
Reactie op zienswijze 7 omgevingvergunning Nedmag naar aanleiding van het ontwerpbesluit van 

1 december 2017, kenmerk DGETM-EO/17191131 (OLO nr. 3000245). 

 

7a Winningsplan, verplaatsing van de 
winning heeft gevolgen voor de 
bodemdaling.  

 

7b Niet duidelijk is in hoeverre van 
het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Veendam’ wordt 
afgeweken.  

 

7c In de ruimtelijke onderbouwing 
wordt ingegaan op de vergroting 
met twee winningsputten, als de 
locatievergroting tot bijna aan het 
oppervlaktewater loopt, dan maakt 
dit meerdere winningsputten 
mogelijk en is de ruimtelijke 

onderbouwing niet in orde 

Op bijlage 5 “Situatietek WHC-1 toekomst_pdf” 
is aangegeven wat er precies wordt vergund. 

7d Een wettelijke grondslag ten 

aanzien van de activiteit milieu 
ontbreekt. Artikel 2.14 lid 1 sub b 
en sub c zijn onvoldoende 

meegewogen. 

De gevolgen voor het milieu door deze 

verandering zijn zeer beperkt. De gestelde 
grenswaarden voor het milieu komen niet in het 
geding.  

7e Provincie en waterschap zijn ook 
om advies gevraagd, maar de 
wettelijke grondslag daarvoor is 
niet helder. 

 

7f De ter inzage legging per 7 
december was niet compleet en 
niet volledig. 

 

7g Niet duidelijk is wat de status en 
de stand van zaken is met 

betrekking tot het 
instemmingsbesluit winningsplan. 

Het vigerende winningsplan stamt uit 2013, het 
instemmingsbesluit daarop is in 2014 genomen 

en dit is onherroepelijk van kracht. De 
aangevraagde verandering gaat niet over dit 
winningsplan.  

7h Niet duidelijk is hoe de Provincie 

Groningen (GS) hebben verwoord 
en waarom zij tot geen advies zijn 

gekomen. 

 

7i Niet duidelijk is hoe en wat het 
Waterschap Hunze en Aa’s tot hun 
advies mbt de 
omgevingsvergunning zijn 
gekomen. 

 

7j De vvgb van Veendam is op een te 
kleine meerderheid van de 
gemeenteraad gebaseerd. 

 

7k De vergunning kan niet worden 

verleend, omdat de effecten van 
de mijnbouw in dit gebied niet 
voldoende in kaart zijn gebracht. 

De effecten van de omgevingsvergunning zijn in 

deze procedure aan de orde. Hiervoor is het 
bestemmingsplan waaraan getoetst moet 
worden. De afwijking van het bestemmingsplan 
is verleend door de gemeente Veendam. 

7l Het gebruik van dieselolie als 

dakolie brengt onzekerheden met 

zich mee. Niet duidelijk is wat 
acceptabel is en wat niet.  

Ook Nedmag zal zich dienen te houden aan het 

rapport “Methode van zoutwinning in een 

caverne met een deken van lichte olie (oliedak)” 
van Maart 2016. Zie ook de Kamerbrief van 5 
april 2016. 

7m Mededelingen punt 3: De 
bouwwerkzaamheden mogen 

alleen uitsluitend uitgevoerd 
worden tussen 07.00 en 17.00 
uur. 

Deze mededeling is gebaseerd op het 
Bouwbesluit, artikel 8.3. Dit is rechtstreeks 

werkende regelgeving en vandaar dat het een 
mededeling betreft en wordt er vanuit de 
omgevingsvergunning geen eis gesteld.  



7n In de aanvraag staat ten onrechte 
dat 65 cm bodemdaling is 

toegestaan, dit moet 50 cm zijn 

Bij een gerealiseerde bodemdaling van 50 cm 
moet een actualisatie van het winningsplan 

worden ingediend. De maximale uiteindelijke 

bodemdaling is vastgesteld op 65 cm. 

7o De uitbreiding van WHC-1 ligt te 
dicht op de woonbebouwing van 
Borgercompagnie, waardoor de 
woon- en leefomgeving wordt 

ondermijnd. 

Zie 7k 

7p Wie bepaalt wat een acceptabele 
geluidsuitstraling is.  

Aangezien de gemeente Veendam geen 
gemeentelijk geluidsbeleid heeft vastgesteld, is 
voor de beoordeling van de geluidsuitstraling de 
“Handleiding Industrielawaai en 
Vergunningverlening” gehanteerd.  

7q Waarom is de gewenste 
verandering niet meegenomen bij 
de herziening van het 
bestemmingsplan “Buitengebied 
Veendam”.  

 

7r De Minister heeft duidelijke regels 
gesteld ten aanzien van het 
gebruik van dakolie. Hoe word ik 
als belanghebbende geïnformeerd 
dat Nedmag de gestelde 
voorschriften nakomt? 

SodM is toezichthouder en zal Nedmag aan de 
gestelde voorschriften houden.  

7s Er zullen geen productieprocessen 
op WHC-1 plaats vinden. 
Waarvoor wordt een 
instrumentenluchtcompressor incl 
droger en buffervat dan gebruikt? 

