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ALGEMEEN
In het kader van de zoutwinning door AkzoNobel worden diepboringen verricht. Een diepboring
ontsluit de in de ondergrond gelegen zoutlagen. De diepboringen worden via leidingen
verbonden met de zouffabriek. Hierdoor kan water vanaf de fabriek de boringen bereiken en kan
de gewonnen pekel naar de fabriek worden getransporteerd voor verwerking tot zout.
Voorafgaand aan de uitbreiding van het winningsgebied Ganzebos met vijf ten behoeve van
zoutwinning wordt beoordeeld of de milieu-effecten van deze boringen aanleiding zijn voor het
opstellen van een m.e.r.
.
1
De diepboring maakt deel uit van het winningsgebied Ganzebos, waarvan de ligging is
afgebeeld in Figuur 1-1.
In deze aanmeldnotitie wordt verwezen naar het BARMM
. Het BARMM stelt regels aan de
2
uitvoering van boringen met mobiele installaties.

1.1

Aanleiding voor deze aanmeldingsnotitie
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 1994 is vastgelegd wanneer voor welke activiteiten
een verplichting geldt tot het maken van een (project-)MER (onderdeel C) en is aangegeven in
welke situaties voor welke activiteiten een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt (onderdeel D).
De voorgenomen diepboringen vallen onder categorie D17.2, waarvoor een m.e.r.
beoordelingsplicht geldt. Hierbij wordt opgemerkt dat de diepboringen uitsluitend bedoeld is voor
zoutwinning en géén betrekking heeft op de specifiek in categorie D17.2 genoemde
diepboringen (geothermische boringen, boringen in verband met de opslag van kernafval,
boringen voor watervoorziening).
Deze aanmeldingsnotitie wordt door AkzoNobel ingediend ten behoeve van de besluitvoring in
het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht en het door de Minister te nemen
instemmingsbesluit betreffende het Winningsplan Ganzebos fase 2 i.h.kv. de Mijnbouwwet.

1.2

Het toetsen van milieueffecten
Voor de MER-beoordeling bestaan wettelijke criteria, Op basis hiervan moet het bevoegd gezag
beoordelen of in een concreet geval een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Naast het algemene criterium (kan er sprake zijn van mogelijke belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu) moeten de volgende aspecten expliciet aan bod komen:
• de kenmerken van de activiteit (onder meer omvang, verontreiniging en hinder);
• de plaats waar de activiteit plaatsvindt (bijvoorbeeld gevoelige gebieden);
• de kenmerken van het potentiële effect (bereik, waarschijnlijkheid, duur, frequentie en
onomkeerbaarheid).
Het doel van deze aanmeldingsnotitie is om inzichtelijk te maken of de voorgenomen
bedrijfsactiviteiten belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben en of dat
redenen geeft voor het opstellen van een mii ieueffectrapport.
1
2

M.e.r.

=

milieu effect rapportage

Besluit algemene regels milieu mijnbouw
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1.3

Betrokken partijen
Initiatiefnemer is AkzoNobel. Diepboringen vallen onder de Mijnbouwwet. Bevoegd gezag in het
kader van de Mijnbouwwet is het Ministerie van Economische Zaken.

1

Boekelo
1/
Figuur 1-1: Ligging winningsgebied Ganzebos Blauwe leidingen en boring 542-546 zijn de geplande
uitbreiding Ganzebos fase 2 Oude Maten. Het groen omlijnde gebied is de winningsvergunning Twenthe-Rijn
Oude Maten.
—

1.4

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 geeft nadere informatie over de initiatiefnemer en de kenmerken van de
voorgenomen activiteit. De locatie van de activiteit wordt beschreven in hoofdstuk 3. De
milieueffecten komen in hoofdstuk 4 aan bod. Tot slot is in hoofdstuk 5 een conclusie getrokken.
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2

KENMERKEN VAN DE ACTIVITEIT

2.1

Gegevens initiatiefnemer
De diepboringen worden uitgevoerd in opdracht van Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V. De
boorinstallatie is in eigendom van de initiatiefnemer. De werkzaamheden worden uitgevoerd
door medewerkers van de initiatiefnemer. De contactpersoon namens de intiatiefnemer
betreffende deze aanmeldingsnotitie is de heer M. den Hartogh. De contactgegevens staan
hieronder vermeldt.
Naam
Contactpersoon
Straatnaam
Postcode en plaats

2.2

:

Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V.
M. den Hartogh
Boortorenweg 27
7554 RS Hengelo (Cv.)

