
 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

De Nedmag B.V. te Veendam, heeft op 30 mei 2017 op grond van de Wabo een aanvraag om een 

omgevingsvergunning ingediend voor de activiteiten bouwen, handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening en inrichting of mijnbouwwerk veranderen. De aanvraag betreft inrichting 

WHC-1, te Borgercompagnie, gelegen in de gemeente Veendam.   

 

De aanvraag betreft uitbreiding en renovatie van locatie WHC-1. 

 

Procedure  

Deze aanvraag is ingeschreven onder nummer 3000245. Voor deze aanvraag geldt de uitgebreide 

procedure van 6 maanden. De beslissing van de aanvraag moet uiterlijk 30 november 2017 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.  

 

Ik hoor graag uiterlijk 29-06 of u op basis van onderstaande artikelen inderdaad aangewezen bent 

als wettelijk adviseur voor deze aanvraag.  

 

Gedeputeerde staten van de provincie wordt volgens artikel 6.1, lid 2, Bor, aangewezen als 

Regulier adviseur indien het project geheel of gedeeltelijk plaats vindt in betreffende provincie, en 

indien, als bedoeld in artikel 1.3, eerste lid, Wet milieubeheer, een ontheffing is vereist van regels 

ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater, regels inzake gesloten stortplaatsen en 

andere bij provinciale milieuverordening daartoe aangewezen regels. Hierbij wil ik u ook vragen 

om, indien nodig, de aanvraag door te sturen naar de, volgens provinciale milieuverordening 

aangewezen, bestuursorganen voor advies op ontheffing.  

 

Voor de planning van de procedure verwijs ik u naar de planning die ik 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,  

 

  

 

Directie Energie en Omgeving 

Ministerie van Economische Zaken 

omgevingsvergunning@minez.nl  

 

 




