
Geachte adviseurs, 

 

Nedmag B.V. te Veendam heeft op 27 maart 2018 op grond van de Wabo een aanvraag om een 
omgevingsvergunning ingediend voor de activiteit het oprichten van een inrichting of 
mijnbouwwerk of het veranderen (milieu). De aanvraag betreft de inrichting WHC-1/2, meer 
specifiek betreft de locatie WHC-1, gelegen aan de Borgercompagnie 156-A in de gemeente 
Veendam. 
 

De aanvraag betreft een tijdelijke omgevingsvergunning voor het uitvoeren van twee diepboringen 
ten behoeve van de aanleg van twee zoutwinningsputten op de bestaande locatie WHC-1 te 
Borgercompagnie.  
 
Procedure  
Deze aanvraag is ingeschreven onder nummer 3554325. Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

procedure van 6 maanden. De beslissing van de aanvraag moet uiterlijk 27 september 2018 aan de 
aanvrager bekend worden gemaakt. 
 
Regulier advies 
Als regulier adviseur wordt u in staat gesteld advies te geven, maar u bent dit niet verplicht. Indien 

volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende deze aanvraag, met inbegrip 
van het controleren van het overige advies op compleetheid, alsmede controle op mogelijke 

onderlinge conflictsituaties van de voorschriften van andere adviseurs. U ontvangt van ons bericht 
wanneer het overige advies is ontvangen.  
 
Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik als bijlage heb toegevoegd 
aan de e-mail en heb geplaatst in het Omgevingsloket onder Documenten. Indien nodig, 
bijvoorbeeld vanwege het opvragen van aanvullende gegevens, zal ik deze planning aanpassen.  
 

Uw advies kunt u plaatsen op het Omgevingsloket online bij de aanvraag, onder ‘Documenten’, of 
toezenden via omgevingsvergunning@minez.nl.  
 
Contact 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met mij opnemen via onderstaande gegevens.  
 

 
Met vriendelijke groet,  

Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening 
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Energie, Telecom en Mededinging 
Afdeling Energie en Omgeving 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | DEN HAAG |  
Postbus 20401 | 2500 EK | DEN HAAG  
........................................................................ 
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