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1 9 JAN. 2017
Geachte heer Kamp,

U heeft ons gevraagd om een advies uit te brengen over het ingediende winningslan
Westerveld van de NAM. Met deze brief willen wij gebruik maken van de gelegenheid om
advies uit te brengen. Wij adviseren u in eerste aanleg om niet in te stemmen met het
winningsplan.
Proces
Het college heeft bij de afweging van de overwegingen de gemeenteraad niet actief
betrokken. Wij hebben ons solidair opgesteld met de buurgemeenten en een gezamenlijk
advies opgesteld.
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Communicatie
Wij onderstrepen het belang van een goede communicatie en vragen u om in het
vervolgproces een optimale invulling hiervan na te streven.
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Advies
Graag verwijzen wij u voor een nadere toelichting naar het gezamenlijke advies dat bij deze
brief is gevoegd. Indien u besluit om toch met de winning in te stemmen verzoeken wij u
nadrukkelijk om de voorwaarden van dit advies over te nemen. Vanwege de grote
onzekerheden, omissies en beperkte aandacht voor maatregelen ter voorkoming van schade
verzoeken wij u dan ook om hierbij het voorzorgsprincipe "Better safe than sorry" te
hanteren en:
- NAM en SodM, binnen een door u gestelde termijn, onvolkomenheden te laten
aanvullen;
- te voorzien in onafhankelijke validatie van onderzoeken en bevindingen;
een termijn te stellen aan het winningsplan;
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hierbij zaken als schadebeperking, schadeafwikkeling en een risicobeheersing
systeem op voorhand goed en volledig te regelen.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
, specialist bodem, te
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag via telefoonnummer
of
via het mailadres
@middendrenthe.nl.
Met vriendelijke groet.
burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe,
de secretaris.
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