen en waar 
nodig integraal te verwerken in het MER inclusief bijlagen. 
 
6.1 De voorgenomen activiteit 
 
Opmerking 
In het MER worden de 12 zoutwinningslocaties, transportleidingen en het pompstation benoemd (inclusief 
tekeningen figuur 6.2 en 6.3) Ook het ketenpark, Valvestation en eventuele grondwallen maken onderdeel uit van 
dit mijnbouwwerk. Deze zijn niet meegenomen en wij verzoeken dan ook om deze ook mee te nemen en integraal 
in het MER inclusief bijlagen te verwerken. 
 
6.2 Beschrijving projectfasen 
 
Opmerking figuur 6-5 
Hier wordt uitgegaan van start en afsluiting ten behoeve van zoutwinning. Gezien de lifecycle van een caverne is 
hergebruik niet uit te sluiten. Hier aandacht aan schenken in de beschrijving.  
 
 
 
HO 6 en 7.1 T/M 7.5 STERKE KOPPELING WINNINGSPLAN AFWEGING EN BEOORDELING LOPEN SAMEN MET 
WINNINGSPLAN 
 
 
Hoofdstuk 7 Effectbeoordeling 
Opmerking: 
In hoofdstuk 7 wordt uitgegaan van het voorkeursvariant. Niet alle milieukundige effecten zijn afgewogen in de 
variantenkeuze. In het verzoek om aanvulling is hier wel om verzocht. Nu de milieukundige effecten van de 
andere varianten niet specifiek zijn onderzocht, beperken wij onze beoordeling tot hetgeen wel is opgeschreven 
met betrekking tot de voorkeursvariant.   
 
7.5 Water en Bodem 
 
Opmerking 
Iedere zoutwinningslocatie wordt voorzien van een verhard oppervlakte van 2.400 m2. Met het oog op ruimtelijke 
ordening is er een watertoets uitgevoerd. Met deze watertoets is per zoutwinningslocatie vastgesteld wat de 
dimensies van zo’n bergings- en infiltratievoorziening moet zijn. 
Er is geen verwijzing naar de datum en projectnummer van deze watertoets. Wij verzoeken om een juiste 
verwijzing naar deze watertoets (datum , projectnummer, opsteller enz) en mochten wij deze niet in ons bezit 
hebben, deze alsnog na te zenden. 
In een overleg heeft het Waterschap aangegeven dat het creëren van een extra oppervlaktewater (bijvoorbeeld 
een kavelsloot) ook als compensatie wordt gezien. Graag ontvangen wij het advies van het Waterschap, die als 
bijlage bij het MER kan worden gevoegd. 
Het aanleggen van de kavelsloot zien wij als een mitigerende maatregel. Wij verzoeken dit dan ook op te nemen 
in de paragraaf 7.5.5 Mitigerende en/of compenserende maatregelen. 
 
7.6 Natuur 
 
7.6.3 Effectbeschrijving (van toepassing op de aanlegfase en productiefase) 
Opmerking: 
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Wel kan er sprake zijn van vermesting en verzuring door stikstofdepositie. De natura 2000-gebieden in de ruimte 
omgeving van het projectgebied zijn stikstofgevoelig en in de huidige situatie is sprake van een (deels) 
overbelaste situatie 
 
Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met die wet is een aanpassing 
van het Besluit natuurbescherming doorgevoerd, waardoor nu een partiële vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- 
en sloopactiviteiten. …… Dit houdt in dat bij de aanvraag van een natuurvergunning er geen beoordeling van 
stofstofdepositie voor de aanlegfase hoeft te vinden. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiks- of operationele 
fase. 
 
Opmerking 
Het betreft hier het MER en geen natuurvergunning. De Wet stikstofreductie regelt een vrijstelling voor alleen de 
natuurvergunning zelf en dus niet voor het MER. In het MER worden de milieueffecten van de beoogde situatie (en 
andere varianten) in kaart gebracht om een goede afweging en beoordeling tussen de varianten te kunnen 
uitvoeren. In Duitsland geldt deze vrijstelling niet en de berekening laat zien dat er tijdens de aanlegfase een 
toename van stikstofdepositie is op een Duits Natura 2000 gebied. De milieueffecten op de dichterbij gelegen 
Nederlandse Natura 2000 gebieden zien niet in kaart gebracht voor de aanleg fase. Ook wijzen wij erop dat voor 
de berekening beheer fase een oude niet meer geldende AERIUS Calculator (versie 2020) is gebruikt. Voor het 
berekenen van de stikstoffase (aanleg en beheer) moet gebruikt gemaakt worden van een actuele AERIUS 
Calculator (AERIUS Calculator 2021.0.5 versie 28 maart 2022). Op dit moment kunnen de milieueffecten niet 
beoordeeld worden. Wij verzoeken om met de actuele geldende AERIUS Calculator de stikstofdepositie van het 
project vast te leggen (aanleg + beheer) en indien nodig mitigerende maatregelen voor te stellen. 
 
7.7 Cultuurhistorie en archeologie 
 
7.7.3 Effectbeschrijving (van toepassing op de aanlegfase) 
 
Archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied en bodemtypen 
Er is een kans op het aantreffen van archeologische waarden onder een plaggendek bij zwarte enkeerdronden. In 
aansluiting op het uitgevoerde onderzoek worden proefsleuven gegraven (enkele zoutwinningslocaties en deel van 
distributieleidingtracé. 
 
7.7.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Gelet op de effectscore zijn er geen aanvullende mitigerende maatregelen nodig 
 
Vergunningaanvraag Wabo Leiding tracé 7 december 2021 
Document: Verzoek opnemen voorschrift omgevingsvergunning. 
 
Ten behoeve van het voorbereiding op het project zijn diverse milieuonderzoeken, waaronder een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Onlangs is het tracé van de transportleidingen op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie 
P, nr 1525, voor een beperkt gedeelte gewijzigd. Ter plaatse van deze wijziging dient een aanvullende onderzoeksinspanningen 
te worden uitgevoerd om de archeologische waarden in beeld te brengen, zie ook bijlage 4 bij de aanvraag. 
 
Daarnaast dient ter plaatse van het distributieleidingentracé ten westen van zoutwinningslocatie H-05 eveneens nog aanvullende 
onderzoeksinspanningen te worden uitgevoerd om de aanwezige archeologische waarden te bepalen, zie ook bijlage 1 bij de 
aanvraag. Voorafgaand aan de aanleg van het deel van het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-05 en H07 
wordt aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Indien blijkt dat hier archeologische waarden aanwezig zijn dan wordt in 
overleg met de Regio Archeoloog Twente – Het Oversticht de aard van een eventueel vervolgonderzoek of te nemen 
maatregelen afgestemd.  
 
Hierbij verzoeken wij u om de resultaten van de aanvullende archeologisch onderzoeken later te mogen overleggen. Derhalve 
vragen wij u om als voorschrift op te nemen dat het aanvullend archeologisch onderzoek ter plaatse van het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Haaksbergen, sectie P, nr 1525, en de resultaten van het aanvullend archeologisch onderzoek op het deel 
van het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-05 en H-07 u ter goedkeuring worden toegezonden uiterlijk vier 
weken voorafgaand aan start van de aanlegwerkzaamheden van het betreffende leidingtracé. 
 
Het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-07 en H-12 wordt in de tijd gefaseerd aangelegd. De exacte ligging 
van dit deel van het leidingtracé staat nog niet vast. Na vaststellen van het definitieve tracé wordt voorafgaand aan de aanleg 
van de leidingen het aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksopzet en de resultaten (en eventuele 
maatregelen) worden afgestemd met de Regio Archeoloog Twente – Het Oversticht. Ten aanzien van het deel van het 
distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-07 en H-12 verzoeken wij u om de resultaten van het aanvullend 
archeologisch onderzoek later te mogen overleggen. De resultaten van het aanvullend onderzoek zullen vergezeld gaan van een 
vergunningsaanvraag voor het ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’. Derhalve vragen wij u om in de vergunning als 
voorschrift op te nemen dat voor de aanleg van het distributieleidingtracé ten westen van zoutwinningslocatie H-07 een 
aanvullende vergunning voor de activiteit ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’ aangevraagd dient te worden. 
 
Opmerking: 
In het MER wordt aangegeven dat er geen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, terwijl dit wel voorgesteld 
wordt in paragraaf 7.7.3 
Uit de aanvraag Wabo leiding tracé d.d. 7 december blijkt uit het verzoek van Nobian zelf dat er nog meer 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is en dat het leiding trace ook nog niet vaststaat. Dit is afhankelijk van de 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek. Wij kunnen de conclusie in paragraaf 7.7.5 dan ook niet volgen. Wij 
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verzoeken de archeologische onderzoeken uit te laten voeren en de uitkomst daarvan in het MER op te nemen. 
Het MER gaat er vanuit dat het kleiding tracé vast staat, terwijl in de later ingediende Wabo aanvraag dat niet het 
geval blijkt te zijn. Wij verzoeken dan ook dat Nobian de genoemde deel tracé op te delen in varianten en dit ook 
integraal te beschrijven inclusief bijlagen in het MER 
 
7.9 Luchtkwaliteit 
 
Tabel 7-12 Emissies naar de lucht 
 
Opmerking: 
In het MER is een tabel opgenomen waar enkele gegevens staat over de toename van luchtemissies (alleen 
verkeer) 
Op basis van alleen een tabel kunnen wij geen afweging maken en/of beoordeling uit voeren. Wij verzoeken een 
luchtkwalitietsrapport toe te voegen. Waar de referentiesituatie is in verwerkt ten opzichte van de aanleg- en 
beheersfase. 
 
7.10 Milieuhinder 
Er bestaat een gemeentelijk geluidsbeleid dat scherpere eisen stelt dat het voor mobiele mijnbouwinstallaties van 
toepassing zijnde Barmm, echter het Barmm is het toetsingskader voor het beoordelen van geluid van mobiele 
boorinstallaties. Bij het uitvoeren van de (boor)werkzaamheden mogen de in Tabel 7-13 aangegeven 
geluidsniveaus binnen de aangegeven dagdelen niet worden overschreden. ……………… Een vergelijkbaar onderzoek 
is uitgevoerd voor de geluidemissie van het pompstation, waarbij is getoetst aan het Activiteitenbesluit. 
 