Het op afstand sturen van kleppen en regelingen 
gebeurt met behulp van instrumentenlucht.  

7t Hoe moet Nedmag omgaan met de 
uitstoot van stikstofdioxide.  

In bijlage 3 van de aanvraag staat beschreven 
welke activiteiten uitstof van stikstofoxiden met 
zich meebrengen. Overigens zijn hierin ook 
bronnen vanuit de bestaande inrichting 
meegenomen. De conclusie is dat de 
drempelwaarde voor de NOx-emissie in 

daarvoor gevoelige natuurgebieden niet wordt 
overschreden. Nadere voorschriften voor het 
omgaan met de emissies van NOx zijn niet 
noodzakelijk. 

7u Ruimtelijke onderbouwing: gaat 
het nu over 2 putten, of over 4 

putten 

Deze vergunning wordt verleend voor de aanleg 
van het bovengrondse deel van 2 putten en het 

vergroten van het terrein. Constructiebrief REV 
0 is ten onrechte als bijlage bij het besluit 
gevoegd: EZ: Ik zou alleen constructiebrief 
Rev-A als bijlage benoemen en de Rev 0 
constructiebrief eruit verwijderen 

7v Additionele aanpassingen en 
renovaties van de locatie maken 
van de bestaande locatie een 
locatie met industriële activiteiten 

De activiteiten passen binnen het (gewijzigde) 
bestemmingsplan. 

7w Er is geen onderzoek gedaan naar 
laagfrequent geluid en low 

frequency vibration. Er dient nader 
onderzoek naar trillingen te 
worden uitgevoerd. 

Het meten van low frequency vibration is vooral 
belang als meting op/aan apparatuur om 

preventieve onderhoudstermijnen te kunnen 
bepalen. Voor het omgevingsgeluid is het 
akoestische onderzoekrapport dat bij de 
aanvraag is gevoegd, voldoende.  

7x De nieuwe putten moeten 

helemaal niet worden geboord. 

 

7y De gemeente heeft in de 
structuurvisie Veendam geen 
gemeentelijk beleid vastgesteld 
ten aanzien van het winning van 

 



delfstoffen 

7z De bodem zal aan de rand van de 

huidige bodemdalingskom meer 
gaan dalen. Daarom wil ik het 
advies van het Waterschap weten. 

 

7aa Wat wordt bedoeld met de 
buitenplanse afwijking? 

 

7ab Is Nedmag de voorschriften en 
beperkingen uit het winningsplan 
2013 nagekomen? Zo nee, dan 
moet deze vergunning niet 
verleend worden. 

SodM houdt hier toezicht op. Er lopen geen 
handhavingstrajecten. 

7ac De woningen staan allemaal 
binnen 200-300 meter van de 
locatie en daarom maak ik 
bezwaar tegen het inpasbaar zijn 
van de locatie vanwege de 
milieuzonering. 

Er is geen sprake van milieuzonering. De locatie 
is inpasbaar. 

7ad Hoe stelt Nedmag zeker dat 

archeologische vondsten bij het 
uitvoeren van 
graafwerkzaamheden ook als 
zodanig worden herkend? 

Nedmag houdt hier toezicht op. Deze 

toezichthouder is geïnstrueerd. 

7ae De toename van het aantal 
transporten leidt tot overlast, 
waarom is niet naar een 
alternatieve transportroute 
gekeken? 

De toename betreft in de dagperiode in de worst 
case situatie 2 vrachtwagens en 6 
personenauto’s van en naar de inrichting. Dit is 
een zeer beperkte toename. 

7af Wat is de herkomst van het water 
dat van WHC-2 komt en 
geïnjecteerd wordt? Het mag geen 
oppervlaktewater zijn dat bij Lula 
vandaan komt. 

1. Regenwater dat op WHC-2 wordt verzameld 
2. Condenswater dat vrijkomt uit de fabriek voor 
vast MgCl2 -zout op WHC-2 
3. Oppervlaktewater uit het A.G. 
Wildervanckkanaal 

7ag Waterhuishouding en bodemdaling  

7ah Landschappelijke waarden, de 
locatie past niet in een agrarische 

omgeving. 

 

7ai Soortbescherming, aanplant is niet 

aangebracht 

Modellen voor de landschappelijke inpassing van 

WHC-1 zijn onlangs voorgelegd aan 
omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst. Dit 
moet nog worden uitgevoerd, nadat de wijziging 
van de locatie heeft plaatsgevonden. 

7aj Economisch is het project voor 
Nedmag wellicht uitvoerbaar, 

maar de waardedaling van de 
omliggende woningen moet ook 
worden vergoed. 

 

7ak Negatieve effecten op de 
omgeving en de sociale cohesie in 

het dorp zijn niet bij de conclusies 
meegenomen. 

 

7al Quickscan Wet Natuurbescherming  

7am De loods bevat stoffen die 

mogelijk asbest  bevatten. Welke 

procedure moet gevolgd worden 
als asbest moet worden 
verwijderd? 

