
Beste , 

 

De aanmeldingsnotitie is op 16 november 2017 ontvangen. 
Naast SodM is aan de Directie Natuur en Biodiversiteit advies gevraagd. Het advies van NB 
verwacht ik eind december, waarna ik het advies van SodM begin/medio januari 2018 verwacht.  
 
Groet, 

 

 

Van:   

Verzonden: maandag 18 december 2017 10:38 

Aan:  
CC:  

Onderwerp: RE: Verzoek advies aanmeldingsnotitie mer-beoordeling WHC-1 (Nedmag) 
 
Beste , 
 
Graag hoor ik van je op welke termijn je dit nodig hebt (wanneer is de deadline? wanneer is deze 
notitie door jullie ontvangen? tot hoe lang hebben overige adviseurs of heb je alleen aan ons 

advies gevraagd?). Heb je een planning? 

 
Groet, 

 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 15 december 2017 16:13 

Aan:  

CC:  
Onderwerp: Verzoek advies aanmeldingsnotitie mer-beoordeling WHC-1 (Nedmag) 
 
Geachte adviseurs, 

Nedmag B.V. heeft een aanmeldingsnotitie ingediend. De aanmeldingsnotitie betreft het 

voornemen om twee nieuwe diepboringen ten behoeve van zoutwinning uit te voeren, vanaf de 
locatie Well Head Center-1, gelegen in Borgercompagnie, in de gemeente Veendam. 

 
Constatering zorgplicht art. 33 Mijnbouwwet  
De minister van Economische Zaken en Klimaat zal op basis van de aanmeldingsnotitie controleren 
of Nedmag B.V. alle maatregelen heeft genomen die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen 
worden om te voorkomen dat als gevolg van de voorgenomen diepboring nadelige gevolgen voor 

het milieu worden veroorzaakt.  

Advies  
Hierbij stel ik u in staat advies te geven op deze aanmeldingsnotitie, maar u bent dit niet verplicht. 
Indien volgens u van toepassing, vraag ik u om advies te geven betreffende, met inbegrip van het 
controleren van het overige advies op compleetheid, alsmede controle op mogelijke onderlinge 
conflictsituaties van het advies van andere adviseurs. U ontvangt van mij bericht wanneer het 

overige advies is ontvangen. 
 
Tot slot  
Uw advies kunt u zenden naar mijnbouwmilieu@minez.nl. Mocht u nog vragen hebben of de 
documenten onverhoopt niet kunnen benaderen, dan kunt u direct contact met mij opnemen via 

onderstaande gegevens.  
 

Met vriendelijke groeten,  
 

  
 

  
Beleidsmedewerker (milieu)vergunningverlening 
........................................................................ 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Energie, Telecom en Mededinging 
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