7.10.2 Referentiesituatie 
Er zijn geen gegevens over aantallen voertuigen die gebruik maken van de wegen in het projectgebied. In het 
gebied zijn geen aanwijsbare geluidsbronnen. Voor zover er een besluit is genomen, leidt de komst van extra 
woningen en bedrijven naar verwachting niet of nauwelijks tot een toename van het achtergrondgeluid en verkeer 
in het projectgebied. 
 
Opmerking 
De referentiesituatie is kort door de bocht, onjuist en onvolledig. Het is aan Nobian om de vervoersbewegingen 
inzichtelijk te maken. Ook zijn er genoeg geluidsbronnen en bedrijven in de directie nabijheid (denk aan 
agrarische bedrijven en de waterzuivering). Bij  elk akoestisch rapport moet je een referentiesituatie hebben 
(bestaande geluidbronnen en/of achtergrondgeluid). Het lijkt er op dat Nobian de referentiesituatie niet heeft 
onderzocht. 
Dit is een MER procedure! De normen van het Barmm zijn dan niet leidend en het Activiteiten is voor Nobian niet 
van toepassing. Nobian moet eerst de referentiesituatie in kaart brengen en daarna de beoogde situatie (+ 
varianten). Op basis daarvan kan bepaald worden wat het milieu effect is van de beoogde situatie. Naar 
verwachting is hier sprake van een toename van geluid. Het gemeentelijk geluidsbeleid is ook factor waar in de 
overwegingen rekening mee gehouden moet worden en niet zoals Nobian stelt dat de maximale waarden uit het 
Barmm en Activiteitenbesluit als referentiekader wordt gebruikt. 
Op dit moment kan er ook geen overweging en/of beoordeling op milieu effecten uitgevoerd owrden. 
 
7.11 Hulpstoffen 
In de fabriek ontstaan bij de productie van zuiver zout uit ruwe pekel ook retourstromen die nuttig worden ingezet 
bij het stabiliseren van potentieel instabiele cavernes in het bestaande veld, zie ook LAP3 sectie B.12.13.4 De 
retourstromen maken onderdeel uit van de activiteiten van de zoutfabrief in Hengelo waarvoor een separate 
milieuvergunning van toepassing is. Deze retourstromen vallen buiten het bestek van deze MER. Er zijn geen 
retourstromen vanaf de fabriek in Hengelo naar het caverneveld in Haaksbergen. 
 
LAP3 B12.13.4 
Uitgangpunten  
- In alle gevallen zal aantoonbaar moeten zijn dat de hoeveelheid kalkslurry zoals deze bij de zoutwinning en -productie vrijkomt 
en voor de stabilisering kan worden gebruikt, onvoldoende is om de stabilisering binnen de gewenste tijdsperiode tot stand te 
brengen.  
- In geval sprake is van een potentieel instabiele en niet inherent veilige caverne en een kapitaalintensief gebruik van de 
bovengrond, zal het gebruik van afvalstoffen zoals hiervoor aangegeven als nuttige toepassing kunnen worden beschouwd.  
- In geval sprake is van het preventief opvullen van een caverne die als stabiel en/of inherent veilig is aangemerkt, moet het in 
de caverne brengen van afvalstoffen worden beschouwd als storten. Gelet op het moratorium is dit niet toegestaan. In een 
dergelijk geval ligt het ook meer voor de hand de eigenaar van het bovengronds gelegen land een schade te vergoeden of 
bijvoorbeeld over te gaan tot de aankoop van het stuk land, dan wel het ongewenste effect te aanvaarden.  
Voor het stabiliseren van instabiele cavernes in Nederland is tot op heden, geheel in lijn met het LAP-beleid voor het beheer van 
afvalstoffen, gebruik gemaakt van de afvalstoffen die vrijkomen bij de zoutwinning en zoutproductie en overwegend (ter plekke) 
uit de ondergrond afkomstig zijn. De beschikbaarheid van deze afvalstoffen is echter beperkt. Zeker wanneer meerdere 
cavernes tegelijkertijd moeten worden gestabiliseerd, zal de inzet van andere materialen moeten worden overwogen. Dit kan de 
inzet zijn van afvalstoffen die niet (ter plekke) uit de ondergrond afkomstig zijn worden overwogen. Er moet dan wel worden 
voldaan aan de geformuleerde uitgangspunten. Dit LAP geeft echter de ruimte om een pilotproject uit te voeren, waarbij de 
uitgangspunten niet gelden (zie hierna). Overigens moet eerst het Bssa worden aangepast. Op dit moment is het op grond van 
artikel 3 van het besluit verboden om afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt, nuttig toe te passen (in een zoutcaverne). 
 
Opmerking: 
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Paragraaf 3 Inleiding 
Nobian heeft met de toezicht een programma afgestemd dat tot doel heeft om in uiterlijk 2035 het aantal uit 
bedrijf genomen maar nog niet afgesloten putten tot een minimum terug te brengen. Gezien de productietijd van 
deze cavernes in Haaksbergen gaan deze cavernes tzt waarschijnlijk ook onder dit programma vallen. Het gaat 
om de gevolgen van de beoogde situatie. Hier komt ook afval vrij (andere geologische formatie). 
Dat het mogelijk ook buiten de inrichtingsgrens gevolgen kan hebben mag duidelijk zijn. Er is niet duidelijk 
gemaakt dat hiermee voldaan wordt aan het LAP3. Immers afvalstoffen moeten naar een erkende verwerker. 
Gezien beide locaties onder Nobian vallen vraagt dit om een goede toelichting, waarbij duidelijkheid verschaft 
wordt of de vergunninghouder van de verwerker van afvalstoffen (locatie Nobian Hengelo) een toereikende 
vergunning heeft om deze afvalstoffen binnen haar eigen inrichting toe te passen. Het tweede onderdeel wat niet 
beschreven is, wanneer locaties in Haaksbergen gevuld gaan worden. Tevens wordt in het LAP3 iets anders 
aangegeven, dan mogelijk wordt veronderstelt in het MER 
Graag deze motivatie uitbreiden en de informatie uit het LAP3 op een juiste en volledige wijze verwerken. 
 
7.12 Energie verbruik 
Vermindering van het energieverbruik is een uitgangspunt voor nieuwe activiteiten, zoals zoutwinning. Vandaar 
dat het hier wordt beschouwd. Binnen de RIE (voorheen IPPC) zijn Bref documenten vastgesteld, die de best 
beschikbare technieken beschrijven. Deze BBT maken, voor zover ze beschreven staan in de Bref energie-
efficientie, deel uit van de voorgenomen activiteit. 
 
Opmerking 
Herhaaldelijk is opheldering gevraagd of het hier om een IPPC-inrichting gaat. Dit heeft namelijk een groot effect 
op de vergunning procedures. Nobian impliceert hier zelf ook dat ze een IPPC inrichting zijn. Herhaaldelijk is 
gevraagd om de technische installatiegegevens/vermogens (ook in het Wabo proces) om te kunnen beoordelen of 
hier sprake is van een IPPC-inrichting. In het verzoek om aanvulling Wabo fase 1 is hier ook weer naar gevraagd 
omdat wederom geen overzicht van de technische installatiegegevens/vermogens is geleverd. Wel is het verbruik 
opgegeven namelijk: 
 

 Operationele fase - Het energieverbruik per zoutwinningslocatie bedraagt naar verwachting circa 3 MWh 
per jaar 

 Pompstation - Naarmate er meer zoutputten in bedrijf zijn is de verwachting dat het energieverbruik van 
het pompstation ligt in de range van 22.000 – 30.000 MW per jaar 

 
Het geïnstalleerd vermogen is altijd hoger dan het gebruikte vermogen. De Wetgever gaat uit van het 
geïnstalleerde vermogen. Gezien deze informatie wederom ontbreekt, gaan we nu uit van het opgegeven verbruik 
wat maximaal neerkomt op 30.036 MW per jaar. Als we dit delen door 365 (geen rekening houdend met stops 
voor onderhoud) dan komen we op 90,5 MW. Dit impliceert dat het geïnstalleerde vermogen ver boven de IPPC 
grens ligt van 50 MW. Wegens het ontbreken van de technische gegevens gaan wij uit van een IPPC-installatie. 
Wij verzoeken dan ook om de technische installatiegegevens/vermogens in het MER op te nemen in het MER en 
een BBT toets uit te voeren en als bijlage bij het MER te voegen. 
 
Daarbij dient in het kader van energiebesparing duidelijk gemaakt te worden of er sprake is van een EU-ETS 
vergunning/verplichtingen onder het EU-ETS voor Nobian (toezichthouder: Nederlandse Emissie Autoriteit) en er 
dus geen aanvullende energiebesparingsvoorschriften kunnen worden gesteld en/of er sprake is dat Nobian een 
EED-audit (European Energy Directive) verplichting heeft (toezichthouder RVO).   
 
