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VERZONDEN - ‘i OKI. 2017
Geachte
Wij ontvingen uw verzoek tot het uitbrengen van een advies over het door AkzoNobel opgestelde
winningspian voor het boorveld Ganzebos fase III (uw kenmerk DEGTM-EO / 17116885). Met deze
brief ontvangt u ons advies.
Gezamenlijk advies
Het bijgevoegde advies is in gezamenlijkheid opgesteld door de gemeente Hengelo, de gemeente
Enschede, de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen.
In deze brief benoemen we bovendien de punten die specifiek voor Hengelo van belang zijn.
Hoofdpunten gezamenlijk advies
Het volledige gezamenlijk advies hebben wij als bijlage bij deze brief gevoegd. De belangrijkste
punten daaruit zijn op hoofdlijnen:
Bodembewegingen en de noodzaak deze goed te monitoren en de monitoringsresultaten
openbaar te maken;
Aandacht voor de eventuele gevolgen voor flora en fauna;
Ruimtelijke en landschappelijke inpasbaarheid van de winningsinstallaties;
Aandacht voor milieuaspecten: bodem, water, lucht en geluid.
Communicatie
Een punt dat wij extra willen benadrukken is de aandacht voor transparante voorlichting en
communicatie, zowel in het voortraject, als tijdens de winningsactiviteiten. Dit wordt mede
ingegeven door de ongerustheid die is ontstaan naar aanleiding van bodemdalingen en olie- en
pekellekkages op andere winningslocaties van AkzoNobel.
Wij adviseren u bovendien er zorg voor te dragen dat de uit monitoring verkregen informatie
openbaar en toegankelijk is voor alle betrokken partijen, onder wie de omwonenden.
Aandachtspunten Hengelo
Naast het gezamenlijke advies vindt u hieronder een aantal punten waarvoor de gemeente Hengelo
aanvullend en/of specifiek uw aandacht vraagt.
Cumulatie van effecten
Wij hebben er geen zicht op of in de MER beoordelingsnotitie aandacht is voor eventuele
cumulatieve effecten van andere ontwikkelingen in het gebied. We denken daarbij aan aspecten als
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bodembeweging en mogelijke andere veiligheidsrisico's. Wij adviseren u om in uw
instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobei nagaat of hiervan sprake kan zijn,
en indien nodig maatregelen treft om de veiligheid te waarborgen.
Herbenutting van cavernes
Momenteel worden cavernes hergebruikt door ze te vullen met een retourstroom uit het
winningsproces. Bestaat in dit winningsplan de mogelijkheid dat in de toekomst opslag van andere
stoffen wordt overwogen? En als die mogelijkheid bestaat, wat zijn daarvan de consequenties voor
de veiiigheid en voor het beheer na afloop van de winningsperiode?
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesiuit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobei hierover
duideiijkheid verschaft en indien nodig maatregelen treft om de veiligheid te waarborgen.
Wij dringen er bovendien op aan dat de betrokken gemeenten vroegtijdig medezeggenschap
krijgen in de herbenutting van cavernes, na afloop van de winningsperiode.
Informatieavond
In uw brief van 24 augustus geeft u aan dat in de periode waarin uw ontwerpbesluit ter inzage iigt
een informatieavond gehouden wordt. Om het voor belanghebbenden eenvoudiger te maken deze
informatiebijeenkomst bij te wonen, vinden wij het belangrijk dat de locatie ervan zo dicht mogelijk
bij de winningsiocatie Ganzebos piaatsvindt.
Instemmingsbesluit
Met dit advies verwachten wij bij te dragen aan een zorgvuldige afweging van belangen, ten
behoeve van het door u te nemen instemmingsbesluit. Wij zien uw ontwerp-instemmingsbesluit
met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet.
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester.

De heer J. Eshuis

De heer S.W.3.G Schelberg
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