
Van: "Gemeente Midden-Groningen"
Verzonden: 30-09-2019 11:10:21
Aan: ,maillijst@midden-groningen.nl
CC:
BCC: 

Onderwerp: Betreft: Voortgang procedure winningsplan Nedmag, kenmerk: 2019-010395

Geachte heer, mevrouw,

In januari/februari 2019 heeft u uw zorgen geuit over het nieuwe winningsplan voor zoutwinning dat Nedmag op
28 november 2018 heeft ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

 In februari 2019 hebben wij u een bericht gestuurd dat wij in maart 2019 een adviesaanvraag verwachtten van
de minister over dit bij hem ingediende winningsplan en dat wij uw vragen/zorgen zullen meenemen in ons
advies aan de minister.

Op 1 april 2019 hebben wij u geïnformeerd dat de procedure bij het ministerie vertraging heeft opgelopen,
waardoor wij nog geen adviesaanvraag van de minister hebben ontvangen. Wij hebben dus ook nog geen advies
kunnen uitbrengen.

Op 5 september  heeft het ministerie EZK een bijeenkomst belegd over het winningsplan. Daar is onder andere
aangegeven dat Nedmag een aanvullend bodemdalingsrapport heeft ingediend. Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) gaat bekijken of dat tot een gewijzigd advies zal leiden. Daarna zal de minister aan provincies Drenthe
en Groningen, het waterschap en de 4 gemeenten, waaronder Midden-Groningen vragen, om advies uit te
brengen op het winningsplan.

Op 22 september hebben wij een vooraankondiging  van het Ministerie EZK ontvangen, dat de adviesaanvraag
binnenkort te verwachten is. Op dit moment hebben wij de adviesaanvraag nog niet ontvangen. De gemeente
heeft daarna 8 weken de tijd om een advies over het winningsplan  uit te brengen aan EZK. 

Zoals eerder toegezegd, publiceren wij ons advies aan de minister op www.midden-groningen.nl. U ontvangt
daarover dan een e-mail van ons.

Vervolgprocedure

Op basis van ontvangen adviezen zal de minister een ontwerpbesluit nemen op het door Nedmag ingediende
winningsplan. Dat ontwerpbesluit wordt gepubliceerd en iedereen kan een zienswijze indienen.

Wij verwachten dat het ontwerpbesluit na de herfst 2019 gepubliceerd wordt.

De minister zal de ingekomen zienswijzen meenemen in zijn definitieve beschikking (= ‘de vergunning’). Ieder
die een zienswijze heeft ingediend kan tegen dat besluit beroep instellen bij de Raad van State.  Het besluit
wordt onherroepelijk als geen beroep wordt ingesteld, danwel nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

Tot op heden heeft de gemeente Midden-Groningen zich verzet tegen nieuwe zoutwinning onder haar
grondgebied.

 



Met vriendelijke groet,

Harry Berghuis
Adviseur bodem, ondergrond en archeologie
Gemeente Midden-Groningen

T: 0598-373891

Twitter      @middengroningen
Facebook  www.facebook.com/MiddenGroningen/
Website    www.midden-groningen.nl

Wanneer u deze mail beantwoordt, laat dan s.v.p. het zaaknummer 2019-010395 in de onderwerpregel
staan. Zo kunnen wij u beter van dienst zijn.

 


