
Beste , 

 

Naar aanleiding van onderstaande aanvraag heb ik een aanvullende vraag over de 
bodemrisicoanalyse. 
 
In de aanvraag (pag. 13) staat de volgende tekst: 
“ In totaal zal er circa 5.000 m3 diesel in de put gepompt worden, in een tijd van circa twee jaar. 
De diesel wordt gebruikt voor daksturing in het proces, waarbij er een laagje diesel bovenop het 

water in de put komt te staan. Hierdoor wordt de stenen wand in de bodem beschermd.” 
 
Het gebruik van diesel voor deze toepassing komt niet terug in de bodemrisicoanalyse, graag zie ik 
de bodemrisicoanlyse hiermee aangevuld. Uit de aanvraag blijkt nu niet hoe Nedmag deze 
toepassing beoordeelt en welke maatregelen en voorzieningen Nedmag treft om bij deze 
toepassing een verwaarloosbaar bodemrisico te bereiken. 

 
In de bodemrisicoanalyse komt wel terug: “Winnen van zout, door middel van een installatie in een 
putkelder”, dit wordt beoordeeld als gesloten proces. Er wordt niet beschreven hoe de toepassing 
van olie hierin past en hoe eventueel de olie weer wordt verwijderd en hoe wordt geborgd dat geen 
olie in de caverne of anderszins in de ondergrond achterblijft.  

 
Graag zie ik de aanvraag op dit punt aangevuld. 

 
Vriendelijke groeten, 
 
 

 
Coördinator advisering omgevingsvergunning 
Directie Engineering & Netbeheer 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 2 juni 2017 13:41 

Aan:  
Onderwerp: Verzoek om een advies over de aanvraag Uitbreiding en renovatie WHC-1 II - 3000245 

 

Geachte meneer, mevrouw, 



Ministerie van EZ (mijnbouw) stelt u in de gelegenheid een advies uit te brengen over één of 

meerdere onderdelen van de aanvraag Uitbreiding en renovatie WHC-1 II - 3000245. U kunt 

de aanvraag inzien en uw advies uploaden via Omgevingsloket online. Het dossier is volledig 

op de ftp server geplaatst.  

 

Onderdeel: Overig bouwwerk bouwen 2 - Bouwen - Terrein, Overig bouwwerk bouwen - 

Bouwen - Terrein, Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu) - 

Verandering, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening - Handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening, Erf- of perceelafscheiding plaatsen - Bouwen - Terrein  

 

Type: Advies 

Toelichting:  

Geachte heer, mevrouw,  

 

Hierbij verzoek ik u om advies over deze aanvraag. Het volledige 

adviesverzoek heb ik geplaatst onder Documenten in het Omgevingsloket.  

Met vriendelijke groet,  

 

Omgevingsloket online 

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

De aanvraaggegevens  

Naam: Uitbreiding en renovatie WHC-1 II 

Aanvraagnummer: 3000245  

Type: Omgevingsvergunning / melding 

Referentiecode aanvrager: Uitbreiding WHC-1 

Datum indiening: 30-05-2017 

Bevoegd gezag: Ministerie van EZ (mijnbouw) 

Verplichtingtype: Vergunningsplicht 

Soort procedure: uitgebreid (onder voorbehoud) 

Bekijk de aanvraag 

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

Let op: deze e-mail is automatisch verstuurd. U kunt er niet op antwoorden. 

 

https://www.omgevingsloket.nl/BevoegdGezag/login?redirectUri=bevoegdgezag/AanvraagTab?record-id=3000245