Beschrijving van de voorgenomen activiteit
De activiteit bestaat uit het uitvoeren van vijf diepboringen door een mobiele boorinstallatie op
tijdelijk voor dat doel ingerichte boorlocaties. Deze boorinstallatie zal per diepboring gedurende
drie weken boren. Na afloop van het boren wordt de boorinstallatie verwijderd en de boorlocatie
opgeruimd. Daarmee betreft het boren van de diepboringen een tijdelijke activiteit.
Deze aanmeldingsnotitie handelt over de boringen Twenthe-Rijn (TWR)-542, TWR-543, TWR
544, TWR-545 en TWR-546. Deze boringen zijn vergelijkbaar met de diepboringen TVVR-537,
TWR-538, TWR-539 en TWR-540 waarvoor reeds individuele aanmeldingsnotities zijn
ingediend.

Afdiepen boring
Voorafgaand aan het afdiepen van een boring wordt een z.g. zand buis tot op de
ondoordringbare kleilagen in de ondergrond geheid (tot minimaal 30 m).
Vervolgens wordt de tijdelijke locatie ingericht. Hiervoor zijn overdag transportbewegingen aan
de orde voor uitleggen van rijplaten, het aanbrengen van lekbakken en opvangputten en het
plaatsen van apparatuur en bouwketen.
De boring wordt vervolgens in één keer tot einddiepte geboord. Het boorproces wordt in een
drieploegendienst uitgevoerd, waarbij gedurende twee achtereenvolgende weken van
maandagochtend tot uiterlijk vrijdagavond continu geboord wordt. In het weekend staat
boorproces stil.
Vervolgens wordt de boring afgewerkt met een stalen casing (API) die tot in de zoutformatie
gecementeerd wordt. Dit houdt in dat de ringruimte tussen de stalen casing en de formatie (het
geboorde gat) met cement wordt opgevuld waardoor de toekomstige holruimte van de
bovenliggende formaties (het dekterrein) geïsoleerd wordt. Dit cementeren wordt in de regel
uitgevoerd op de vrijdag van de tweede boorweek, zodat het cement gedurende het gehele
weekend kan uitharden.
Aan het maaiveld wordt, na afwerking van de boring, rond de zandbuis een metalen lekbak
(afmetingen L X B x H 1 .500 x 1.500 x 500 mm) aangebracht waardoor eventuele lekkages
opgevangen kunnen worden. Na het plaatsen van de lekbak wordt de locatie afgebouwd en
opgeruimd. Als alles volgens plan verloopt, kan het perceel binnen een maand weer in de oude
staat teruggebracht worden.
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2.3

Relatie met bestaande enlof reeds goedgekeurde projecten
De diepboringen maakt deel uit van de ontwikkeling van het nieuwe boorterrein Ganzebos. Dit is
een uitbreiding van de bestaande inrichting van AkzoNobel ten behoeve van zoutproductie in
Hengelo. Voor de onderhavige uitbreiding dient nog een vergunning in het kader van de WABO
verleend te worden. Deze zal worden aangevraagd wanneer de mer-beoordeling is uitgevoerd.

2.4

Risico’s voor veiligheid en gezondheid
Ten aanzien van veiligheid en volksgezondheid zijn de risico’s verwaarloosbaar. Op de
boorlocatie wordt niet met brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen gewerkt.
Op het vlak van externe veiligheid is het risico op vrijkomen van koolwaterstoffen tijdens het
boren van belang. Onderzoek ten behoeve van een geplande boring in de nabijheid van de
onderhavige vijf boringen heeft aangetoond dat er geen risico bestaat op uitstroom van
koolwaterstoffen (zie bijlage 1). Dit laatste geldt ook specifiek voor het gebied Ganzebos, waarin
de geplande diepboringen worden uitgevoerd (zie bijlage 2).

