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Uw kenmerk 

Excellentie, 

Op 8 mei 2017 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het 
winningsplan Ganzebos Fase 2 van AkzoNobel (uw kenmerk DGETM-EO / 17061727). Met 
deze brief ontvangt u ons advies. 

Ons advies bestaat uit twee delen: 
een gezamenlijk advies, in samenwerking opgesteld door de regionale wettelijke 
adviseurs; 

toetsing op enkele aanvullende punten, die specifiek voor Overijssel van belang zijn. 

Voorlopig advies 
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 brengen daarom nu een voorlopig advies uit. Graag ontvangen alsnog de 
adviezen van SodM, TNO en TCBB op het winningsplan. Mochten deze adviezen daar 
aanleiding toe geven, dan zullen wij ons advies daarop aanpassen en u een definitief 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. 

Punten uit het gezamenl i jk advies 
Wij hebben ons advies opgesteld in samenwerking met de overige regionale wettelijke 
adviseurs (Waterschap Vechtstromen en de gemeente Enschede). Het complete gezamenlijk 
advies hebben wij als bijlage bij deze brief gevoegd. 

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 achten wij 
aanvaardbaar. Om vroegtijdig een mogelijke extra bodemdaling te kunnen signaleren en 
voorkomen, vinden wij monitoring van de bodemdaling van groot belang. Wij verzoeken u hier 
op toe te zien. Wij adviseren u de verkregen informatie te delen met andere betrokken 
partijen, met name het waterschap, vanwege de uitvoering van hun wettelijke taken. 
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^odem r̂̂ ^^^nger̂  
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. 

Comrr^un^cat^e 
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. 

Specifieke punten voor de provincie Overijssel 
Bij het opstellen van ons advies hebben wij gekeken naar de bestaande provinciale 
beleidskaders zoals die zijn vastgelegd in de provinciale Omgevingsvisie en de 
Omgevingsverordening. 

Or^f^^wa^er^e^c^errr^^ngsg^^^eder^ 
In de Omgevingsverordening zijn gebieden aangewezen voor de bescherming van het 
drinkwater(waterwingebieden,grondwaterbeschermingsgebieden,boringsvrije zones en 
intrekgebieden). De zoutwinlocaties en het gebied waar bodemdaling verwacht wordt, liggen 
op grote afstand van de aangewezen gebieden. Zoutwinning zal dan ook geen effect hebben 
op de bescherming van drinkwaterwinning. 

l^e^r^a^u^r^esc^errr^^ng 
Wij hebben gekeken naar de invloed van deze winning op het provinciale belang van 
natuurbescherming. Voor het aspect gebiedsbescherming adviseren wij om een aerius 
berekening te laten opstellen en op basis daarvan een eventuele vergunning of meldingsplicht 
te beoordelen. Voor het aspect soortenbescherming adviseren wij om het onderzoek naar 
aanwezigheid van beschermde soorten te laten actualiseren. 

Voor een nadere uitwerking van alle bovenstaande adviezen verwijzen wij naar het 
bijgevoegde gezamenlijk advies. 

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 verzoekenudeze voorwaarden te koppelen aan het dooru te verlenen 
instemmingsbesluit. 

Met belangstelling zien wij uw ontwerp instemmingsbesluit voor dit plan tegemoet. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter.

secretaris.