Spoortracé De Noordtak 
 
Voor het goederenvervoer vanuit de haven van Rotterdam naar het achterland is op dit moment een 
variantenstudie voor de uitbreiding van het Betuwespoor aan de gang. Een genoemde variant is het spoortracé de 
Noordtak. Dit geprojecteerde tracé loopt dwars door het beoogde zoutwinningsgebied Haaksbergen. Dit is een 
toekomstige ontwikkeling dat effect kan hebben op de zoutwinning. 
We hebben hierover ook burgervragen ontvangen. Hiervan is Nobian ook op de hoogte gesteld. In ons overleg 
tussen Nobian/EZK/SodM d.d. 19 april 2022 is ook aangegeven dat Nobian hier aandacht aan moet schenken in 
het lopende MER-proces. Wij constateren dat dit niet is gedaan en wij verzoeken dan ook om dit alsnog te doen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
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Van:
Verzonden: dinsdag 31 mei 2022 16:50
Aan:  SodM Vergunningen
CC:

mijnbouwvergunningen
Onderwerp: FW: ADV-7267 + ADV-7280 + ADV-7379 Nobian Haaksbergen Leiding tracé

Beste 

Het adviesverzoek inzake de leidingen betreft de aanvraag voor omgevingsvergunning met OLO-kenmerk 
6567615 met de titel Zoutwinning Haaksbergen - leidingen Haaksbergen.  
Dit is de enige aanvraag voor omgevingsvergunning betreffende het leiding tracé die is ingediend bij het 
ministerie van EZK. De leidingen zijn bestemd voor de aanvoer/ transport van water naar de putten ten behoeve 
van de zoutwinning. Daarnaast zijn de leidingen nodig voor de afvoer van pekelwater. De route van de leidingen is 
in de aanvraag op verschillende afbeeldingen waar te nemen. Daarnaast zijn de kadastrale gegevens van de 
leidingenroute opgenomen in de aanvraag. Dit is volgens ons voldoende om te kunnen adviseren op de aanvraag.  
Er zal dan ook geen nadere aanvulling en of toelichting hierop komen.  

Over de reeds vergunde leidingentracé door gemeente Hengelo hebben wij geen andere gegevens dan de datum 
van indiening van de aanvraag en het kenmerk van het afgegeven besluit door gemeente Hengelo. Als het goed 
is, is deze informatie al bekend bij SodM, maar voor de zekerheid heb ik hieronder deze gegevens opgenomen. 

Transportleiding Hengelo 
- Status: verleend
- Ingediend op 20-8-2021
- OLO Kenmerk:6321097
- Kenmerk besluit: O-2021-0486-6321097

Mocht SodM meer informatie nodig hebben over de pijpleiding in Hengelo, dan kan SodM daarvoor rechtstreeks 
contact opnemen met Nobian. 

Ik wil bij deze dan ook SodM vragen om officieel advies uit te brengen op deze aanvraag. Je bevindingen en of 
opmerkingen zoals in onderstaande mail aangegeven kun je indien gewenst terug laten komen in het advies. 

Groeten, 

Met vriendelijke groet, 

........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
DG Klimaat & Energie- directie Warmte & Ondergrond 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG   
........................................................................ 
T 070 
M 06- 
E @minezk.nl 

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 20 mei 2022 13:13 
Aan: mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl>; SodM Vergunningen 

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

CC: @minezk.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: ADV-7267 + ADV-7280 + ADV-7379 Nobian Haaksbergen Leiding tracé 
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Beste  en  
 
Voor een goede advisering door onze leidingexpert intern heb ik een volledig overzicht vergunningen van de 
aangevraagde en vergunde leidingen met betrekking tot Nobian Haaksbergen nodig. Zover bij ons bekend, betreft 
het de procedures zoals weergegeven in de tabel (mocht deze niet compleet zijn dan graag aanvullen + 
bijbehorende stukken). Het leidingwerk is verspreid over diverse procedures en wij constateren ook dubbelingen. 
Om goed advies hierover uit te kunnen brengen per lopende procedure is het van belang om een volledig 
overzicht van het onderdeel leidingen inclusief de inhoudelijke stukken te hebben (zie ook onze vraag 27 
december 2021 als bijlage toegevoegd). 
Hierbij wordt het verzoek tot ingebruikname (art. 97/101 MBB) buiten beschouwing gelaten. Dit wordt in een 
latere fase door onze afdeling beschikkingen opgepakt. Inmiddels is ten opzichte van de mail van 27 december 
2021 wel duidelijk dat de leidingen (tot het pompstation Ganzebos nabij Beckum) ook onderdeel uitmaken van het 
mijnbouwwerk. 
Op dit moment is niet duidelijk en/of inzichtelijk waar het aanleggen en in gebruik nemen van leidingen in het 
kader van de Wabo procedures precies aangevraagd en verleend is. Om goed advies uit te brengen per procedure 
(niet op de reeds verleende toestemmingen) is het van belang deze adviezen per procedure goed in te kaderen. 
Dit om dubbelingen in de verspreide procedures te voorkomen. Wij verzoeken dan ook om de aangevraagde 
toestemmingen (aanleggen en in gebruik nemen) per procedure duidelijk aan te geven. Mocht dit tot wijziging van 
procedures inclusief bijlagen leiden, dan gaan wij er vanuit dat deze spoedig door Nobian doorgevoerd worden en 
als aanvulling/wijziging naar ons toegestuurd wordt. 
 
Hoe gaan we met de advisering (in gebruik nemen, niet aanleggen) van het leiding tracé op het grondgebied 
Hengelo om? De gemeente Hengelo heeft de vergunning voor het aanleggen reeds afgegeven en is daarmee in 
onze beleving het bevoegd gezag. Het deel van het leiding tracé op het grondgebied van Hengelo maakt wel 
onderdeel uit van het gehele leiding tracé wat als onderdeel van het mijnbouwwerk wordt beschouwd. 
 
Mocht dit tot vragen en opmerkingen leiden dan kunnen we dan begin volgende week in de nog door jullie te 
plannen afspraak bespreken hoe we dit moeten oppakken.  
 
 
Procedure 
 

Bekend SodM Opmerking 

MER Ja Leiding tracé Haaksbergen en Hengelo is opgenomen in het MER. 
Ook de leidingen tussen de zouthuisjes en pompstation is hierin 
opgenomen. 

Wabo fase 1 Ja Dit betreft de zouthuisjes en pompstation. Wel worden de 
leidingen zowel tracé Haaksbergen en Hengelo en de leidingen 
tussen de zouthuisjes hierin meegenomen. 

Wabo leidingwerk 
Haaks. 

Ja Betreft de leidingen tussen de zouthuisjes 

Wabo leidngen Hengelo Nee Aanleggen leidingen, vergunning volgens Nobian verleend. 
Informatie verder onbekend 

Wabo Valvestation 
Hengelo 

Nee  Aanleggen Valvestaion, vergunning volgens Nobian verleend. 
Informatie verder onbekend 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
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Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
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Van:
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 12:08
Aan:  SodM Vergunningen
CC:

mijnbouwvergunningen
Onderwerp: RE: ADV-7267  Verzoek om het aangepast MER versie 19 mei 2022 toe te sturen

Beste 

Dat is dan niet helemaal goed gegaan, excuses. 
Zie hieronder een nieuwe link met het juiste document (versie 19 mei 2022) zonder bijlagen. De bijlagen zijn 
onveranderd gebleven. 

https://wetransfer.com/downloads/ce3f4b9aee92959ae973e285f77e899f20220601100054/18073c1479e2cf1739
e1edb94e2702fe20220601100108/aaaa64  

Groet, 

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: woensdag 1 juni 2022 11:56 
Aan: mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl>; SodM Vergunningen 

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

CC: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: ADV-7267 Verzoek om het aangepast MER versie 19 mei 2022 toe te sturen 

Beste  en 

Dank voor het mededelen dat er een nieuwe versie van het MER is. 
Aangezien we vrijdag jl een reactie/verzoek om aanvulling gegeven hebben op de versie van 22 april 2022 
ontvangen wij ook graag een overzicht waar de veranderingen zijn doorgevoerd, zodat we niet weer het gehele 
document moeten beoordelen. 
In de wetransfer link van onderstaande mail is het document “Rapport mededeling voornemen Zoutwinning 
Haaksbergen” d.d. 7 december 2020 toegevoegd. 
Zou 1 van jullie het juiste document kunnen sturen (inclusief bijlagen als dat van toepassing is). 

Alvast bedankt. 

Met vriendelijke groet, 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 

Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
M 06 
E @sodm.nl 
www.sodm.nl Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
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................................................................................................................................................ 

 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 30 mei 2022 16:30 
Aan: @sodm.nl>; SodM Vergunningen @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: ADV-7267 Nobian Haaksbergen MER verzoek om aanvulling addendum 22 april 2022 versie 7 
 
Beste  
 
Bedankt voor je uitgebreide e-mail met toelichting. Ik zal je beoordeling doornemen.  
Morgen spreken wij elkaar, dus ik verwacht dat we bij een aantal zaken kunnen stilstaan en daar mogelijk nog 
verder over kunnen spreken. 
 
Wel wil ik je de nieuwste versie van het MER (versie 19 mei 2022) toesturen. Hierin is met name tabel 2.1 
geactualiseerd. Om het enigszins leesbaar te houden zijn sommige elementen samengenomen (bv. niet elke 
aanvraag voor een zouthuisje is apart benoemd). 
Ik was in de veronderstelling dat deze versie van het MER al naar jou/jullie toe was gestuurd via ons frontoffice, 
maar helaas blijkt dat niet zo te zijn. 
Vanwege de omvang van het document stuur ik de nieuwe versie van het MER via de volgende We-transfer link. 
Deze link is 7 dagen geldig. 
 
https://wetransfer.com/downloads/3b6427c7f87c7e2073d3422b5e61edb120220530140652/7e264f8cc8c134657
acf77e7165d53d720220530140724/ccc63b  
 
Groeten, 

 
 

Van: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 mei 2022 11:25 
Aan: mijnbouwvergunningen <mijnbouwvergunningen@minezk.nl>; SodM Vergunningen 

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

CC: @sodm.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: ADV-7267 Nobian Haaksbergen MER verzoek om aanvulling addendum 22 april 2022 versie 7 
 
Beste  en  
 
Wij hebben het addendum op het MER integraal beoordeeld. Wij moeten constateren dat Nobian het MER niet 
heeft aangepast/aangevuld zoals door EZK is verzocht, zie afschrift d.d. 14 april 2022 (zie bijlage). Ook zijn de 
stukken niet in samenhang met de reeds verleende, lopende en nog openstaande procedures. We hebben 13 mei 
2022 (zie bijlage) reeds gevraagd om het procedure overzicht compleet te maken en juist te beschrijven. Om een 
goede beoordeling uit te kunnen voeren verzoeken wij ook om de ontbrekende procedures (vergund en in 
behandeling) ter informatie aan ons toe te sturen. Zonder deze stukken kunnen wij ook geen goede  integrale 
samenhangende beoordeling op de milieu-effecten uitvoeren. 
Deze week zou er vanuit EZK nog een afstemmingsoverleg gepland worden. Dit is niet gebeurt en mogelijk ook met 
een goede reden. Wij willen graag verzoeken om dit wekelijkse afstemmingsoverleg structureel in te plannen. 
 