2.5

Gebruik van natuurlijke hulpbronnen als grondstof of huipstof
Een diepboring vindt plaats om natuurlijke hulpbronnen (in dit geval zout) toegankelijk te maken
voor winning.
Gedurende het afdiepen van een boring worden de volgende grondstoffen gebruikt:
• ondergrondse steenzoutformaties en
• proceswater (oploswater), samengesteld uit kanaal- en condensaatwater afkomstig van
de fabriek.
Gedurende het afdiepen van een boring worden de volgende hulpstoffen gebruikt:
• smeerolie voor technische apparatuur;
• technische gassen in flessen voor het verrichten van laswerkzaam heden;
• dieselolie, als brandstof voor motoren;
1 mijnbouwhulpstoffen:
blanket olie (als mijnbouwhulpstof tijdens pekelproductie)
boorspoeling
-

-

Hierbij wordt per boring in totaal circa 15000 liter dieselolie en 20 m3 transportbeton (CEM 1
42,5 B (Portland B)) gebruikt.

Boorspoeling
De boorvloeistof (spoeling) wordt op de boorlocatie aangemaakt. Er wordt geboord met
bentoniet / kleipoederspoeling op waterbasis. Deze wordt met zout verzadigd
voorafgaand aan het boren in de zoutlaag. Hier wordt ongeveer 300kg zout per 1000
liter boorspoeling voor gebruikt. Per boring wordt in totaal gemiddeld 20 m3 spoeling
gebruikt.
De spoeling bestaat uit de volgende bestanddelen:
Samenstelling in kg per 1000 1 water
Corn ponent
1000
Water
Bentonietlkleipoeder 50/50

200

Solvitose

12,5
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2.6

Productie van afvalstoffen
Bij het uitvoeren van de boring komt bodemmateriaal vrij en stoffen die worden toegevoegd bij
het boren.
Afvalwater
Tijdens het afdiepen van de boringen wordt zoet water aangevoerd per tankwagen of wordt een
bouwaansluiting gerealiseerd en wordt vuilwater afgevoerd. Ook kan er verontreinigd
hemelwater ontstaan.
Boorspoeling en boorgruis
De boorspoeling dient onder meer om het boorgruis af te voeren, het geboorde en onverbuisde
gat te stabiliseren, de boorbeitel te koelen (en eventueel de boormotor aan te drijven) en om de
wrijving in het boorgat te verminderen.
De spoeling circuleert in een gesloten systeem, waarbij bovengronds het boorgruis wordt
afgescheiden. Per diepboring wordt naar verwachting circa 20 m3 boorspoeling gebruikt. Per
diepboring ontstaat circa 37 m3 boorgruis.
Overig afval
Tijdens het boorproces ontstaat ook overig afval, bijvoorbeeld huishoudelijk afval, sanitair
afvalwater, afgewerkte olie en schroot.

