KENNISGEVING
Inspraak met betrekking tot het milieueffectrapport (MER) “Aardgasbuffer Zuidwending”.
De Minister van Economische Zaken maakt bekend, dat Akzo Nobel Salt B.V., kantoor houdende
aan het Stationsplein 4, te Amersfoort, op 23-07-2004, een aanvraag voor een vergunning
ingevolge de Wet milieubeheer heeft ingediend betreffende het oprichten en in werking hebben van
de inrichting Zuidwending in de gemeente Veendam. Bij de aanvraag is het milieueffectrapport
(MER) “Aardgasbuffer Zuidwending” gevoegd.
Doel van de voorgenomen activiteit
Het realiseren van buffercapaciteit voor aardgas door de aanleg van cavernes in de zoutkoepel
van Zuidwending.Met deze faciliteit kan op flexibele wijze de onbalans tussen vraag en aanbod
op de gasmarkt geheel of gedeeltelijk worden gecompenseerd. De vrijkomende pekel wordt
verwerkt in de bestaande fabrieken van Akzo Nobel in Delfzijl.
Aard van de voorgenomen activiteit
Het boren van putten en het met behulp van een pompstation uitlogen van maximaal tien
cavernes. Het aanleggen van een gasbehandelingsstation met compressoren en faciliteiten voor
koeling ten behoeve van gasinjectie alsmede faciliteiten voor opwarming, expansie en droging ten
behoeve van gasproductie.
Het aanleggen van een leidingen en kabels naar de bestaande voorzieningen van Akzo Nobel en
van de Gasunie.
Plaats van de voorgenomen activiteit
De voorgenomen locatie voor het gasbehandelingsstation en de cavernes zijn gelegen in het
gebied tussen de lintvormige woonbebouwing van Zuidwending en Ommelanderwijk, in de
gemeente Veendam.
Informatie ten behoeve van de inspraak
Het MER, de vergunningaanvraag en de andere relevante stukken (startnotitie, adviezen,
inspraakreacties en richtlijnen) liggen vanaf 01-09-2004 ter inzage op de volgende locaties:
- Gemeente Veendam, in de gemeentewinkel gelegen aan het Beneden Oosterdiep, te Veendam
(geopend op werkdagen van 08.30 uur tot 16.00 uur en op donderdagavond tot 20.00 uur; buiten
kantooruren op afspraaak, tel. 0598 - 65 22 22);
- Informatiecentrum/Directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken,
Bezuidenhoutseweg 30, te Den Haag.
Een samenvatting van het MER kan worden aangevraagd bij:
Akzo Nobel Salt B.V.
Contactpersoon: ir. P. Breuning
Postbus 247
Telefoon: 033 – 4676333
3800 AE AMERSFOORT
E-mail: Paul.Breuning@AkzoNobelSalt.com
of worden gedownload van de website: http://www.aardgasbufferzuidwending.nl

Inspraak
Iedereen heeft de gelegenheid om, tot en met 30-09-2004, schriftelijk opmerkingen, dan wel
bedenkingen ten aanzien van het MER en de vergunningaanvraag in te dienen bij
Ministerie van Economische Zaken
DG Energie, Directie Energieproductie
Contactpersoon: ing. M. Mezger (telefoon: 070 - 379 79 99)
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG
Bij het indienen van opmerkingen en/of bedenkingen dient duidelijk te worden aangegeven
waarop deze betrekking hebben
Persoonlijke gegevens van de insprekers worden desgewenst niet bekend gemaakt.
Hoorzitting
Een openbare zitting zal worden gehouden op 21-09-2004 in buurthuis ‘De Molenwiek’,
Houtduifstraat 55 te Ommelanderwijk (Gemeente Veendam) Aanvangsttijd 19.30 uur