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften voor 

de verwijdering van asbest, net als de 

Arbowetgeving. Veelal moet er een 
asbestinventarisatierapport worden opgesteld en 
moet er een sloopmelding worden gedaan. Als 
er asbest aanwezig is, moet het verwijderd 
worden door een gecertificeerd 
asbestverwijderingsbedrijf. 

7an Nusituatie bodemonderzoek is 
bijgevoegd, dus de bodem gaat 
verontreinigd worden. 

Bodemverontreiniging dient te worden 
voorkomen, zie voorschriften uit de vergunning. 
Als het onverhoopt toch optreedt, moet het 



ongedaan worden gemaakt. Peilbuizen om de 
situatie te monitoren dienen te worden 

aangebracht en jaarlijkse monitoring dient 

plaats te vinden. Het nulsituatierapport is nodig 
om een goed beeld te hebben van de 
beginsituatie. Dit is een wettelijke verplichting. 

7ao Het bodemonderzoek is niet goed 
uitgevoerd. 

Het bodemonderzoek voldoet aan de eisen uit 
het Besluit bodemkwaliteit 

7ap Nikkel, koper en barium 
overschrijden de streefwaarde. 
Waar komt dit vandaan? 

De overschrijding van de streefwaarde betreft 
hoogstwaarschijnlijk licht verhoogde gehalten 
die representatief zijn voor de 
grondwaterkwaliteit ter plaatse.  

7aq Er moet extra bodemonderzoek 

worden uitgevoerd. 

Er is geen aanleiding voor nader onderzoek. 

7aq Inmiddels is er grond afgevoerd. 
Welke rol heeft het bevoegd gezag 
gehad bij afvoer van de vervuilde 
grond? 

De regels voor afvoer van grond zijn helder. Niet 
elke partij wordt apart gecontroleerd. 

7ar Voor de bariumverontreiniging is 

sprake van een antropogene bron. 
Daarom mochten de 
bodemmonsters niet worden 
vernietigd. 

De analyseresultaten zijn vermeld. Indien 

noodzakelijk kunnen nieuwe monsters worden 
genomen.  

7as De Aeriuscalculator is uitgevoerd 
voor het boren van 4 putten.  

Dat neemt niet weg dat de resultaten ook 
relevant zijn voor het boren van 2 putten. 

7at De huidige situatie dat geen 
relevante geluidsbronnen 
aanwezig zijn, dient te worden 

gehandhaafd. 

 

7au Algemeen geaccepteerde 
grenswaarden hoeven wij niet als 
norm te accepteren. 

Bij vergunningverlening wordt van het landelijk 
geluidsbeleid als vastgelegd in de handleiding 
uitgegaan. De richtwaarde voor een landelijk 
gebied worden gerespecteerd. 

7av E-ruimte is niet duidelijk, om wat 
voor apparaten gaat het. De 
bronsterkte is hoger dan wat in de 

Arbowet staat. 

De Arbowet gaat om blootstelling van 
werknemers. Deze ruimte is normaliter 
onbemand. Als er in de ruimte een hoog 

geluidsniveau heerst, dient gehoorbescherming 
te worden toegepast, als deze wordt betreden. 
In zijn algemeenheid is een E-ruimte een 

elektrische ruimte, ten behoeve van de 
stroomvoorziening van de pompruimte. 

7aw De inpandige scheidingswand aan 
de oostkant van het pompgebouw 
krijgt geen isolerende waarde 
mee, dat is wel nodig want deze 

kant is gericht op de 
woonbebouwing. 

Deze wand is geen buitenwand, de isolatie wordt 
gevormd door de overige ruimtes. De 
geluidsuitstraling van het gebouw is zodanig, 
dat aan de normering voor landelijk gebied 

wordt voldaan. 

7ax De berekeningen zijn uitgevoerd 
met behulp van het software 
programma Geomilieu V4.01, voor 
metingen zijn slechts enkele 

woningen meegenomen. 

Het meten en rekenen dient te gebeuren 
volgens de Handreiking meten en rekenen 
industrielawaai. Dat is gebeurd. De 
etmaalwaarde die is voorgeschreven geldt voor 

alle woningen, ongeacht of deze genoemd 
worden. De dichtst bij de inrichting gelegen 

woningen zijn genoemd, maar de vergunde 
waarde geldt ook voor de overige woningen.  

7ay Transportbewegingen: ik mis de 

indirecte hinder van de woningen 
Borgercompagnie 117A en 119. 

Niet alle woningen hoeven apart genoemd te 

worden. De meest maatgevende woning is 
bepaald. Deze zit zeer ruim onder de 
voorkeursgrenswaarde. Voor vergelijkbare 
woningen is de indirecte hinder hierdoor ook 
duidelijk ruim onder de voorkeursgrenswaarde. 

7az Luchtkwaliteits- en Natuurtoets, 

wat is de huidige emissie van fijn 

De beoordeling dat Nedmag niet in betekenende 

mate bijdraagt aan de lokale luchtkwaliteit, 



stof ten gevolge van de 
activiteiten van Nedmag vanaf 

deze locatie. Is die gemeten? Zo 

ja, wanneer? 

betekent dat de emissie van deze stoffen 
verwaarloosbaar is ten opzichte van de 

achtergrondwaarde. 

 