2.7

Verontreinigingen en hinder
Het gehele boorproces van opbouw tot afbouw van de locatie is op te delen in acht fases. Alle
transportbewegingen met zwaar materieel worden gedurende de dag (7.00-19.00) uitgevoerd.
1.
Voorbereiding van de lokatie
Voor aanvang van de het boren wordt er een conductorbuis in de grond geheid.
Transportbeweging is een kraanwagen en een vrachtwagen.
Tijdsduur: 2 dagen.
2.
Opbouw van de lokatie
De opbouw van de lokatie bestaat uit het plaatsen van een afrastering en het leggen van
rijplaten en rijschotten door een dieplepel.
Transportbeweging bestaat uit 1 vierwielaangedreven transporter met weidepalen en 4x een
tractor met aanhangwagen. Dit zijn, inclusief dieplepel, 6 transportbewegingen.
Tijdsduur: 2 dagen.
3.
Opbouw van de boorinstallatie
Aanvoer van de boormast, schaftkeet en werkcontainers, inclusief voorraadcontainers.
Transportbeweging is in 2 dagen circa 5x per dag een tractor met aanhanger en een
kraanwagen voor 1 dag die de containers op de plaats zet.
Tijdsduur: 2 dagen.
4.
Tijdens het boren 1
Spoelingtransport met een vacuumketel en tractor circa lx per dag.
Tijdsduur: 2x4 dagen (doordeweeks).
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Tijdens het boren 2
5.
Tijdens het boren wordt er in een drieploegendienst gewerkt. Transportbewegingen tijdens
ploegwissels:
1.
‘s morgens om 6.00 uur, 3 luxe auto’s die aankomen en wegrijden
2.
‘s middags om 14.00 uur, idem
3.
‘s avonds om 22.00 uur, idem
Tijdsduur: 3-4 weken lang elke dag.
Afbouw van de boorinstallatie
6.
vierde
In de
week begint de afbouw van de boormast en de afvoer van de circa 10 containers
die met een kraan op een aanhanger worden getrokken en door een tractor vervoerd worden
(zie punt 3)
Tijdsduur: 2 dagen.
Afbouw van de lokatie
7.
In de vijfde week wordt de locatie afgebouwd. De bouwhekken worden verwijderd en de rijpiaten
en de rijschotten opgeladen en getransporteerd met een tractor en dieplepel (ziet punt 2).
Tijdsduur: 2 dagen.
8.
AlWerken van de lokatie
Verwijderen verdere afrasteringen, frezen en inzaaien van het perceel. Dit gebeurt met een
tractor en een vierwielaangedreven voertuig met een aanhangwagen.
Tijdsduur: 3 dagen.
De totale duur van het proces
ontstaan:
• Water:
• Lucht:
1 Geluid en trillingen:
S Licht:

2.8

is 30 dagen. Tijdens het proces kunnen de volgende emissies
Potentieel verontreinigd hemelwater
Emissies van verbrandingsmotoren
Emissies door booractiviteiten en transport (vooral in fase 4 en 5)
Werkverlichting en veiligheidsverlichting (vooral in fase 4 en 5)

Gevolgen bij niet doorgaan
Indien niet overgegaan wordt tot uitvoering van de diepboringen, ontstaat er vanaf eind 2017
een gat in de geplande pekelproductie, waardoor de zoutfabriek in Hengelo niet meer op de
volledige capaciteit kan produceren.

2.9

Tijdsplanning
AkzoNobel wil eind november 2016 aanvangen met de aanleg van diepboring TWR-543. De
aanleg zal drie tot vier weken in beslag nemen en voor de kerst van 2016 afgerond zijn. De start
van de daadwerkelijke zoutproductie is voorzien vanaf januari 2016. De volgende diepboringen
in het gebied worden uitgevoerd in de eerste vier maanden van 2017, waarna de zoutproductie
zal aanvangen in juni 2017.
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3

LOCATIE VAN DE ACTIVITEIT

3.1

Ligging en omgeving van de voorgenomen activiteit

:.

Figuur 3-1: Plaats van de diepboring TWR-542 (kaart is noordgericht).
Boring TWR-542 bevindt zich in de Gemeente Enschede aan de Oude Deldenerweg, ruim 200
meter ten noorden van huisnummer 420. De kadastrale aanduiding is Lonneker AK-689. Het
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object is een woning op 100 meter afstand van de boring
(Ganzebosweg 205). Daarnaast bevinden zich nog vijf geluidsgevoelige objecten (woningen)
tussen 200 en 300 meter van de boorlocatie (Zie Figuur 3-1).
De dichtstbijzijnde woonkern is Boekelo (gemeente Enschede) op circa 1000 meter afstand. Het
dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Buurserzand op circa 6,5 km afstand.

