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

nummer 00146. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online geregistreerd onder 
nummer 3554325.  
 
Binnen de inrichting WHC-1/2 worden kalium- en magnesiumhoudende zouten 

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

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

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

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

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

 
Tijdens de behandeling van voorliggende aanvraag om een omgevingsvergunning 
heeft in april 2018 een situatie zich voorgedaan in het zoutveld Tripscompagnie 
van Nedmag waarbij kortstondig pekel is weggestroomd. Vanwege het toepassen 
van beheersmaatregelen na het incident is een bodemdaling bereikt van meer dan 
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in het vigerende instemmingsbesluit van 3 oktober 2014 (kenmerk DGETM-EM / 

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

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

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

 
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit: 

 
Het oprichten en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn binnen de inspraaktermijn in 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den Haag. 

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

mijnbouwwerk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stikstofdepositie veroorzaken hoger dan de toen geldende drempelwaarde van 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gedetailleerd werkprogramma conform paragraaf 8.2.1 van de Mijnbouwregeling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

voorschriften of beperkingen te stellen aan deze vergunning.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 
Het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk (mobiele 
boorinstallatie) 

 
II. De omgevingsvergunning voor de activiteit het oprichten van een 

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

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

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

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

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

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

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

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

datum 28 mei 2018 
• addendum bij aanvraag omgevingsvergunning diepboringen 

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

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

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

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

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

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

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

VE-5 en VE-6”, datum 1 mei 2020. 
• Mer-beoordelingsbesluit 28 maart 2018, DGETM-EO/18048257 
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Bijlage 3 De Nota van Antwoord Inspraak- en reactiebundel 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  




