
Geachte , 

 

Bijgevoegd de aangevulde aanvraag tot her-ingebruikname van onze pekelleiding en bijbehorende 
bijlages. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Hoofd Mijnbouw en Productie 
Frisia Zout B.V. 
 
Van:
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 11:21 
Aan:   

CC:   
Onderwerp: Verzoek om aanvulling pijpleiding Frisia 
 
Ref Frisia e-mail van 13-06-17 15:42, SodM kenmerk 17093079 
 

 
Geachte heer/mevrouw, 

 
Op 13 juni 2017 heb ik uw verzoek tot instemming voor her-ingebruikname voor de  
pijpleiding tussen Tzumarum en Pietersbierum ontvangen.  
De aanvraag om instemming is gedaan op basis van artikel 101 van het Mijnbouwbesluit. 
 
Ik heb uw verzoek op volledigheid en correctheid getoetst aan de wettelijke  
eisen van het Mijnbouwbesluit die voor de instemming gelden.  

 
Na een eerste beoordeling van uw verzoek moet ik constateren, dat bepaalde informatie 
in uw verzoek ontbreekt c.q. dat informatie in uw verzoek niet duidelijk is.  
 
De volgende informatie ontbreekt of is niet correct voor zover deze is gecontroleerd.  
Het betreft de volgende bevinding: 

- Leiding nummer 
- Leiding diameter 

- Medium 
- Leiding materiaal soort 
- Duidelijk begin en eindpunt van de betreffende leiding (bijv. afsluiternr.’s) 
- Overzichtstekening  

Verklaring, afgegeven door een onafhankelijke deskundige (in of extern) die  

geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie. 
Met deze verklaring (Persverklaring en Lekdichtheidsverklaring of een Bewijs  
van Toezicht) wordt aangetoond dat wordt voldaan aan artikel 93. 
 

Op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht verzoek ik u om aanvullende  
informatie t.a.v. uw verzoek toe te sturen.  
 

Ik verzoek u uw instemmingsverzoek hierop aan te passen en deze, binnen 4 weken  
na dagtekening van deze e-mail, in te sturen. Indien u de aanvullende informatie niet binnen  
de gestelde termijn aanlevert, neem ik mij voor om, op basis van artikel 4:5 van de  
Algemene wet bestuursrecht, uw verzoek niet verder in behandeling te nemen. 
 
Indien u niet alle informatie, die op basis van bovenstaande artikel, van de  

Mijnbouwregeling is vereist, binnen de hierboven gestelde termijn aanlevert,  
neem ik mij voor om op basis van artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht,  
uw verzoek niet verder in behandeling te nemen. 
 
Met vriendelijke groet / Kind regards, 
 

Vergunningsbehandelaar / Permit Handler 



Directie Engineering & Netbeheer / Directorate Engineering & Gas Distribution 
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 

niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te  

verwijderen.  
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard  
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch  
verzenden van berichten.  

This message may contain information that is not intended for you. If you 

are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 

are requested to inform the sender and delete the message. 

The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 

risks inherent in the electronic transmission of messages. 

 




