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Excellentie,
Op 5 januari 2018 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het
winningsplan Hardenberg van de NAM (uw kenmerk DGETM-EO / 18002361). Met deze brief
ontvangt u ons advies.
Gezamenlijk advies van waterschap, gemeente en provincie
U heeft eveneens advies gevraagd aan het Waterschap Vechtstromen en de gemeente
Hardenberg. Wij hebben intensief met deze partijen samen gewerkt en ons advies afgestemd.
Het resultaat van deze afstemming is het bijgevoegde gezamenlijk advies.

Uw kenmerk

DGETM-EO /
18002361

Adviezen aanvullend op het gezamenlijke advies
Aanvullend op het gezamenlijke advies geven wij u enkele adviespunten mee die specifiek
voor de provincie Overijssel van belang zijn.
Looptijd van het winningsbesluit
Wij adviseren u de termijn voor de vergunning vast te stellen tot maximaal 2023.
Bouwkundige vooropname
De NAM zal een bouwkundige vooropname moeten doen; in verband met de onafhankelijkheid
hiervan zouden wij graag zien dat deze vooropname door een onafhankelijke partij wordt
getoetst.
Ruimtelijke gevolgen
Dit winningsplan heeft naar verwachting geen invloed op toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen en provinciale ruimtelijke plannen.
Update seismische risicoanalyse
Wij adviseren u om NAM te verplichten een nieuwe seismische risicoanalyse (SRA) uit te
voeren en deze ter goedkeuring voor te leggen aan SodM. TNO, SodM en wij hebben enkele
onvolledigheden en onduidelijkheden aangetroffen in het winningsplan en de SRA. Het betreft
verschillen in parameters tussen deze SRA en een eerdere versie (Bijlage 2 - Overeenkomsten
en verschillen tussen parameters gebruikt voor Seismische Risico Analyse). Gezien de
maatschappelijke aandacht voor bodemtrillingen vinden wij het noodzakelijk dat deze
onvolkomenheden worden hersteld. Deze kunnen namelijk leiden tot misverstanden en een
verkeerde beeldvorming. Wij denken dat deze misverstanden kunnen worden voorkomen door
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