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Beleid zoutwinning

• Zoutwinning is belangrijk. Het levert een belangrijke grondstof 
voor de chemische industrie, en ook werkgelegenheid.

• Mijnbouw gaat gepaard met risico’s.
• Beleid, vergunningverlening en toezicht zijn gericht op een 

zorgvuldige beoordeling van risico’s.
• De risico’s en de maatschappelijke gevolgen van de zoutwinning 

worden over het algemeen beheersbaar en acceptabel geacht.
• Als het niet acceptabel is, dan wordt het niet toegestaan.
• Zoutcavernes en de kennis om deze te maken, kunnen in de 

toekomst nodig zijn voor opslag van duurzame waterstof.



Beleid
Zoutwinning, prominente rol 
veiligheid, betrokkenheid 
overheden. 
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Van beleid tot uitvoering

Vergunningverlening
Toepassen van wet- en regelgeving op 
een activiteit.

Wet- en regelgeving
kaderstelling in verlengde van het beleid, 
bepaalt de te volgen procedure 

Betrokkenheid

van de omgeving



Wet en regelgevingMijnbouwwet
Mijnbouwbesluit
Mijnbouwregeling
BARMM

Wet- en regelgeving niet 
specifiek voor een mijnbouw 
maar wel van toepassing: 
Besluit MER, Wabo, Wet 
Milieubeheer, Wet 
natuurbescherming e.d.
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Drie typen vergunningen nodig voordat je mag winnen
Iedere vergunning heeft eigen toetsingskader / scope. 
Verschillende procedures

ØOpsporings-, winnings- en opslagvergunning die aangeeft wie in welk gebied 
het alleenrecht van respectievelijk opsporing, winning of opslag krijgt voor een 
bepaalde periode. Dit is een zogenoemde marktordeningsvergunning.

ØOmgevingsvergunning, voorafgegaan door een mer-beoordeling, waarin staat 
waar geboord mag worden, een bovengrondse installatie opgericht mag 
worden en in werking gehouden mag worden en onder welke voorwaarden. 
Er wordt getoetst aan bouwkundige eisen, milieuvereisten en ruimtelijke 
inpassing. De scope is bovengronds en loopt via de Wabo.

ØWinningsplan beschrijft hoe gewonnen gaat worden, de te verwachte 
bodembeweging en de effecten daarvan. De scope is ondergronds.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van 
Economische Zaken
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Vergunningverlening  voor  mijnbouwactiviteiten
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besluit obv schaal regelt Formele betrokkenheid

Opsporingsvergunning 
(=concessie)

Mbw Regio Wie Adviesrecht provincies, 
provincies betrekken gemeente en 
waterschap.

Vergunning voor de 
opsporingsboring
(Omgevingsvergunning)

Wabo/Ow Lokaal Waar proefboring + 
Voorwaarden

MER beoordeling 
Adviesrecht provincies,
Gemeenten,
Waterschap via watertoetsproces en 
eventuele eigen vergunningen
Bij aanpassing bestemmingsplan: 
gemeente VVGB

Winningsvergunning 
(concessie)

Mbw Afh.van het 
voorkomen

Wie Adviesrecht provincies, 
provincies betrekken gemeente en 
waterschap.

Winningsplan Mbw - Hoe, instemming op 
wijze van winnen

Advies provincie en gemeente en 
waterschap

Vergunning voor de 
winningsinstallatie
(Omgevingsvergunning)

Wabo/Ow lokaal Waar 
winningslocatie
+ voorwaarden

Veelal hergebruik opsporingsboring.
Adviesrecht provincies,
Gemeente, Waterschap via 
watertoetsproces en eventuele eigen 
vergunningen.
Bij aanpassing bestemmingsplan: 
gemeente VVGB

Formele betrokkenheid
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• Mijnbouwwet geeft t.a.v. winningsplannen aan dat:

Ø Minister advies inwint bij TNO, SodM, Tcbb, provincie(s), gemeente(n), 
waterschap(pen) en Mijnraad. 