Mocht dit tot vragen en opmerkingen leiden dan kunnen we begin volgende week een afstemmingsoverleg 
inplannen. 
 
 
Ontvangen zaken van EZK: 

- op 26 april jl. hebben wij  het milieueffectrapport d.d. 22 april 2022 versie 7 ontvangen. Deze versie 
vervangt alle voorgaande versies (SodM heeft alleen de versie 1 ontvangen als bijlage van de aanvraag 
Wabo fase 1 d.d. 18 juni 2021 en versie 3 d.d. 1 september 2021 ter advisering) 

- Afschrift verzoek om aanvulling aan Nobian, ontvangen van EZK d.d. 14 april 2022 
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- Op 3 maart 2021 heeft SodM een advies (SodM nr: ADV-6866 en EZK nr: IV-4354) gegeven op de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in het kader van  de MER procedure voor de zoutwinning van Nobian in 
Haaksbergen (projectnummer 3527). 
 

Daarbij is SodM betrokken bij de beoordeling lopende Wabo aanvragen gerelateerd aan het project en het 
Winningsplan verzie 22 april 2022 in verband met verwijzingen naar het Winningsplan in het MER 
 
Beoordeling volledigheid, juistheid en samenhang m.b.t. het Milieueffectrapport d.d. 22 april 
2022, versie definitief07 
 
Onderstaande beoordeling is aan de hand van de hoofdstukken en paragraven van het MER dd 22 april jl. Cursief 
is de letterlijke tekst in het MER aangegeven en onder opmerking de SodM beoordeling. In klein lettertype is de 
letterlijke tekst van wet- en regelgeving aangegeven 
 
2.1 Milieueffectrapportage 
De milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij besluitvormingsprocessen. 
 
Opmerking 
De milieueffectrapportage (m.e.r.) is [het geëigende hulpmiddel om de waarde van de besluitvorming gedurende 
de gehele lifecycle van het proces te vergroten] een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier 
krijgt het milieubelang [en niet alleen het milieubelang – door de burgerparticipatie die in het m.e.r. proces zit 
ingebakken, krijgen alle aspecten van ‘impact’, zowel positieve als negatieve een volwaardige plaats… aandacht 
en benodigde actie] een volwaardige plaats in de besluitvorming. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 
'moederprocedure'. [bedoel je hiermee dat het MER, en dan specifiek het MER management plan, de acties die 
uitgevoerd moeten worden om positieve effecten uit te vergroten en negatieve effecten te voorkomen, reduceren 
of compenseren, vastgekoppeld wordt aan de ‘moederprocedures’?] Dit is de procedure op grond waarvan de 
besluitvorming plaatsvindt, in dit geval de milieu- en bestemmingsplan procedure. 
 
Het is van belang dit goed te beschrijven. Zeker gezien Nobian ervoor gekozen heeft om voor besluitvorming MER, 
aanvragen anders dan de toestemmingen milieu en strijdig handelen ruimtelijke ordening bij verschillende 
bevoegde gezagen in te dienen. Nobian zal goed moeten beschrijven waarom dit zo gedaan is en welke 
toestemmingen inmiddels zijn verleend. 
 
2.1 Waarom een Mer 
Procedureel geldt het volgende  
1 ……. Van toepassing zijn de categorieën 1 en 11 van het Besluit omgevingsrecht. 
 
Opmerking: 
De categorieën bestaan uit diverse subcategorieën. Nobian dient specifiek aan te geven om welke categorieën het 
gaat. Ook missen mogelijk een aantal van toepassing zijnde categorieën. Graag goed checken of de genoemde 
categorieën compleet zijn en waar nodig aanpassen en\of aanvullen. 
 
2.3 MER stapsgewijs 
2 Het Ministerie van EZK heeft de mededeling voornemen opgestuurd naar andere overheden (relevante 
gemeenten, Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed, Inspectie leefomgeving en transport) en organisaties. 
 
Opmerking: 
Goed duidelijk maken naar welke overheden en organisaties de mededeling voornemen is opgestuurd (en advies 
hebben gegeven), dan is dat voor ieder duidelijk en inzichtelijk 
 
2.6 Besluiten en beleid 
Tabel 2.1 Overzicht vergunningen en procedures 
 
Opmerking: 
Het overzicht is op diverse punten onjuist. Ook missen er diverse procedures waarmee deze opsomming ook 
onvolledig is. Op 13 mei 2022 hebben wij dit reeds kenbaar gemaakt bij EZK. Graag duidelijk maken wat wij op 
13 mei jl. kenbaar hebben gemaakt, wellicht de email toevoegen waarin dat is gebeurt. 
 
De beoogde 12 zoutwinningslocaties zijn gelegen binnen de begrenzing van de volgende bestemmingsplan 
gebieden….. 
 
Opmerking: 
Het mijnbouwwerk waar het MER voor is opgesteld bestaat naast de 12 zoutwinningslocaties ook uit de volgende 
onderdelen: 

- Pompstation 
- Valvestation 
- Ketenpark  
- Leiding tracés 
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Graag aangeven welke functie deze 4 onderdelen hebben in het zoutwinningsproces   
 
Nobian heeft ervoor gekozen om een ruimtelijke procedure te volgen om de zoutwinning op de 12 beoogde 
locaties mogelijk te maken en een omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.1, eerste lid, onder c van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, een zogenaamde “buitenplanse” afwijking aan te vragen. 
 
Opmerking: 
Nobian heeft ervoor gekozen om de ruimtelijke procedure te splitsen in de procedure Wabo gefaseerd, d.d. 18 juni 
2021 voor het pompstation en de zouthuisjes en de procedure Wabo leiding tracé, d.d. 7 december 2021 voor de 
leiding tracés. Naast de toestemming strijdig handelen bestemmingsplan, betreft het in deze twee procedures ook 
om de toestemmingen milieu, bouw, kappen en werk of werkzaamheden uitvoeren. 
Vanuit SodM hebben wij reeds eerder aangeven dat we tegen de versnippering van procedures niet verstandig 
vinden zijn. Het samenvoegen van procedures met toestemmingen die onlosmakelijk verboden zij met elkaar 
vinden wij een positieve ontwikkeling. Naast de aanpassing betekent dit ook dat de reeds lopende procedures 
aangepast moeten worden zodat deze in samenhang zijn met hetgeen in het MER is opgenomen. Aanpassing van 
het MER kan gevolgen hebben voor de lopende procedures en vice versa. Wij verzoeken dan ook om het MER en 
de lopende procedures in overeenstemming met elkaar te brengen.   
 
3. Locatie alternatieven: 
Redenen waarom Nobian ervoor gekozen heeft om Ganzebos fase IV niet als vervolg op Ganzebos fase III uit te 
voeren, maar Haaksbergen te willen ontwikkelen: 
* Abandonnement programma 
Nobian geeft aan dat met de ontwikkeling van Ganzebos de gemaakte afspraken met SodM met betrekking tot het 
verwijderingsplan niet nagekomen kunnen worden 
 
Opmerking 
Nobian heeft met SodM een programma afgestemd dat tot doel heeft om in uiterlijk 2035 de achterstand van uit 
bedrijf genomen maar nog niet geabandonneerde putten ingelopen te hebben. Vanaf 2035 dient Nobian 
vervolgens geen nieuwe achterstand te laten ontstaan en de putten binnen de daartoe geldende termijn af te 
sluiten.   
Graag duidelijk beschrijven dat het niet ontwikkelen van Ganzebos IV een keus vanuit Nobian is en dus geen 
verplichting, dan wel restrictie vanuit SodM. 
 
* Risico’s op doorboren afsluitende lagen 
De Ganzebos IV cavernes zouden relatief klein zijn worden waardoor veel boringen noodzakelijk zouden zijn. 
Hierdoor zouden afsluitende bodemlagen (klei en\of leemlagen vaker doorboord worden hetgeen niet wenselijk is) 
dan in een gebied waar (veel) minder boringen noodzakelijk zijn voor eenzelfde productieniveau 
 
Opmerking 
De ontwikkeling van Ganzebos IV is niet meegenomen als alternatief en/of variant in het MER. Indien Nobian de 
ontwikkeling van Ganzebos IV als een volwaardig alternatief en/of variant beschouwd, dan dient deze ook op een 
volwaardige wijze meegenomen te worden. Het benoemen van alleen het aantal boringen is te beperkt om als een 
volwaardige variant en/of alternatief meegenomen te worden.  
Bovendien krijg je voor meer boringen en dus inderdaad meer overlast aan het oppervlak ook iets terug: kleinere 
en makkelijker af te sluiten cavernes. Wat je echter voor de toekomst en de energietransitie niet krijgt is een 
goede mogelijkheid om ondergrondse opslag te ontwikkelen. Er zijn heel veel kanten aan dit verhaal die 
inderdaad door Nobian belicht dienen te worden. Los van deze procedure kan het als basis kan fungeren voor 
inhoudsvolle discussies op beleidsniveau, wat de besluitvorming uiteindelijk zal verhogen! 
 