Aanmeldingsnotitie Ganzebos fase 2 Oude Maten

-

7

-

4april2016

Boring TWR-543 bevindt zich in de Gemeente Enschede aan de Ganzebosweg, circa 250 meter
ten oosten van huisnummer 250. De kadastrale aanduiding is Lonneker AK-751. Het
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object is een woning op circa 250 meter afstand van de boring
(Ganzebosweg 250). Daarnaast bevinden zich nog twee geluidsgevoelige objecten (woningen)
tussen 250 en 300 meter van de boorocatie (Zie Figuur 3-12).
De dichtstbijzijnde woonkern is Boekelo (gemeente Enschede) op ruim 1000 meter afstand. Het
dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Buurserzand op circa 6,5 km afstand.
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Figuur 3-3: Plaats van de diepboring TWR-544 (kaart is noordgericht).
Boring TWR-544 bevindt zich in de Gemeente Enschede aan de Ganzebosweg, 100 meter ten
oosten van huisnummer 250. De kadastrale aanduiding is Lonneker AK-670. Het dichtstbijzijnde
geluidsgevoelige object is een woning op 100 meter afstand van de boring (Ganzebosweg 250).
Daarnaast bevindt zich nog één geluidsgevoelig object (woning) tussen 250 en 300 meter van
de boorlocatie (Zie Figuur 3-13).
De dichtstbijzijnde woonkern is Boekelo (gemeente Enschede) op circa 1,5 km afstand. Het
dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Buurserzand op circa 7 km afstand.
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Figuur 3-4: Plaats van de diepboring ENR-545 (kaart is noordgericht).
Boring TWR-545 bevindt zich in de Gemeente Enschede aan de Ganzebosweg, tussen
huisnummers 250 en 258. De kadastrale aanduiding is Lonneker AK-664. De dichtstbijzijnde
geluidsgevoelige objecten zijn twee woningen op 80 meter afstand van de boring
(Ganzebosweg 250 en 258). Daarnaast bevinden zich geen geluidsgevoelige objecten binnen
300 meter van de boorlocatie (Zie Figuur 3-14).
De dichtstbijzijnde woonkern is Boekelo (gemeente Enschede) op circa 1,5 km afstand. Het
dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Buurserzand op circa 7 km afstand.
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Figuur 3-5: Plaats van de diepboring TWR-546 (kaart is noordgericht).
Boring TWR-546 bevindt zich in de Gemeente Enschede aan de Ganzebosweg, circa 120 meter
ten oosten van huisnummer 258. De kadastrale aanduiding is Lonneker AK-656. Het
dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object is een woning op circa 120 meter afstand van de boring
(Ganzebosweg 258). Daarnaast bevinden zich nog drie geluidsgevoelige objecten binnen 300
meter van de boorlocatie (Zie Figuur 3-15).
De dichtstbijzijnde woonkern is Boekelo (gemeente Enschede) op circa 1,5 km afstand. Het
dichtstbijzijnde Natura2000 gebied is het Buurserzand op circa 7 km afstand.
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Figuur 3-2: Weergave van boringen TWR-542 tot en met TWR-546 (rode stippen) in het Bestemmingsplan
Buitengebied Noordwest (Gemeente Enschede). Boring 1WR-542 ligt het meest oostelijk, boring ENR-546 is de
meest westelijke diepbonng.

De percelen waar de diepboringen worden uitgevoerd hebben een agrarische bestemming. In
het Bestemmingsplan Buitengebied Noordwest van de Gemeente Enschede is zoutwinning
toegestaan bij percelen met een agrarische bestemming mits er een winningsvergunning is
verleend.
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De diepboringen vinden plaats in agrarisch gebied. De percelen worden na het uitvoeren van
elke diepboring weer in oude staat hersteld. De inrichting bevindt zich niet in of nabij gebieden
als genoemd in onderdelen 2a t/m 2f van de bijlage III van de Europese m.e.r.-richtlijn 97/11/EG
of gebieden die op grond van het Besluit milieueffectrapportage als gevoelig’ worden
aangemerkt. Dit betreft gevoelige gebieden zoals bijvoorbeeld Natura 2000-gebieden of
gebieden deel uitmakend van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur).
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SOORT EN KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT OP HET MILIEU

4.1

Inleiding
Ingegaan wordt op milieueffecten voor het aspect:
S Veiligheid
S Afval en afvalwater
• Geluid
S Licht en geur;
S Luchtemissies;
S Natuur;
S Bodem;
• Bodembeweging;

4.2

Veiligheid
Ten aanzien van externe veiligheid en volksgezondheid zijn de effecten verwaarloosbaar, omdat
er geen risico bestaat op explosies, brand of de uitstroom van koolwaterstoffen (zie paragraaf
2.4).

