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Bijlage(n)

Mijnraadadvies beslissing op bezwaar wijziging instemming winningsplan
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

Bij brief van 7 december 2017 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de
beslissing op bezwaar tegen het gewijzigde instemmingsbesluit van 30 augustus
2016 voor het gewijzigde winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen van
de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, (NAM) van 3 oktober 2011.
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De Mijnraad heeft kennisgenomen van de door u overgelegde stukken, te weten;
het advies van TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (27 juni 2016)
het bezwaarschrift van de Waddenvereniging, mede namens Natuur
monumenten, Natuur- en milieufederatie Groningen en It Fryske Gea (10
oktober 2016 en 10 november 2016)
het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (20 september 2017)
de reactie van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (24
november
2017)
het advies van de provincie Frysln (5 december 2017)
het advies van gemeente De Name (17 november 2017)
het advies van Wetterskip Fryslân (22 november 2017)
het advies van Waterschap Noorderzijlvest (5 december 2017)
De Mijnraad wordt verzocht, alle adviezen overziend, een advies te geven
voor de
beslissing op bezwaar over de wijziging van het instemmingsbesluit voor het
gewijzigde winningsplan Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen,
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Bijkans u adviesaanvraag heeft ce provincie Groir;en heeft pe- email van
6 dece-ner 2017
aangegeven dat GS hierover geen advies zal uitorengen Van drie om advies
gevraagde
gemeenten (Schiermonnikoog, Ameland en Dongeradeel) is bnnen de
gestelde termijn geen
acwes ontvangen, en ook geen bericht hierover.
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Advies
In hun bezwaarschrift geven de natuurorganisatjes aan dat
ze bezwaar
het voor het instemmingsbesluit gebruikte zeespiegelstijglngsscenarjo maken tegen
Voor uw
instemmingsbesluit heeft u zich gebaseerd op het nieuwe zeesplegelstIjgingsscenaro
van TNO
.
2
Ditzelfde zeespiegelstijgingsscenaro is in twee beroepsprocedures
3 over zoutwinning
onder de Waddenzee aan de orde geweest. In haar uitspraken
4 heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State geconcludeerd dat u bij
uw besluit
vorming op goede gronden heeft kunnen uitgaan van deze door
TNO gemodelleerde
zeesplegelstijgingssnelhcld.s
Gezien deze uitspraken van de Afdeling bestuursrecht van de
Raad van State ziet de
Mijnraad In het bezwaarschrift van de Waddenvereniging c.s.
geen aanleiding om u te
adviseren het gewijzigde Instemmingsbeslult van 30 augustus
2016 aan te passen.

drs. RJ. Atsma
plv. voorzItter Mijnraad
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Actualisering beleidsscenarlo zeesplegelstijging voor deifstofwlnning
onder de Waddenzee, TNO
27juni 2016.

Het gaat om de beroepsprocedures over twee besluiten voor het
winnen van zout onder de
Waddenzee door Frisia Zout B.V., namelijk de Instemming met het
winningsplan Havenmond en
de afgegeven Natuurbeschermingswetvergunning.
Te weten 201505450/1/Al (ECU:NL:RVS:2016:3087) en 20l504975/1/R2
(ECLI:NL:RVS:2016:3086), belde van 23 november 2016.
Zie overweging 13 van de uitspraak 201505450/1/Al (ECU:NL:RVS:20l6:3087).
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