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Betreft

Verzoek verlenging Wet Natuurbescherming NIC USAG

Aantal bijlagen

Hooggeachte heer,

Hierbij ontvangt u namens de minister van Defensie ons verzoek om verlenging
van de geldigheidstermijn inzake een eerder verleende vergunning op basis van
de Natuurbeschermingswet 1998.

Het betreft de op 02 augustus 2016 verleende vergunning voor de herinrichting
van het NATO International Complex (NIC) aan de Kranenpool 1-3, 6443 VA te
Brunssum. De herinrichting vindt plaats in verband met de komst van het United
States Army Garrison (USAG).

Voornoemde vergunning (DGAN-NB/16085594) is verleend onder de voorwaarden
dat de realisatiefase (bouw- en aanlegwerkzaamheden) uiterlijk 1 december
2018 moet zijn beëindigd.

Alhoewel de werkzaamheden inmiddels zijn gestart (op 6 november 2017 heeft u
hiervoor een startmelding ontvangen op nbwetteam@minez.nl), voorzien wij dat
de realisatiefase na 1 december 2018 zal doorlopen. Dit wordt veroorzaakt door
vertraging in de ontwerp- en aanbestedingsfase, waardoor de werkzaamheden
later zijn gestart dan oorspronkelijk voorzien.

Aangezien de plannen inhoudelijk
zijn gewijzigd, zijn de bij de oorspronkelijke
aanvraag geleverde documenten en uitgangspunten nog steeds van kracht. De
berekende effecten als gevolg van stikstofdepositie (berekening Aerius
RZTYEBS5xW46 d.d. 04januari 2016) blijven vallen binnen de PAS periode 20152021.
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Wij verzoeken u daarom in te stemmen met een verlenging van toestemming op
het onderdeel realisatie tot uiterlijk 1 december 2019.
Wij zien uw bericht met belangstelling tegemoet.
Hoogachtend,

Namens de Staat
de mini
namer

Nederlancien,

Transacties en Projecten

—

Sectie Projecten Defensie

Verzonden per e-maII:
wenayjrbeçhermnci@mInez.nI
-

nbwetteam@minez.ni
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