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SodM 

Van:
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 19:04
Aan:
CC: ;   

Onderwerp: Fwd: Afspraak begin maart + tijdspad procedure Nedmag
Bijlagen: Vragen SodM.pdf; ATT00001.htm

De Graepers en stopzoutwinning Veendam willen langskomen om hun vragen te bespreken. 

M. vr. gr. 

 
 
 
 
Sent from mobile. Please excuse brevity and spelling. 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @graeper.nl> 
Datum: 12 februari 2019 om 13:52:04 CET 
Aan: houten@sodm.nl> 
Onderwerp: Antw.: Afspraak begin maart + tijdspad procedure Nedmag 

Geachte heer ,  
 
Namens de Bewonersgroep Borgercompagnie en de Stichting Stop Zoutwinning wil ik u hartelijk dank zeggen voor 
de toezending van het tijdspad betreffende het Winningsplan 2018 van Nedmag. 
 
In onze vergadering van gisteravond hebben wij de lijst met vragen opgesteld die een delegatie van 
Borgercompagnie en de stichting Stop Zoutwinning graag met SodM in Den Haag wil bespreken. Deze lijst gaat als 
bijlage hierbij. De namen van de deelnemers onzerzijds zijn: 
 
van Borgercompagnie:  en per 
van Stop Zoutwinning:  en  
 
Ten aanzien van de datum van het gesprek zijn er voor ons de volgende mogelijkheden:  
 
18 maart 2019, 21 maart 2019 of 22 maart 2019. 
 
Gegeven de reistijd vanuit uit noorden zouden wij het op prijs stellen als de aanvangstijd vanaf 13.00 uur zou 
kunnen zijn. 
 
Ik wacht uw verdere berichten af. 
 
Met vriendelijke groet, 
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Bijlage: 
 
 
 
 
 

Op 12 feb. 2019, om 10:58 heeft , @sodm.nl> het 
volgende geschreven: 
 
Geachte heer , 
Ik heb nog geen formeel OK op jullie bezoek begin maart, overleg van gisteren waar dat moest 
worden besproken is uitgesteld. Ik wil er voor nu maar van uitgaan dat dat het OK er komt. Laten 
we dus vooral op zoek gaan naar een geschikte datum. 
Vanuit ons telefoongesprek vorige week nog iets over de planning van het winningsplan dat in 
procedure is. Bijgaand twee plaatjes uit een presentatie (door EZK) uit het bestuurlijk overleg van 
14 december, waarin alle overheden bijeen waren. Die gaat over de procedures, met 
inschattingen van de termijnen. Hier valt een minimale doorlooptijd uit te halen, maar geen 
maximale. Wij hebben nog zeker tot eind februari nodig voor ons advies, maar waarschijnlijk 
wordt het nog wel wat later. 
Met vriendelijke groet, 

 

 