* Bodemdaling 
De Rot zoutlaag in het gebied voor Ganzebos fase IV ligt aanmerkelijk dieper (tot 750 m) dan in het huidige 
Ganzebos gebied (tot 550 m) en in de Usseler Es (tot 450 m). Dit heeft tot gevolg dat de bodemdaling binnen 
Ganzebos IV-gebied niet zonder meer beperkt zou blijven tot minder dan 5 cm daling per 100 jaar. Dat is de norm 
die Nobian hanteert voor de huidige winning binnen het Twenthe-Rijn veld 
 
Opmerking 
Met de beoogde zoutwinning in Haaksbergen wordt een grotere bodemdaling verwacht dan 5 cm per jaar. De 
beoogde zoutwinning in Haaksbergen heeft naar verwachting een grotere bodemdaling tot gevolg dan bij de 
huidige zoutwinning in Ganzebos. Het lijkt er juist op dat het aspect bodemdaling bij de beoogde zoutwinning is 
Haaksbergen een groter nadelig milieueffect heeft. Graag verduidelijken hoe deze verschillen in bodemdaling 
beschouwd moeten worden. De absolute waarde van de bodemdaling is niet de enige van belang zijnde 
parameter. Het gaat erom wat het mogelijke effect van bodemdaling is en hoe daarmee wordt omgegaan. 
 
*Oppervlaktebeslag 
Het oppervlaktebeslag of ruimtebeslag van de huidige winning in Rot-zout is relatief hoog, vooral door de lange 
leiding tracés en het grote aantal benodigde putten om het jaarlijkse volume aan pekel te produceren. De 
voorkeur gaat daarom uit naar winningsgebieden met een geringer oppervlaktebeslag. 
 
Opmerking  
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De opmerking over langere leiding tracés kunnen wij niet volgen. Het winningsgebied in Haaksbergen ligt immers 
verder weg dan Ganzebos. Bij de zoutwinnng in Ganzebos is sprake van meer locaties van kleinere omvang en bij 
de beoogde locatie Haaksbergen is er juist sprake van minder locaties met grotere omvang. Het berekenen van 
het oppervlaktebeslag is te beperkt om een integrale afweging te maken van de nadelige effecten zijn op het 
oppervlaktebeslag. In het voorkeursalternatief (paragraaf 3.4 in is het effect van een groter ruimtebeslag per 
locaties niet meegewogen) Graag uitgebreider onderbouwen en ruimtebeslag per locatie mee laten wegen, mede 
gezien dat als reden wordt opgegeven door Nobian in het MER. Ook hier: wat is het (lokale) effect van dit 
ruimtebeslag? En hoe wordt daarmee omgegaan? Het kan best zijn dat een ruimte van een halve hectare op 
locatie A een groot probleem oplevert en allerlei mitigerende acties vergt terwijl op locatie B een ruimtebeslag van 
drie hectare niet eens opvalt en geen actie behoeft.] 
 
3.1 t/m 3.3 De alternatieven Buurse, Haaksbergen en Sluiterveld zijn hier beschreven 
 
Opmerking 
De alternatieven Buurse, Haaksbergen en Sluitersveld zijn hier voldoende beschreven. Het alternatief huidige 
locatie (Ganzebos, zie paragraaf 3 inleiding) is beschrijvend meegenomen (zie opmerkingen paragraaf 3 
hierboven). In het voorkeursalternatief in paragraaf 3.4 is Ganzebos niet meegenomen. Wij verzoeken de 
ontwikkeling van Ganzebos IV ook in de afweging voorkeursalternatief mee te nemen 
 
4.2 Economische betekenis 
Met het oog op de bestaande en toekomstige marktvraag naar zout heeft Nobian een prognose gemaakt aan 
nieuwe wincapaciteit. Het maximaal vergunde zoutproductievolume binnen de vigerende vergunning van Nobian 
Hengelo is 3 miljoen ton zout per jaar. Dit komt overeen met ca. 1.500 kubieke meter pekel per uur vanuit het 
wingebied. 
 
Opmerking 
Eerder maar ook in het huidige document wordt aangegeven dat het zoutproductievolume van 2,5 miljoen ton 
zout per jaar overeenkomt met ca 1.000 kubieke meter pekel per uur. In het gesprek met EZK/Nobian/SodM is 
deze inconsistentie ook als voorbeeld aangegeven. Hierbij wijs ik ook op het verzoek om aanvulling (van EZK) 
waar aandacht gevraagd wordt voor consistentie in informatie, data en getallen. 
Wij verzoeken nogmaals om de data en informatie in samenhang te brengen. Mocht er een inhoudelijke verklaring 
zijn waarom deze verhoudingen toch correct zijn, dan verzoeken wij om dat te verklaren/motiveren. 

*De betekenis van Nobian voor de energietransitie (in relatie met paragraaf 4.9: een tweede leven voor 
cavarnes)) 
 
Opmerking 
Er wordt een korte beschouwing gegeven over de mogelijkheden voor gasopslag en dat Nobian hier een 
belangrijke rol in speelt. In het verzoek om aanvulling (van EZK) waar gevraagd wordt om inzicht te geven of met 
relatief eenvoudige aanpassingen functies (na zoutwinning) mogelijk kunnen worden gemaakt. De vorm van de 
cavernes is mede bepalend voor toekomstige gebruiksmogelijkheden. Gevraagd is of bij het 
ontwerp/dimensionering rekening wordt gehouden met de mogelijkheid voor een tweede leven van de cavernes 
voor bijvoorbeeld waterstof of perslucht. Wat zijn de randvoorwaarden waaraan holruimtes moeten voldoen om 
secondair gebruik van de holruimtes mogelijk te maken na beëindiging van de zoutwinning. Daarnaast is het van 
belang om ook hier een alternatievenweging te maken: (1) ontwerpen met het oog op (economische) winning, 
wat zijn de mogelijkheden en kosten om achteraf aanpassingen te maken om opslag mogelijk te maken en hoe 
efficiënt en effectief is die opslag dan nog? (2) Ontwerpen rekening houden met de mogelijkheden voor 
toekomstige opslag? Welke aderlating wordt er dan van de zoutwinning gevraagd? Extra boringen nodig? Welke 
additionele kosten/ruimtebeslag? (3) optimalisatie waarbij ergens in het midden een oplossing wordt gevonden? 
Ook hier is dan weer door beleidsmakers verder op te borduren, maar toekomstig beleid is geen onderdeel van 
deze beoordeling. Gevraagd is om het hele gebied hierbij te betrekken. 
De korte beschouwing is nu opgenomen. Echter missen wij het inzicht met welke (eenvoudige of gecompliceerde, 
zie opm hierboven) aanpassingen hergebruik van de cavernes mogelijk gemaakt kunnen worden. 
 
4.5 Winning van zout 
De winningsvergunning is verleend op basis van de 150 m zoutdikte-contour. Daarbinnen is het zout potentieel 
economisch winbaar. In dit gebruik bevindt zich ruim 4 miljard ton, waarvan Nobian 26 miljoen ton wil winnen 
waarvan 22 miljoen ton in de periode 2024-2035 
 
Opmerking 
Nobian heeft als uitgangspunt 12 zoutwinningslocatie met een maximum van 1 miljoen ton per locatie. Dit is niet 
in samenhang met de hoeveelheid die Nobian hier opgeeft (zie verhoudingen variant 1 en 2 in tabel 5-1, wat is 
juist?).  
Wij verzoeken nogmaals om de data en informatie in samenhang te brengen in integraal te verwerking in het MER 
en de daarbij behorende bijlagen. Mocht er een inhoudelijke verklaring zijn waarom deze verhoudingen toch 
correct zijn, dan verzoeken wij om dat te integraal in het MER en de daarbij behorende bijlagen te 
verklaren/motiveren. 
 
5. Varianten 
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Opmerking:  
Nobian heeft de varianten aangepast naar de 12 locaties in de varianten 26 miljoen ton winning (gemiddeld 2,16 
miljoen ton per locaties) welke bekend staat als variant A en 46 miljoen winning (gemiddeld 3.83 miljoen ton per 
locatie) welke bekend staat als variant B. Als referentie variant wordt de winning van 3 opeenvolgende fases van 
12 cavernes genomen met een productiecapaciteit van circa 100 miljoen ton. Als voor de productie capaciteit van 
26 miljoen een volume van 1 miljoen m3 per caverne staat dan zou voor de winning van 46 miljoen een productie 
capaciteit van 1,76 moeten staan (opgegeven Nobian 2,1 per caverne). Wij verzoeken nogmaals om de data en 
informatie in samenhang te brengen in integraal te verwerking in het MER en de daarbij behorende bijlagen. 
Mocht er een inhoudelijke verklaring zijn waarom deze verhoudingen toch correct zijn, dan verzoeken wij om dat 
te integraal in het MER en de daarbij behorende bijlagen te verklaren/motiveren. 
 
In figuur 5.2 wordt de gefaseerde toekomstige ontwikkeling van Haaksbergen weergegeven. Voor de effecten op 
bodemdaling wordt voor de varianten A en B uitgegaan van 36 cavernes. Het is dan ook de vraag hoe integraal en 
in samenhang alle milieueffecten beoordeeld kunnen worden als voor de diverse milieuaspecten soms van de 12 
cavernes uitgegaan moet worden en dan weer van 36. 
De varianten moeten duidelijk ingekaderd zijn, zodat aantal cavernes en locaties  
 
Op basis van het ingediende MER kunnen de volgende varianten onderscheiden: 
 
 
12 cavernes (fase 1) 1 miljoen m3 per caverne 2,1 miljoen m3 per caverne 
24 cavernes (fase 2)   
36 Cavernes (fase 3)   

 
Mocht de hierboven genoemde varianten niet juist zijn dan verzoeken wij om de juiste varianten goed te 
beschrijven en in te kaderen. Per variant moeten wij kunnen afwegen en beoordelen hoe de milieukundige 
effecten van deze varianten een rol hebben gespeeld bij het opstellen van het winningsplan. 
 
