
Beste , 

 

Naar aanleiding van de reactie op de zienswijzen van WHC-1 heb ik met name zienswijze 7 
uitgebreid bekeken en de reactie van Nedmag op de zienswijzen er naast gelegd. Er vanuit gaande 
dat in zienswijze 7 de aanvraag wel het meest uitgebreid wordt uitgeplozen van alle zienswijzen, 
heb ik vanwege de snelheid me daartoe beperkt.  
 
Mij valt op dat enkele vragen door Nedmag in de reactie op de zienswijzen niet zijn beantwoord. 

Hoewel dit niet altijd over de vergunning die nu ter visie heeft gelegen gaat, zou het toch van 
zorgvuldigheid van Nedmag getuigen, als zij op deze vragen antwoord geven. Met  is 
afgesproken dat jij deze vragen verzamelt en geïntegreerd aan Nedmag voorlegt. Alvast dank 
daarvoor. 
 
Het gaat wat mij betreft om de volgende punten. Vriendelijke groeten, 

 
 
Hoe stelt Nedmag zeker dat archeologische vondsten bij het uitvoeren van 
graafwerkzaamheden ook als zodanig worden herkend? 
Wat is de herkomst van het water dat van WHC-2 komt en geïnjecteerd wordt? 

Soortbescherming, aanplant is niet aangebracht. Welke aanplant is in het verleden 
afgesproken en kan hierover extra informatie worden verstrekt? 

Nikkel, koper en barium overschrijden de streefwaarde. Waar komt dit vandaan? 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 

 
Coördinator advisering omgevingsvergunning 
Directie Engineering & Netbeheer 
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Van:   

Verzonden: donderdag 8 februari 2018 14:33 
Aan:  

CC:  

Onderwerp: Reactie Nedmag op zienswijzen Omgevingsvergunning WHC 1|2 

 

Dames en heren, 
 



In de bijlage treft u de reactie van Nedmag aan op de zienswijzen die zijn ingediend op het 
ontwerpbesluit “Omgevingsvergunning voor de inrichting WHC 1|2” van 1 december 2017. 
 
Zoals afgesproken met dhr.  is SodM in gekopieerd. 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 

 
Manager Quality, Health, Safety & Environment 
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