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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n)  

Geachte heer , 

 

Op 6 februari 2022 is er namens de Bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint 

verzocht om handhaving ten aanzien van een ontsluitingsroute in februari 2022 

bij locatie WHC-1 te Borgercompagnie van Nedmag B.V. (hierna: Nedmag). 

 

Ik heb uw verzoek om handhaving beoordeeld en wijs dit af. In deze brief kunt u 

lezen waarom. 

1 Procedure en feiten 

Op 30 april 2021 verleende de minister van Economische Zaken en Klimaat twee 

omgevingsvergunningen aan Nedmag. Een voor de uitbreiding en renovatie van 

de locatie WHC-1 te Veendam (DGKE-WO / 20284195), en een voor diepboringen 

VE-5 en VE-6 op dezelfde locatie (DGKE-WO / 20282828).1 

 

Op 6 februari 2022 heeft u namens de Bewonersvereniging ’t Kalkwijksterlint per 

e-mail een verzoek tot handhaving ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) betreffende de geplande ingebruikname van een ontsluitingsroute. Op 11 

februari 2022 hebben wij u per e-mail op de hoogte gesteld dat wij naar 

aanleiding van de door u genoemde mogelijke geluidhinder geen reden tot 

handhaving zien. Op 13 februari 2022 heeft u per e-mail aangegeven dat uw 

verzoek niet louter ziet op geluidshinder maar ook op het uitbreiden van de 

inrichting. Op 15 april 2022 hebben wij u per e-mail verzocht om aanvullende 

informatie toe te sturen (de statuten en een beschrijving van de activiteiten van 

uw vereniging) deze informatie is op 11 mei 2022 door ons ontvangen.  

 

De betreffende ontsluitingsroute is in februari 2022 door Nedmag in gebruik 

genomen. Het betreft een bestaande landbouwweg tussen de zoutwinningslocatie 

WHC-1 van Nedmag en de aansluiting op de Kalkwijk te Hoogezand. De gemeente 

Veendam heeft in juni 2022 een omgevingsvergunning verleend voor het afwijken 

van de bepalingen van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van het 

nieuwe gebruik van deze weg door Nedmag. 

 
1 Deze zijn te vinden via mijnbouwvergunningen.nl Nedmag locatie WHC-1, Veendam (link: 

https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-

a2645fe35f98/kennisgevingen/6f99df79-f64c-4d07-99be-bdc3fc196c89) 
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2 Normen  

Volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is het verboden 

zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor zover dat geheel of 

gedeeltelijk bestaat uit: het oprichten, het veranderen of … in werking hebben van 

een inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1 onder e). 

 

Het begrip ‘inrichting’ is gedefinieerd in de Wet milieubeheer (Wm) als: elke door 

de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen 

bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht. Daarbij 

worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling 

behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele 

bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen (artikel 1.1. 

eerste lid en vierde lid Wm). 

3 Beoordeling  

U geeft in uw reactie aan dat er sprake is van een gebrekkige 

omgevingsvergunning voor de inrichting van Nedmag op locatie WHC-1 (specifiek 

een overtreden van artikel 2.1 onder e van de Wabo). Dit volgt volgens u uit de 

huidige situatie waarin de nieuwe ontsluitingsroute voor WHC-1 geen openbare 

weg is nu deze is afgesloten met slagbomen aan weerszijden. De 

vrachtautobewegingen op de weg zijn volgens u dan ook rijroutes binnen de 

inrichting. Daarnaast zou de grens van de inrichting zijn verlegd. Samengevat: de 

nieuwe ontsluitingsweg maakt volgens u deel uit van de inrichting maar is niet zo 

vergund. 

 

Naar mijn oordeel maakt de weg echter géén deel uit van de inrichting. De 

definitie van een inrichting volgens de Wet milieubeheer behelst ‘…bedrijvigheid 

die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht’. De ontsluitingsroute 

zou bij exclusief gebruik door Nedmag volgens jurisprudentie inderdaad mogelijk 

als onderdeel van de inrichting kunnen worden gezien.2 Echter, deze route wordt 

gedeeld met de eigenaar van de boerderij naast locatie WHC-1. Daarmee is deze 

weg niet voor exclusief gebruik door eenzelfde onderneming en hoeft dan ook niet 

in de voor de inrichting verleende vergunning te worden opgenomen.  

 

Ik zie daarom geen overtreding van artikel 2.1 onder e van de Wabo. 

  

 
2 Zie bijvoorbeeld ABRvS 10 juni 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1817 4.3 derde alinea. 






