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Advies betreffende winningsplan Ganzebos fase II

Geachte ,

Op 4 mei 2017 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het door 
AkzoNobel opgestelde winningsplan voor het boorveld Ganzebos fase 2 (uw kenmerk DGETM- 
EO/17061727. Met deze brief ontvangt u ons advies.

Wij vinden het van groot belang om advies op het winningsplan uit te kunnen brengen. De reden 
daarvan is gelegen in het feit dat de afgelopen jaren diverse ontwikkelingen in de diepe ondergrond 
hebben plaatsgevonden, waarop wij niet of nauwelijks enige zeggenschap gehad hebben. Dat 
wringt, omdat wij wel de taak hebben de veiligheid en gezondheid van onze inwoners te borgen. 
Verschillende lekkages, zowel in het horizontale leidingnetwerk van AkzoNobel, als in een aantal 
verticale buizen maken dat wij vinden er met terughoudendheid gekeken moet worden naar 
initiatieven in de ondergrond. Bij de initiatieven die uiteindelijk uitgevoerd gaan worden, dienen de 
belangen van alle betrokkenen vooraf goed te zijn afgewogen en dient de garantie te worden 
gegeven dat zij veilig voor mens en milieu kunnen plaatsvinden.

Ons advies bestaat uit twee delen:
Een gezamenlijk advies, in samenwerking opgesteld met de Provincie Overijssel en het 
Waterschap Vechtstromen.
Een aan specifiek voor de gemeente Enschede belangrijke punten.

Advies onder voorbehoud
Bij de advisering op winningsplannen ontvangen de regionale wettelijke adviseurs tijdens de 
procedure de adviezen van SodM, TNO en TCBB op het winningsplan, zodat zij deze adviezen 
kunnen gebruiken bij hun eigen advisering. Tot op heden hebben wij deze adviezen nog niet 
ontvangen. Wij adviseren u daarom nu onder voorbehoud. Graag ontvangen alsnog de 
adviezen van SodM, TNO en TCBB op het winningsplan. Mochten deze adviezen daar 
aanleiding toe geven, dan zullen wij ons eigen advies daarop aanpassen en u een herziene 
versie van ons advies sturen. Wij gaan er daarbij vanuit dat (conform telefonische afspraak) 
de proceduretermijn doorloopt tot 4 weken na ontvangst van de adviezen van SodM, TNO en 
TCBB.
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Punten uit het gezamenlijk advies
Het volledige gezamenlijk advies hebben wij als bijlage bij deze brief gevoegd. De belangrijkste 
punten daaruit geven wij hieronder samengevat weer.

Monitoring bodemdaling
In het winningsplan wordt een inschatting gegeven van het verloop van de bodemdaling als 
gevolg van de zoutwinning, met een bijbehorend maximum. Deze bodemdaling is gering, maar wel 
langdurig. Om vroegtijdig mogelijke extra bodemdaling te kunnen signaleren en te 
voorkomen, vinden wij monitoring van de bodemdaling van groot belang. Wij adviseren u in het 
winningsplan op te laten nemen op welke wijze gemonitord wordt en hoe de resultaten worden 
gedeeld met de direct belanghebbenden, zodat zij, als daar aanleiding toe is, maatregelen kunnen 
treffen.

Bodemtrillingen
Het risico op het optreden van bodemtrillingen wordt laag ingeschat. Wij adviseren om toch 
een nulmeting te laten uitvoeren, waarbij de huidige staat van de lokale bebouwing en 
infrastructuur in kaart wordt gebracht.

Communicatie
Gelet op de optredende bodemdaling en andere mogelijke gevolgen van de zoutwinning 
moeten betrokken inwoners/grondeigenaren daarover actief worden geïnformeerd. Niet alleen 
bij aanvang, maar ook tijdens en na afloop van de productie. Wij adviseren u bovendien er zorg 
voor te dragen dat de uit monitoring verkregen informatie transparant wordt gecommuniceerd naar 
alle betrokken partijen, waaronder omwonenden, op een ook voor niet-deskundigen begrijpelijke 
manier.