5.2 Winningsvarianten 
In eerdere studies is onderzocht hoeveel cavernes van maximale omvang kunnen worden aangelegd in het 
vergunningsgebied zonder dat er sprake is van overschrijding van de in de winningsvergunning toegestane 
bodemdaling van maximaal 50 cm in 40 jaar. ……….. Om bodemdaling zoveel mogelijk te beperken 
zijn  vervolgens drie maatregelen getroffen 

 Het verminderen van het aantal cavernes (van 70 naar 36) 
 Het verminderen van de diameter van de cavernes (van 135 naar 125 m) 
 Het gefaseerd ontwikkelen van het caverneveld om te profiteren van leereffecten en evaluaties 

 
Opmerking 

 GRAAG CHECK paragraaf 5.2, met name info tabel 5-3 blz 42 (eerst 36 cavernes en later twee 
varianten 12 cavernes) 
 
5.3 Uitvoeringsvarianten 
Voor het bepalen van het nieuwe tracé zijn de volgend uitgangspunten gehanteerd: 

 Zo min mogelijk door NNN gebied 
 Doorsnijden van bos- en landbouwpercelen vermijden 
 Zo min mogelijk kruising met grote wegen en watergangen 
 Ondergrondse infrastructuur vermijden 
 De ruimtelijke mogelijkheid die het bestemmingsplan voor het tracé bied 

 
Opmerking: 
In het NRD is voor de locatie keuze van het trace gesteld dat de milieukundige effecten afgewogen moeten 
worden. Met milieukundige effecten wordt geacht: 

 Bodemdaling 
 Seismiciteit 
 De aanleg van leidingen 
 Lekrisico’s 
 Gevolgen op woningen 
 Gevolgen op infrastructuur 
 Gevolgen op bodem 
 Gevolgen op natuur 
 Gevolgen op waterhuishouding 
 Gevolgen op cultuurhistorische en archeologische waarden. 

 
De genoemde en afgewogen criteria komen niet geheel overeen met de te overwegingen milieueffecten zoals 
opgenomen in de NRD. Wij verzoeken dit uitgebreider te beschrijven en tabel 5.5 op blz 45 aan te vullen zodat 
deze overeenkomt met het gestelde in de NRD. 
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*Ontwerp zouthuis 
Met het oog op de impact op de bewoners en het landschap kunnen zoutwinningslocaties op verschillende 
manieren worden ingepast. ………………. 
Het zouthuis voor de winning bij Haaksbergen zal groter zijn dan die van de bestaande zoutwinning. 
 
 
Opmerking: 
Het zouthuis en het terrein is fors groter dat de bestaande locaties buiten Haaksbergen. In het MER is een 
impressie opgenomen, dit terwijl het proces reeds veel verder is (zie ook Wabo aanvragen fase 2. Wij verzoek dan 
ook gedetailleerder informatie in het MER op te nemen, zodat een goede afweging + beoordeling gemaakt kan 
worden over de impact per locatiekeus. 
In de aanvraag Wabo fase 1 wordt ook aangegeven dat ten behoeve van de aanleg van de zoutwinninglocaties dat 
bovengrond gedeeltelijk wordt afgegraven. In het kader van een landschappelijke inpassing wordt in samenspraak 
met de landschapsarchitect bepaald of er een gronddepot aangelegd gaat worden. Voor het aanleggen van een 
gronddepot is doorgaans een Wabo procedure noodzakelijk. Deze is niet in het overzicht meegenomen en dit 
hebben wij ook aangegeven in ons verzoek om aanvulling Wabo fase 1 d.d. 16 mei 2022. De gronddepots 
(grondwallen) zijn niet meegenomen in het MER, de eventuele milieueffecten zijn dan ook niet in kaart gebracht. 
Gezien het gekoppeld is aan de zoutwinninglocaties verzoeken wij dit hoofdstuk verder aan te vullen en waar 
nodig integraal te verwerken in het MER inclusief bijlagen. 
 
6.1 De voorgenomen activiteit 
 
Opmerking 
In het MER worden de 12 zoutwinningslocaties, transportleidingen en het pompstation benoemd (inclusief 
tekeningen figuur 6.2 en 6.3) Ook het ketenpark, Valvestation en eventuele grondwallen maken onderdeel uit van 
dit mijnbouwwerk. Deze zijn niet meegenomen en wij verzoeken dan ook om deze ook mee te nemen en integraal 
in het MER inclusief bijlagen te verwerken. 
 
6.2 Beschrijving projectfasen 
 
Opmerking figuur 6-5 
Hier wordt uitgegaan van start en afsluiting ten behoeve van zoutwinning. Gezien de lifecycle van een caverne is 
hergebruik niet uit te sluiten. Hier aandacht aan schenken in de beschrijving.  
 
 
 
HO 6 en 7.1 T/M 7.5 STERKE KOPPELING WINNINGSPLAN AFWEGING EN BEOORDELING LOPEN SAMEN MET 
WINNINGSPLAN 
 
 
Hoofdstuk 7 Effectbeoordeling 
Opmerking: 
In hoofdstuk 7 wordt uitgegaan van het voorkeursvariant. Niet alle milieukundige effecten zijn afgewogen in de 
variantenkeuze. In het verzoek om aanvulling is hier wel om verzocht. Nu de milieukundige effecten van de 
andere varianten niet specifiek zijn onderzocht, beperken wij onze beoordeling tot hetgeen wel is opgeschreven 
met betrekking tot de voorkeursvariant.   
 
7.5 Water en Bodem 
 
Opmerking 
Iedere zoutwinningslocatie wordt voorzien van een verhard oppervlakte van 2.400 m2. Met het oog op ruimtelijke 
ordening is er een watertoets uitgevoerd. Met deze watertoets is per zoutwinningslocatie vastgesteld wat de 
dimensies van zo’n bergings- en infiltratievoorziening moet zijn. 
Er is geen verwijzing naar de datum en projectnummer van deze watertoets. Wij verzoeken om een juiste 
verwijzing naar deze watertoets (datum , projectnummer, opsteller enz) en mochten wij deze niet in ons bezit 
hebben, deze alsnog na te zenden. 
In een overleg heeft het Waterschap aangegeven dat het creëren van een extra oppervlaktewater (bijvoorbeeld 
een kavelsloot) ook als compensatie wordt gezien. Graag ontvangen wij het advies van het Waterschap, die als 
bijlage bij het MER kan worden gevoegd. 
Het aanleggen van de kavelsloot zien wij als een mitigerende maatregel. Wij verzoeken dit dan ook op te nemen 
in de paragraaf 7.5.5 Mitigerende en/of compenserende maatregelen. 
 
7.6 Natuur 
 
7.6.3 Effectbeschrijving (van toepassing op de aanlegfase en productiefase) 
Opmerking: 
Wel kan er sprake zijn van vermesting en verzuring door stikstofdepositie. De natura 2000-gebieden in de ruimte 
omgeving van het projectgebied zijn stikstofgevoelig en in de huidige situatie is sprake van een (deels) 
overbelaste situatie 
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Op 1 juli 2021 is de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking getreden. Met die wet is een aanpassing 
van het Besluit natuurbescherming doorgevoerd, waardoor nu een partiële vrijstelling geldt voor bouw-, aanleg- 
en sloopactiviteiten. …… Dit houdt in dat bij de aanvraag van een natuurvergunning er geen beoordeling van 
stofstofdepositie voor de aanlegfase hoeft te vinden. De vrijstelling geldt niet voor de gebruiks- of operationele 
fase. 
 
Opmerking 
Het betreft hier het MER en geen natuurvergunning. De Wet stikstofreductie regelt een vrijstelling voor alleen de 
natuurvergunning zelf en dus niet voor het MER. In het MER worden de milieueffecten van de beoogde situatie (en 
andere varianten) in kaart gebracht om een goede afweging en beoordeling tussen de varianten te kunnen 
uitvoeren. In Duitsland geldt deze vrijstelling niet en de berekening laat zien dat er tijdens de aanlegfase een 
toename van stikstofdepositie is op een Duits Natura 2000 gebied. De milieueffecten op de dichterbij gelegen 
Nederlandse Natura 2000 gebieden zien niet in kaart gebracht voor de aanleg fase. Ook wijzen wij erop dat voor 
de berekening beheer fase een oude niet meer geldende AERIUS Calculator (versie 2020) is gebruikt. Voor het 
berekenen van de stikstoffase (aanleg en beheer) moet gebruikt gemaakt worden van een actuele AERIUS 
Calculator (AERIUS Calculator 2021.0.5 versie 28 maart 2022). Op dit moment kunnen de milieueffecten niet 
beoordeeld worden. Wij verzoeken om met de actuele geldende AERIUS Calculator de stikstofdepositie van het 
project vast te leggen (aanleg + beheer) en indien nodig mitigerende maatregelen voor te stellen. 
 
7.7 Cultuurhistorie en archeologie 
 
7.7.3 Effectbeschrijving (van toepassing op de aanlegfase) 
 
Archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied en bodemtypen 
Er is een kans op het aantreffen van archeologische waarden onder een plaggendek bij zwarte enkeerdronden. In 
aansluiting op het uitgevoerde onderzoek worden proefsleuven gegraven (enkele zoutwinningslocaties en deel van 
distributieleidingtracé. 
 
7.7.5 Mitigerende en compenserende maatregelen 
Gelet op de effectscore zijn er geen aanvullende mitigerende maatregelen nodig 
 
Vergunningaanvraag Wabo Leiding tracé 7 december 2021 
Document: Verzoek opnemen voorschrift omgevingsvergunning. 
 
Ten behoeve van het voorbereiding op het project zijn diverse milieuonderzoeken, waaronder een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Onlangs is het tracé van de transportleidingen op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Haaksbergen, sectie 
P, nr 1525, voor een beperkt gedeelte gewijzigd. Ter plaatse van deze wijziging dient een aanvullende onderzoeksinspanningen 
te worden uitgevoerd om de archeologische waarden in beeld te brengen, zie ook bijlage 4 bij de aanvraag. 
 
Daarnaast dient ter plaatse van het distributieleidingentracé ten westen van zoutwinningslocatie H-05 eveneens nog aanvullende 
onderzoeksinspanningen te worden uitgevoerd om de aanwezige archeologische waarden te bepalen, zie ook bijlage 1 bij de 
aanvraag. Voorafgaand aan de aanleg van het deel van het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-05 en H07 
wordt aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Indien blijkt dat hier archeologische waarden aanwezig zijn dan wordt in 
overleg met de Regio Archeoloog Twente – Het Oversticht de aard van een eventueel vervolgonderzoek of te nemen 
maatregelen afgestemd.  
 