4.3

Afval en afvalwater
De verwachting is dat er geen negatieve effecten op de omgeving ontstaan als gevolg van de
productie van afvalstoffen tijdens het uitvoeren van de diepboringen. Om negatieve effecten op
de omgeving te voorkomen zijn de volgende maatregelen getroffen:
Afvalwater
Tijdens het afdiepen van de boringen wordt zoet water aangevoerd per tankwagen of wordt een
bouwaansluiting gerealiseerd en wordt vuilwater afgevoerd. Tijdens normaal bedrijf kan het
schone hemelwater zonder hinder in de grond infiltreren. Ter voorkoming van infiltratie van
verontreinigd hemelwater zijn er voldoende bodembeschermende voorzieningen toegepast.
Tevens worden regelmatige inspecties van sloten en waterlopen uitgevoerd; daarbij vindt
analyse van het NaCI-gehalte van het water plaats.
Boorspoeling en boorgruis
De boorspoeling circuleert in een gesloten systeem, waarbij bovengronds het boorgruis wordt
afgescheiden. Per diepboring wordt naar verwachting circa 20 m
3 boorspoeling gebruikt. De
boorspoeling wordt na gebruik hergebruikt of teruggevoerd in een specifiek daarvoor bestemde
zoutcaverne.
Per diepboring ontstaat circa 37 m
3 boorgruis. Dit boorgruis wordt teruggevoerd in dezelfde
specifiek hiervoor bestemde zoutcaverne door middel van een installatie die opgesteld is bij de
toegangsboring tot deze caverne. Deze installatie is opgesteld op stelton-platen met hieronder
een folielaag.
Overig afval
Alle overig afval, inclusief huishoudelijk afval, afgewerkte olie, schroot, enz. zal gescheiden
worden ingezameld en afgevoerd voor verdere verwerking door een erkend verwerker.
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De kwaliteit van bodem en grondwater wordt vodrafgaand aan elke diepboring bepaald en wordt
na afloop opnieuw bepaald. Mogelijke verontreinigingen worden opgeruimd. Hiermee wordt
geborgd dat er geen negatieve effecten op de omgeving optreden als gevolg van afval(water).

4.4

Geluid
Voor wat betreft het uitvoeren van de diepboringen (en tevens voor de workovers
3 tijdens de
productiefase) wordt voldaan aan de voorschriften die gesteld zijn in het Besluit algemene
regels milieu mijnbouw (zie bijlage 3). Hoewel AkzoNobel verwacht aan de wettelijke eisen te
voldoen, worden aanvullende maatregelen genomen (bijvoorbeeld het plaatsen van een
geluidswerende wand van containers of strobalen) om de hinder voor de directe omwonenden
tot een minimum te beperken. In Figuur 3-1 tot en met Figuur 3-5 zijn de geluidscontouren
weergegeven behorende bij de booractiviteiten.
De duur van het uitvoeren van elke diep boring beslaat een periode van maximaal 30
werkdagen. De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de dagperiode maar kunnen ook
in de avond- of nachtperiode plaatsvinden. In de weekenden wordt er niet gewerkt en wordt er
geen geluid geëmitteerd naar de omgeving.
De periode van 30 dagen is op te delen in de volgende werkzaamheden:
1. Het transporteren van materialen en machines naar de boorlocatie en het bouwrijp
maken van het terrein;
2. Het inrichten van de boorlocatie, voorbereidende werkzaamheden om de boring te
kunnen uitvoeren;
3. Dag 15 tlm 21: Het eigenlijke boren
4. Dag 22 tlm 26: Het afbreken van de boorinstallatie
5. Dag 27 tlm 30: Het ontruimen van de locatie en het herinrichten van het terrein.
Onderstaande tabel geeft een indruk van de verwachte transportbewegingen (zie ook paragraaf
2.7).
Fase
Voorbereiding
Opbouw locatie
Opbouw van de
boorinstallatie
Boren

Type voertuigen
Kraanwagen en vrachtwagen
Dieplepel en tractor
Tractor en kraanwagen

Vrachtwagen en tractor
Personenauto’s
Afbouw boorinstallatie
Tractor en kraanwagen
Afbouw locatie
Dieplepel en tractor
Afwerken locatie
Tractor
Tabel 4-1: Verwachte Transportbewegingen

4.5

Verwacht aantal transportbewegingen
6
6
6
32
300
6
6
6

Licht en geur
Tijdens de booractiviteiten worden maatregelen getroffen (zoals een wand van containers of
strobalen) om uitstraling van licht beperkt te houden. Geuroverlast zal niet aan de orde zijn.

