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Persbericht 

 
 
Onderbouw Haaksbergen als locatie voor zoutwin-
ning 
 
Haaksbergen als nieuwe locatie voor zoutwinning door Nouryon Salt vraagt om 

een goede onderbouwing. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage 

in haar advies aan minister Van ’t Wout van Economische Zaken en Klimaat. Wat 

zijn de voor- en nadelen van Haaksbergen vergeleken met andere locaties in 

Twente. De minister had de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van 

het nog op te stellen milieueffectrapport. 

 

Nouryon Salt bv heeft in Hengelo een fabriek waar zout wordt verwerkt. Omdat de ca-

vernes leegraken, wil Nouryon op nieuwe locaties zoutwinnen. Eerder kreeg het bedrijf 

al toestemming voor het winnen van meer zout in Twente. Er zijn voor de winning nog 

wel een winningsplan en een omgevingsvergunning nodig. Voordat de minister van 

Economische Zaken en Klimaat hierover besluit, worden de milieugevolgen onderzocht 

in een milieueffectrapport.  

 

De locatie Haaksbergen lijkt in een notitie, die als voorzet voor het milieueffectrapport 

is opgesteld, al een gegeven te zijn voor de zoutwinning. Onderbouw deze keuze goed 

in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Kijk daarbij met name naar de effecten 

op de leefomgeving zoals naar bodemdaling. Breng zo de voor- en nadelen van ver-

schillende locaties in beeld en neem daarbij ook andere overwegingen mee, zoals kos-

ten en winbaarheid van het zout.  

 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3527
http://www.commissiemer.nl/