Hierbij verzoeken wij u om de resultaten van de aanvullende archeologisch onderzoeken later te mogen overleggen. Derhalve 
vragen wij u om als voorschrift op te nemen dat het aanvullend archeologisch onderzoek ter plaatse van het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Haaksbergen, sectie P, nr 1525, en de resultaten van het aanvullend archeologisch onderzoek op het deel 
van het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-05 en H-07 u ter goedkeuring worden toegezonden uiterlijk vier 
weken voorafgaand aan start van de aanlegwerkzaamheden van het betreffende leidingtracé. 
 
Het distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-07 en H-12 wordt in de tijd gefaseerd aangelegd. De exacte ligging 
van dit deel van het leidingtracé staat nog niet vast. Na vaststellen van het definitieve tracé wordt voorafgaand aan de aanleg 
van de leidingen het aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd. De onderzoeksopzet en de resultaten (en eventuele 
maatregelen) worden afgestemd met de Regio Archeoloog Twente – Het Oversticht. Ten aanzien van het deel van het 
distributieleidingtracé tussen de zoutwinningslocaties H-07 en H-12 verzoeken wij u om de resultaten van het aanvullend 
archeologisch onderzoek later te mogen overleggen. De resultaten van het aanvullend onderzoek zullen vergezeld gaan van een 
vergunningsaanvraag voor het ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’. Derhalve vragen wij u om in de vergunning als 
voorschrift op te nemen dat voor de aanleg van het distributieleidingtracé ten westen van zoutwinningslocatie H-07 een 
aanvullende vergunning voor de activiteit ‘uitvoeren van werk of werkzaamheden’ aangevraagd dient te worden. 
 
Opmerking: 
In het MER wordt aangegeven dat er geen mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn, terwijl dit wel voorgesteld 
wordt in paragraaf 7.7.3 
Uit de aanvraag Wabo leiding tracé d.d. 7 december blijkt uit het verzoek van Nobian zelf dat er nog meer 
archeologisch onderzoek noodzakelijk is en dat het leiding trace ook nog niet vaststaat. Dit is afhankelijk van de 
uitkomsten van het archeologisch onderzoek. Wij kunnen de conclusie in paragraaf 7.7.5 dan ook niet volgen. Wij 
verzoeken de archeologische onderzoeken uit te laten voeren en de uitkomst daarvan in het MER op te nemen. 
Het MER gaat er vanuit dat het kleiding tracé vast staat, terwijl in de later ingediende Wabo aanvraag dat niet het 
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geval blijkt te zijn. Wij verzoeken dan ook dat Nobian de genoemde deel tracé op te delen in varianten en dit ook 
integraal te beschrijven inclusief bijlagen in het MER 
 
7.9 Luchtkwaliteit 
 
Tabel 7-12 Emissies naar de lucht 
 
Opmerking: 
In het MER is een tabel opgenomen waar enkele gegevens staat over de toename van luchtemissies (alleen 
verkeer) 
Op basis van alleen een tabel kunnen wij geen afweging maken en/of beoordeling uit voeren. Wij verzoeken een 
luchtkwalitietsrapport toe te voegen. Waar de referentiesituatie is in verwerkt ten opzichte van de aanleg- en 
beheersfase. 
 
7.10 Milieuhinder 
Er bestaat een gemeentelijk geluidsbeleid dat scherpere eisen stelt dat het voor mobiele mijnbouwinstallaties van 
toepassing zijnde Barmm, echter het Barmm is het toetsingskader voor het beoordelen van geluid van mobiele 
boorinstallaties. Bij het uitvoeren van de (boor)werkzaamheden mogen de in Tabel 7-13 aangegeven 
geluidsniveaus binnen de aangegeven dagdelen niet worden overschreden. ……………… Een vergelijkbaar onderzoek 
is uitgevoerd voor de geluidemissie van het pompstation, waarbij is getoetst aan het Activiteitenbesluit. 
 
7.10.2 Referentiesituatie 
Er zijn geen gegevens over aantallen voertuigen die gebruik maken van de wegen in het projectgebied. In het 
gebied zijn geen aanwijsbare geluidsbronnen. Voor zover er een besluit is genomen, leidt de komst van extra 
woningen en bedrijven naar verwachting niet of nauwelijks tot een toename van het achtergrondgeluid en verkeer 
in het projectgebied. 
 
Opmerking 
De referentiesituatie is kort door de bocht, onjuist en onvolledig. Het is aan Nobian om de vervoersbewegingen 
inzichtelijk te maken. Ook zijn er genoeg geluidsbronnen en bedrijven in de directie nabijheid (denk aan 
agrarische bedrijven en de waterzuivering). Bij  elk akoestisch rapport moet je een referentiesituatie hebben 
(bestaande geluidbronnen en/of achtergrondgeluid). Het lijkt er op dat Nobian de referentiesituatie niet heeft 
onderzocht. 
Dit is een MER procedure! De normen van het Barmm zijn dan niet leidend en het Activiteiten is voor Nobian niet 
van toepassing. Nobian moet eerst de referentiesituatie in kaart brengen en daarna de beoogde situatie (+ 
varianten). Op basis daarvan kan bepaald worden wat het milieu effect is van de beoogde situatie. Naar 
verwachting is hier sprake van een toename van geluid. Het gemeentelijk geluidsbeleid is ook factor waar in de 
overwegingen rekening mee gehouden moet worden en niet zoals Nobian stelt dat de maximale waarden uit het 
Barmm en Activiteitenbesluit als referentiekader wordt gebruikt. 
Op dit moment kan er ook geen overweging en/of beoordeling op milieu effecten uitgevoerd owrden. 
 
7.11 Hulpstoffen 
In de fabriek ontstaan bij de productie van zuiver zout uit ruwe pekel ook retourstromen die nuttig worden ingezet 
bij het stabiliseren van potentieel instabiele cavernes in het bestaande veld, zie ook LAP3 sectie B.12.13.4 De 
retourstromen maken onderdeel uit van de activiteiten van de zoutfabrief in Hengelo waarvoor een separate 
milieuvergunning van toepassing is. Deze retourstromen vallen buiten het bestek van deze MER. Er zijn geen 
retourstromen vanaf de fabriek in Hengelo naar het caverneveld in Haaksbergen. 
 
LAP3 B12.13.4 
Uitgangpunten  
- In alle gevallen zal aantoonbaar moeten zijn dat de hoeveelheid kalkslurry zoals deze bij de zoutwinning en -productie vrijkomt 
en voor de stabilisering kan worden gebruikt, onvoldoende is om de stabilisering binnen de gewenste tijdsperiode tot stand te 
brengen.  
- In geval sprake is van een potentieel instabiele en niet inherent veilige caverne en een kapitaalintensief gebruik van de 
bovengrond, zal het gebruik van afvalstoffen zoals hiervoor aangegeven als nuttige toepassing kunnen worden beschouwd.  
- In geval sprake is van het preventief opvullen van een caverne die als stabiel en/of inherent veilig is aangemerkt, moet het in 
de caverne brengen van afvalstoffen worden beschouwd als storten. Gelet op het moratorium is dit niet toegestaan. In een 
dergelijk geval ligt het ook meer voor de hand de eigenaar van het bovengronds gelegen land een schade te vergoeden of 
bijvoorbeeld over te gaan tot de aankoop van het stuk land, dan wel het ongewenste effect te aanvaarden.  
Voor het stabiliseren van instabiele cavernes in Nederland is tot op heden, geheel in lijn met het LAP-beleid voor het beheer van 
afvalstoffen, gebruik gemaakt van de afvalstoffen die vrijkomen bij de zoutwinning en zoutproductie en overwegend (ter plekke) 
uit de ondergrond afkomstig zijn. De beschikbaarheid van deze afvalstoffen is echter beperkt. Zeker wanneer meerdere 
cavernes tegelijkertijd moeten worden gestabiliseerd, zal de inzet van andere materialen moeten worden overwogen. Dit kan de 
inzet zijn van afvalstoffen die niet (ter plekke) uit de ondergrond afkomstig zijn worden overwogen. Er moet dan wel worden 
voldaan aan de geformuleerde uitgangspunten. Dit LAP geeft echter de ruimte om een pilotproject uit te voeren, waarbij de 
uitgangspunten niet gelden (zie hierna). Overigens moet eerst het Bssa worden aangepast. Op dit moment is het op grond van 
artikel 3 van het besluit verboden om afvalstoffen waarvoor een stortverbod geldt, nuttig toe te passen (in een zoutcaverne). 
 
Opmerking: 
Paragraaf 3 Inleiding 
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Nobian heeft met de toezicht een programma afgestemd dat tot doel heeft om in uiterlijk 2035 het aantal uit 
bedrijf genomen maar nog niet afgesloten putten tot een minimum terug te brengen. Gezien de productietijd van 
deze cavernes in Haaksbergen gaan deze cavernes tzt waarschijnlijk ook onder dit programma vallen. Het gaat 
om de gevolgen van de beoogde situatie. Hier komt ook afval vrij (andere geologische formatie). 
Dat het mogelijk ook buiten de inrichtingsgrens gevolgen kan hebben mag duidelijk zijn. Er is niet duidelijk 
gemaakt dat hiermee voldaan wordt aan het LAP3. Immers afvalstoffen moeten naar een erkende verwerker. 
Gezien beide locaties onder Nobian vallen vraagt dit om een goede toelichting, waarbij duidelijkheid verschaft 
wordt of de vergunninghouder van de verwerker van afvalstoffen (locatie Nobian Hengelo) een toereikende 
vergunning heeft om deze afvalstoffen binnen haar eigen inrichting toe te passen. Het tweede onderdeel wat niet 
beschreven is, wanneer locaties in Haaksbergen gevuld gaan worden. Tevens wordt in het LAP3 iets anders 
aangegeven, dan mogelijk wordt veronderstelt in het MER 
Graag deze motivatie uitbreiden en de informatie uit het LAP3 op een juiste en volledige wijze verwerken. 
 