Werkzaamheden aan de put om de werking ervan te verbeteren.
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4.6

Luchtemissies
Gedurende de aanleg van de diepboringen vinden emissies plaats. Deze emissies zijn tijdelijk.
De bronnen zijn verbrandingsmotoren, die onderdeel zijn van de boormast, de spoelingspomp
en het aggregaat. Omdat de brandstof diesel betreft, gaat het voornamelijk om emissies van
zwaveldioxide (S02), stikstofoxiden (NOx) en roet. Hiernaast zijn er emissies van het verkeer
dat betrokken is bij de werkzaamheden (zie Tabel 4-1). Gelet op de korte duur van de activiteiten
zijn de emissies zeer beperkt (zie bijlage 4a-4e). Bijlage 4a-4e bevat de emissieberekeningen
voor boringen 1WR-542 tot en met TWR-546. Deze berekende emissie van NOx is getoetst aan
de drempelwaarde voor depositie in het dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied. De depositie als
gevolg van deze emissie ligt bij alle bovengenoemde diepboringen onder de drempelwaarde
van 0,05 mol/ha/jaar.
Tijdens de productiefase vinden alleen beperkte emissies naar de lucht plaats door het verkeer
ten behoeve van het aflezen van de meterstanden en de visuele inspectie van de boring.
Beveiligingsmaatregelen zijn hier niet van toepassing.

4.7

Natuur
In het kader van het aanvragen van de WABO-milieuvergunning voor de aanleg van
veldleidingen in het boorveld Ganzebos (verleend 8 augustus 2013 onder kenmerk DGETM-EM
/13137853) is een natuurtoets uitgevoerd (zie bijlage 5). Hierin zijn ook de boringen TWR-542
tot en met TWR-546 meegenomen, inclusief de bijbehorende leidingen. Het winningsgebied en
daarmee de locatie van de diep boringen is niet gelegen in een beschermd natuurgebied,
beschermd natuurmonument, wetland, nationaal park of nationaal landschap.
Effecten op Natura 2000-gebied
Op basis van de quickscan worden geen effecten op Natura 2000-gebieden verwacht. Dit
vanwege de afstand van meer dan 5 kilometer tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied
(Buurserzand). De drempelwaarde voor stikstofdepositie wordt eveneens niet overschreden (zie
paragraaf 4.6)
Beschermde soorten Flora en Fauna
Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder
effecten op beschermde soorten, mits bij het aanleggen van de leidingen rekening gehouden
wordt met de paddentrek. Voor de geplande diepboringen is dit niet aan de orde (zie bijlage 6).
Effecten op ecologische hoofdstructuur
De voorgenomen diepboringen zijn buiten de EHS gelegen. Negatieve effecten van de
voorgenomen diepboringen op de EHS kunnen worden uitgesloten (zie bijlage 7).

4.8

Bodem
Tijdens de boorwerkzaam heden treft AkzoNobel maatregelen om te voldoen aan artikel 28 van
het BARMM. Het gaat om het treffen van bodembeschermende maatregelen op de boorlocatie
conform de NRB
.
4

Nederlandse Richiljn Badembescherming
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Dit houdt in dat tijdens de boorwerkzaamheden voorzieningen worden getroffen om
boorspoeling, dieselolie, smeerolie en verontreinigd hemelwater op te vangen. Door lekbakken
gemaakt van vloeistofkerende folie wordt voorkomen wordt dat deze stoffen de bodem kunnen
binnendringen. Deze bodembeschermende maatregelen worden nader beschreven in bijlage 8.
Op deze wijze realiseert AkzoNobel een verwaarloosbaar bodemrisico.