Ø Een instemmingsbesluit op een (gewijzigd) winningsplan waarbij er een 
andere beoordeling is van de effecten op de omgeving, wordt voorbereid 
d.m.v. de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) 

Ø Toetsing op:
1. de wijze van winning (planmatig gebruik), 
2. de effecten van de bodembeweging ten gevolge van de winning, en
3. de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan 
4. nadelige gevolgen voor natuur en milieu

Ø Binnen het kader van de toetsingsgronden kunnen aan een besluit tot 
instemming voorschriften en/of beperkingen worden verbonden
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 Toetsing o.g.v. Mijnbouwwet
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 Toetsing o.g.v. Wabo

• De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
geeft t.a.v. de wabo-vergunningen aan dat:

Ø Moet worden getoetst aan de voor de (Wabo)activiteit relevante 
artikelen. Voor boren en winningsinstallatie is dit de activiteit: het 
oprichten en in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Ø De toetsing heeft hoofdzakelijk betrekking op de milieuaspecten, zoals 
bodem en oppervlaktewater, geluid, lucht, afvalstoffen en –water etc.

Ø Binnen het kader van de toetsingsgronden kunnen aan een 
omgevingsvergunning voorschriften en/of beperkingen worden 
verbonden.

Ø Natuur is geen toetsingsgrond voor de omgevingsvergunning, echter 
wel wordt getoetst of geen Wet natuurbescherming vergunning nodig 
is. Indien nodig kan deze dan worden ‘aangehaakt’ d.w.z. dat een 
VVGB wordt gevraagd aan de minister van LNV.

Ø De omgevingsvergunning wordt voorbereid d.m.v. de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure (afd. 3.4 Awb) 



• Betrokkenheid in de planvormingsfase
• Wat leeft er in de omgeving (onrust, werkgelegenheid)
• Via inbreng van de omgeving en decentrale overheden en 

via discussies in Tweede Kamer

• Heldere informatievoorziening:
gericht op de vragen en wensen die leven in de omgeving 

Voorbeelden:
-inzage in bestaande vergunningen,
-hoe zien de bestaande afspraken over schadebeoordeling en 
afhandeling eruit)
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Informele betrokkenheid
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Mijnbouwschade: huidige regelgeving

In de Mijnbouwwet en het Burgerlijk Wetboek staat dat het 
mijnbouwbedrijf:
•zorgvuldig om moet gaan met de belangen van de 
omwonenden. Er is een wettelijke zorgplicht.
•maatregelen moet nemen om onveilige situaties en schade 
zoveel mogelijk te voorkomen.
•wettelijk aansprakelijk is en de schade ten gevolge van de 
zoutwinning moet vergoeden.
•Schadebeoordeling en -afhandeling verloopt nu via 
mijnbouwbedrijf (evt Tcbb)
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• Er komt een landelijke en onafhankelijke  
beoordeling van mijnbouwschade.

• De afhandeling moet laagdrempelig en 
overzichtelijk zijn

• Onder publieke regie.
• Onafhankelijk van mijnbouwbedrijven.
• Protocollen gaan gelden voor alle mijnbouw: 

zoutwinning, winning en opslag van olie en gas, 
geothermie en voormalige steenkolenwinning in 
Limburg.

Mijnbouwschade: nieuwe ontwikkelingen
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• De beoordeling en afhandeling van een schademelding 
wordt voor omwonenden gemakkelijker gemaakt.

• Er komt één landelijk loket voor de schademelding.
• De schademeldingen worden beoordeeld door de 
Commissie Mijnbouwschade (CM).

• CM schakelt deskundigen in om de schade te beoordelen
• Het mijnbouwbedrijf heeft geen rol in de beoordeling.
• Zodra een schadeclaim door de CM is toegekend, wordt 
het geld vlot uitgekeerd door het mijnbouwbedrijf.

Mijnbouwschade: landelijk protocol 
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