Punten specifiek voor Enschede
Aanvullend op het gezamenlijke advies vindt u hieronder een aantal punten die specifiek voor 
Enschede van belang zijn.

Cumulatie van effecten
Het Winningsplan beschrijft de effecten van de zoutwinning in vijf boorgaten. Het is van belang om 
ook cumulatieve effecten in beeld te hebben met betrekking tot zaken als bodembeweging en 
veiligheidsrisico’s. Met andere woorden, zijn er bijvoorbeeld ook andere ontwikkelingen of 
activiteiten - buiten deze specifieke zoutwinning om - die leiden tot bodembeweging en die het 
effect daarvan versterken. De m.e.r. beoordelingsnotitie zal daar ongetwijfeld een uitsprak over 
doen, maar die hebben wij niet ontvangen.

Herbenutting van cavernes
Momenteel worden cavernes hergebruikt door ze te vullen met een retourstroom uit het 
winningsproces. Met name nu nog ter stabilisering van potentieel instabiele cavernes.
In twee zoutcavernes onder bedrijventerrein de Marssteden in Enschede wordt momenteel gasolie 
opgeslagen. Enkele jaren geleden was er een initiatief om potentieel instabiele cavernes te 
stabiliseren o.a. met vliegassen uit afvalverbrandingsovens.
Recentelijke berichten in de media duiden op andere vormen van herbenutting van cavernes in de 
verdere toekomst. Opslag van perslucht en waterstofgas worden daarbij genoemd. Is zoiets 
denkbaar bij de cavernes uit dit winningsplan? En zo ja, wat betekent dat voor de winning en het 
beheer na afloop van de winningsperiode? Het winningsplan zegt daar niets over.
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Invloed gemeente
De eerder genoemde opslag van gasolie is gerealiseerd met een rijkscoördinatieregeling en 
ruimtelijk mogelijk gemaakt met een rijksinpassingsplan. De zeggenschap die ons dat geeft vinden 
wij volstrekt onvoldoende. Als gemeente staan we voor behartigen van de belangen van onze 
inwoners en voor het bewaken van kwaliteit van de leefomgeving. Aanleg en exploitatie van 
zoutcavernes moeten veilig en milieuhygiënisch verantwoord gebeuren. Bij eventuele initiatieven in 
de toekomst voor hergebruik van cavernes willen wij dan ook vroegtijdig betrokken worden en 
achten wij het van groot belang daar een medebepalende stem in te hebben.

Monltoring
Als aangegeven in het bijgevoegde gezamenlijke advies is het van belang de gevolgen van de 
zoutwinning goed te monitoren en de monitorresultaten openbaar te maken. Wij willen daar aan 
toevoegen dat dit eens temeer van groot belang is, omdat dit de mogelijkheid biedt daarover in 
gesprek te gaan. Bevoegd gezag, initiatiefnemer, gemeente en omwonenden kunnen leren van de 
resultaten en eikaars ervaringen. Bovendien kan dit bijdragen aan opbouw van vertrouwen in 
elkaar.

Informatieavond
Ten slotte, in uw brief van 4 mei geeft u aan dat in de periode dat uw ontwerpbesluit ter inzage ligt 
een informatieavond gehouden wordt. Om het voor belanghebbenden eenvoudiger te maken deze 
informatiebijeenkomst bij te wonen, vinden wij het van belang dat de locatie ervan zo dicht mogelijk 
bij de winningslocatie Ganzebos plaatsvindt.

Instemmingsbesluit
In dit advies is een aantal voorwaarden opgenomen waarmee wij verwachten dat de effecten 
en risico’s van de zoutwinning voor mens en milieu aanvaardbaar en beheersbaar zullen zijn.
Wij verzoeken u deze voorwaarden te koppelen aan het door u te nemen instemmingsbesluit.

Wij zien uw ontwerp-instemmingsbesluit met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Enschede,