4.9

Bodembeweging
Het uitvoeren van de diepboringen zelf leidt niet tot bodembeweging in het gebied.
De bodembeweging tijdens de productiefase als gevolg van de zoutwinning is beschreven in het
winningsplan Ganzebos fase 1. Hoewel de boringen 1WR-542 tot en met TWR-546 geen deel
uitmaken van dit winningsplan, is de verwachte productie uit deze boringen reeds meegenomen
in de bodemdalingsprognoses ten behoeve van het winningsplan Ganzebos fase 1. Deze
prognoses zijn dus van toepassing voor het gebied Ganzebos, inclusief boringen TWR-542 tot
en met TWR-546. De geprognostiseerde bodemdaling voor dit gebied is kleiner dan 5 millimeter
per jaar. Deze voorziene geleidelijke bodemdaling zal hoogstwaarschijnlijk geen schade of
negatieve effecten veroorzaken aan de omgeving van de boring.
In het winningsplan Ganzebos fase 1 wordt geconcludeerd dat het zeer onwaarschijnlijk is dat
door de oplosmijnbouw ten behoeve van de zoutproductie bodemtrillingen worden geïnduceerd.
Het ontstaan van schade als gevolg van bodembeweging door zoutwinning wordt om die
redenen als onwaarschijnlijk beschouwd. Dit zal in meer detail worden toegelicht en
onderbouwd in het nog in te dienen Winningsplan Ganzebos fase 2 voor de boringen TWR-542
tot en met TWR-546.
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5

CONCLUSIE
Zijn er in dit geval bijzondere omstandigheden aanwezig op grond waarvan moet worden
geconcludeerd dat de realisatie van het voornemen (de uitvoering van de diepboringen)
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben? Dat moet vastgesteld worden aan de
hand van de criteria beschreven in paragraaf 1.2.
De kenmerken van de activiteit
De uitvoering van de bedrijfsactiviteiten heeft geen bijzondere kenmerken: het betreft tijdelijke
activiteiten die plaats vinden binnen de structuren van de bestaande inrichting van AkzoNobel
Hengelo. Na de mer-beoordeling zal een WABO-vergunning worden aangevraagd om de
bestaande inrichting uit te breiden met de in deze notitie beschreven diepboringen en
bijbehorende leidingen voor water en pekel.
Er is geen risico van ongevallen door toepassing van gevaarlijke stoffen, de technologie is
bekend, vereist geen hoogtechnologische input en is betrouwbaar.
De locatie van de activiteit
De booractiviteiten zijn voorzien binnen het winningsgebied Ganzebos. Omdat het vigerende
bestemmingsplan het maken van nieuwe boringen niet zonder meer toestaat, is een Wabo
vergunning voor planologisch strijdig gebruik aan de orde waarmee de activiteiten planologisch
mogelijk worden gemaakt. Deze vergunning zal worden aangevraagd nadat de mer-beoordeling
is uitgevoerd.
De boringen vinden plaats op percelen met een agrarische bestemming. De inrichting bevindt
zich niet in of nabij gebieden als genoemd in onderdelen 2a tlm 2f van de bijlage III van de
Europese m.e.r.-richtlijn 97/11/EG of gebieden die op grond van het Besluit
milieueffectrapportage als gevoelig’ worden aangemerkt.

Soort en kenmerken van het potentiële effect op het milieu
De uitvoering van de diepboringen is beoordeeld aan de hand van de volgende milieuaspecten:
veiligheid, afval en afvalwater, geluid, licht en geur, luchtemissies, natuur, bodem en
bodembeweging. Er is naar voren gekomen dat de voorgenomen diep boringen geen langdurige
of onomkeerbare negatieve effecten op de omgeving hebben.
De samenhang met andere activiteiten
Er zijn er geen andere activiteiten die cumuleren met het effect van de voorgenomen
diepboringen. Met andere woorden er treedt geen cumulatie van effecten op.
Conclusie
Gezien de beschreven effecten en de eerder verrichte onderzoeken ten behoeve van
vergelijkbare boringen in het gebied Ganzebos (binnen de reeds verleende
omgevingsvergunning en het winningsplan Ganzebos fase 1, waarvoor reeds een
instemmingsbesluit is genomen) heeft het opstellen van een milieueffectrapport geen
meerwaarde.
Gelet op het bereik en de omvang van de activiteit en het daarmee samenhangende resultaat
en in het licht van de resultaten van de uitgevoerde milieuonderzoeken, is de initiatiefnemer van
mening dat het niet noodzakelijk is om een milieueffectrapport op te stellen.
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