7.12 Energie verbruik 
Vermindering van het energieverbruik is een uitgangspunt voor nieuwe activiteiten, zoals zoutwinning. Vandaar 
dat het hier wordt beschouwd. Binnen de RIE (voorheen IPPC) zijn Bref documenten vastgesteld, die de best 
beschikbare technieken beschrijven. Deze BBT maken, voor zover ze beschreven staan in de Bref energie-
efficientie, deel uit van de voorgenomen activiteit. 
 
Opmerking 
Herhaaldelijk is opheldering gevraagd of het hier om een IPPC-inrichting gaat. Dit heeft namelijk een groot effect 
op de vergunning procedures. Nobian impliceert hier zelf ook dat ze een IPPC inrichting zijn. Herhaaldelijk is 
gevraagd om de technische installatiegegevens/vermogens (ook in het Wabo proces) om te kunnen beoordelen of 
hier sprake is van een IPPC-inrichting. In het verzoek om aanvulling Wabo fase 1 is hier ook weer naar gevraagd 
omdat wederom geen overzicht van de technische installatiegegevens/vermogens is geleverd. Wel is het verbruik 
opgegeven namelijk: 
 

 Operationele fase - Het energieverbruik per zoutwinningslocatie bedraagt naar verwachting circa 3 MWh 
per jaar 

 Pompstation - Naarmate er meer zoutputten in bedrijf zijn is de verwachting dat het energieverbruik van 
het pompstation ligt in de range van 22.000 – 30.000 MW per jaar 

 
Het geïnstalleerd vermogen is altijd hoger dan het gebruikte vermogen. De Wetgever gaat uit van het 
geïnstalleerde vermogen. Gezien deze informatie wederom ontbreekt, gaan we nu uit van het opgegeven verbruik 
wat maximaal neerkomt op 30.036 MW per jaar. Als we dit delen door 365 (geen rekening houdend met stops 
voor onderhoud) dan komen we op 90,5 MW. Dit impliceert dat het geïnstalleerde vermogen ver boven de IPPC 
grens ligt van 50 MW. Wegens het ontbreken van de technische gegevens gaan wij uit van een IPPC-installatie. 
Wij verzoeken dan ook om de technische installatiegegevens/vermogens in het MER op te nemen in het MER en 
een BBT toets uit te voeren en als bijlage bij het MER te voegen. 
 
Daarbij dient in het kader van energiebesparing duidelijk gemaakt te worden of er sprake is van een EU-ETS 
vergunning/verplichtingen onder het EU-ETS voor Nobian (toezichthouder: Nederlandse Emissie Autoriteit) en er 
dus geen aanvullende energiebesparingsvoorschriften kunnen worden gesteld en/of er sprake is dat Nobian een 
EED-audit (European Energy Directive) verplichting heeft (toezichthouder RVO).   
 
Spoortracé De Noordtak 
 
Voor het goederenvervoer vanuit de haven van Rotterdam naar het achterland is op dit moment een 
variantenstudie voor de uitbreiding van het Betuwespoor aan de gang. Een genoemde variant is het spoortracé de 
Noordtak. Dit geprojecteerde tracé loopt dwars door het beoogde zoutwinningsgebied Haaksbergen. Dit is een 
toekomstige ontwikkeling dat effect kan hebben op de zoutwinning. 
We hebben hierover ook burgervragen ontvangen. Hiervan is Nobian ook op de hoogte gesteld. In ons overleg 
tussen Nobian/EZK/SodM d.d. 19 april 2022 is ook aangegeven dat Nobian hier aandacht aan moet schenken in 
het lopende MER-proces. Wij constateren dat dit niet is gedaan en wij verzoeken dan ook om dit alsnog te doen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines 
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Van:
Verzonden: maandag 13 juni 2022 11:32
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Nieuwe burgervragen Nobian Haaksbergen

Beste , 

Dank voor de snelle reactie. 
Heel fijn, dank alvast dan zie ik dat graag tegemoet. 

Dat is dan hier intern niet helemaal goed gecommuniceerd.  
We horen wel graag als het werkbezoek toch gaat plaatsvinden. 

Met vriendelijk groeten, 

Van: @sodm.nl> 
Verzonden: maandag 13 juni 2022 10:23 
Aan: minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuwe burgervragen Nobian Haaksbergen 

Beste 
Dank je wel voor je bericht. 

We kunnen je een overzicht van de vragen sturen, vanzelfsprekend zonder persoonsgegevens. Sommige van de 
vragen zijn voor EZK. 

Ik bereid het eventuele bezoek van SodM aan St Isidorushoeve voor. Voorlopig is dat alleen een aanbod; er is nog 
geen datum geprikt.  

Met vriendelijke groeten, 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: maandag 13 juni 2022 10:09 
Aan: @sodm.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: RE: Nieuwe burgervragen Nobian Haaksbergen 

Beste 

Ter voorbereiding op het werkbezoek van de Staatssecretaris op 20 juni naar het gebied in Haaksbergen zouden 
wij graag z.s.m. een overzicht willen ontvangen van alle ontvangen burgervragen/woo-verzoeken bij SodM.  
Ik begreep dat er een stuk of 17 vragen zijn binnengekomen bij SodM. Kun jij mij vandaag nog een overzicht 
toesturen s.v.p.? 

Verder begreep ik dat SodM (IGM?) ook op 27 juni naar het gebied gaat. Graag zou ik in contact willen komen 
met degene die het werkbezoek voor de IGM/SodM voorbereid, zodat we het e.e.a. kunnen afstemmen. 

Dank alvast. 

Groet, 

39
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Van: @sodm.nl>  
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 10:34 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @sodm.nl>; @sodm.nl> 
Onderwerp: Nieuwe burgervragen Nobian Haaksbergen 
 
Hallo  
 
Recentelijk zijn bij SodM meerdere nieuwe burgervragen binnengekomen. 
Graag zouden wij van jou willen weten of er ook burgervragen met betrekking tot Nobian Haaksbergen bij EZK 
zijn binnengekomen. De bij SodM binnengekomen nieuwe burgervragen gaan ook over de nu lopende procedures. 
 
Vorige keer heb je aangegeven dat EZK de brief (burgervragen) niet heeft ontvangen en zich alleen wil beperken 
tot het delen van contactgegevens.  
Wellicht is het handig om deze nieuwe burgervragen met elkaar te bespreken.  heeft bij SodM deze 
burgervragen in behandeling en zal volgende week even contact met je opnemen. 
 
Fijn weekend. 

Met vriendelijke groet, 
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Van:
Verzonden: vrijdag 3 juni 2022 17:00
Aan:
CC:
Onderwerp: Voortgang Nobian Haaksbergen (verslag overleg SodM-EZK 020622)

Beste  en 

Onderstaand het verslag van het voortgangsoverleg Nobian Haaksbergen dd. 2 juni jl: 

Aanwezig: 
Afwezig:  (met kennisgeving, vanwege Kamerdebat) 

Procedures opvragen: 
SodM heeft meermaals verzocht om de procedurestukken (aanvraag + beschikking) van diverse gerelateerde 
procedures. 
De inhoud van de procedures welke niet bij EZK liggen is niet bekend bij EZK. 
Afgesproken is dat SodM zelf de gemeenten benaderd voor de stukken van volgende procedures: 

 Leiding tracé grondgebied gemeente Hengelo
 Valvestation gemeente Hengelo
 Ketenpark gemeente Haaksbergen

Adviesvolgorde 
1: Advies op het MER 
2: Advies op de Wabo procedures fase 1 en Wabo leiding tracé 

De activiteit bouwen is niet direct gerelateerd aan de C en D lijst van het MER. Hierop kan apart geadviseerd 
worden. Wel al er een disclaimer opgenomen worden dat het besluit op het MER gevolgen kan hebben op de 
uitvoerbaarheid. 

EZK reacties verzoek SodM 
EZK probeert zo spoedig mogelijk te reageren op de verzoeken om aanvulling, het volgende is door EZK 
aangegeven:  
1: Het MER - EZK streeft ernaar om dinsdag 7 juni een reactie te geven 
2: Wabo fase 1 milieu – EZK streeft ernaar om volgende week een reactie te geven 
3: Wabo fase 2 bouwen – EZK streeft ernaar volgende week een concept beschikking te sturen. Dit is afhankelijk 
wanneer gemeente Haaksbergen hun advies op de bouwaanvragen gaat uitbrengen. 

Beoordeling verzoek om aanvulling MER van SodM 
EZK beoordeeld deze verzoeken om aanvulling. Hierbij zal EZK een eigen afweging maken of er voldoende 
informatie beschikbaar is om nadelige milieu effecten uit te kunnen sluiten. SodM kan hier een eigen afweging in 
maken. Bij verschil van inzicht kan dit in het uiterste geval leiden tot een negatief (deel) advies. 
Woensdag 1 juni hebben wij de MER versie 19 mei 2022, versie 7 ontvangen. EZK heeft aangegeven dat alleen de 
tabel  2.1 in paragraaf 2.6 (procedureoverzicht) is aangepast. Voor de rest zijn er geen wijzigingen ten opzicht 
van de versie van 22 april 2022 aangebracht. 

Vervolgafspraken 
 en  plannen een wekelijks vakinhoudelijk werkoverleg in, het eerstvolgende is op a.s. 

dinsdag/woensdag. Mijn voorstel voor een volgend voortgangsoverleg EZK-SodM (  en 
is a.s. donderdag 10u. 

Met vriendelijke groeten, 

................................................................................................................................................ 
Staatstoezicht op de Mijnen/State Supervision of Mines 
Henri Faasdreef 312| 2492 JP | Den Haag/ The Hague 
Postbus/ PO Box 24037| 2490 AA| Den Haag/The Hague 
................................................................................................................................................ 
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E:   @sodm.nl 
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