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Behandeld door

Constatering zorgplicht art. 33 Mbw

Geachte
Op 4 april 2016 heeft Akzo Nobel Industrial Chemicals BV. te Hengelo mij bericht
over haar voornemen vijf diepboringen naar zout (boringen TWR-542, TWR-543,
TWR-544, TWR-545 en TWR-546) uit te voeren op de bestaande inrichting
Zoutfabriek en Slinco.

Ons kenmerk
DGETM-EO/ 17079071
Uw kenmerk
Bijiage(n)

Op grond van art. 33 jo. art. 6 Mijnbouwwet (Mbw) neemt de houder van een
vergunning om delfstoffen op te sporen of te winnen alle maatregelen 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 het milieu worden veroorzaakt.
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Voo r&eriomen activfteit
De voorgenomen activiteit betreft het uitvoeren van vijf achtereenvolgende
drepboringen (TWR-542, 543, 544, 545 en 546) met behulp van een mobiele
boorinstallatie tei behoeve van de winning van zout in het winningsgebied
Ganzebos. Een diepboring betreft een tijdelijke activiteit, de duur van een
boringen bedraagt circa 6 maanden. Van belang is dat vanaf de inrichting reeds
eerder boringen hebben plaatsgevonden en wel van de putten TWR-537, TWR
538, TWR-539 en TWR-540. Deze diepboringen betreffen een vergelijkbare
activiteit.

Locatie
De inrichting Zoutfabriek en Salinco is gelegen in de gemeente Enschede en de
gemeente Hengelo. Voor de boring TWR-542 betreft het specifiek de locatie aan
de Oude Deldenerweg in de gemeente Enschede, op het perceel kadastraal
bekend gemeente Lonneker, sectie Al< nummer 689. De boringen TWR-543, TWR
544, TWR-545 en TWR-546 worden allen uitgevoerd aan de Ganzebosweg,
eveneens in de gemeente Enschede, respectievelijk op de percelen kadastraal
bekend gemeente Lonneker sectie AK nummers 751, 670, 664 en 656.
Het plangebied ligt in een kleinschalig agrarisch landschap met verschillende
houtwallen, bomenrijen en bosjes afgewisseld door gras- en bouwlandperceen.
De voorgenomen boorputten zijn gesitueerd in gras- en bouwlandpercelen. De
meest nabijgelegen woon kern betreft Boekelo, deze ligt op circa 1 kilometer

afstand.
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In of nabij het terrein liggen gee
n cultuurhistorische monumente
n. Gezien de
locatie en de minimale verstor
ing (boorkern) worden de effe
cten op het begraven
prehistorisch landschap minima
al geacht.

Ons kenmerk
OGET.1-EO / 1707go71

Het dichtstbijzijnde Natura 200
0-gebied betreft het Buurserzan
d, op een afstand
van circa 7 kilometer afstand.
De afstand vanaf de locaties van
de boringen TWR
542 en TWR-543 tot het dichtstb
ijzijnde natuurgebied ‘Het Buu
rserzand’ bedraagt
6,5 kilometer. De afstand vanaf
de locaties van de boringen TWR
-544, TWR-545
en TWR-546 tot dit natuurgebie
d bedraagt 7 kilometer. Gelet
op
de
aard van de
tijdelijke werkzaamheden en
de afstand tot de Natura 2000-g
ebieden zijn geen
significante nadelige effecten
op deze natuurgebieden te ver
wachten. De inrichting
Zoutfabriek en Salinco-1 bevind
t zich verder niet in of nabij geb
ieden als genoemd
in onderdelen 2a tot en met 2f van
Bijlage III van de Europese m.e
.r. richtlijn
97/11/EG.
Effectenyggenomen activite
it
De in de aanmeldingsnotitie gen
oemde potentiële effecten betr
effen effecten op
veiligheid, afval- en afvalwater
, geluid, licht en geur, emissie
s
naa
r de lucht,
natuur, bodem en bodembewe
ging.
De effecten die optreden ten gev
olge van de boring zijn van tijd
elijke aard en in
het Besluit algemene regels milie
u mijnbouw, het Mijnbouwb
esluit en de
Mijnbouwregeling zijn voorsch
riften gesteld om de potentiele
potentiële
milicueffecten te voorkomen
dan wel zoveel mogelijk te bep
erken, voor zover zij
niet kunnen worden voorkomen
. Cum ulatie van effecten valt
niet te verwachten.
Concl usie\
lt uitvoeen van een MER voo
r deze activiteit heeft geen mee
rwaarde.
Oç basis va de door u verstre
kte gegevens constateer ik dat
Akzo Nobel
Incjustrial Clemicals B.V. hee
ft voldaan aan de zorgplicht van
art. 33 jo. art. 6
M b.
De F1inister vn Economisch
e Zaken,

.k.iJ.L. Smalleibroe
Dirrnergie en omgeving
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