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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 lag het ontwerp-
instemmingsbesluit voor de ‘ZOUTWINNING GANZEBOS FASE II’ ter inzage. Een ieder kon naar 
aanleiding van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een 
zienswijze in de vorm van een reactie geven. 
 
Wat staat er in het winningsplan Ganzebos fase II? 
Akzo Nobel Salt B.V. wint sinds 1919 zout in Twente. AkzoNobel heeft het winningsplan Ganzebos 
fase II ingediend voor een nieuwe zoutwinning in het winningsgebied Ganzebos. Het winningsplan 
Ganzebos fase II is een vervolg op het winningsplan Ganzebos fase I. AkzoNobel is in 2013 gestart 
met de zoutwinning Ganzebos fase I. De gehele ontwikkeling van het Ganzebos winningsgebied 
bestaat uit drie opeenvolgende fases: Ganzebos I, II en III. Het winningsplan Ganzebos fase II 
beschrijft de ligging van het winningsgebied en op welke wijze AkzoNobel het zout uit het 
winningsgebied wint en of dat gevolgen heeft in de omgeving van het winningsgebied zoals 
bodembeweging. Het zoutwingebied ligt geografisch gezien onder de gemeente Enschede op een 
diepte van circa 500 tot 550 meter. Het zout wordt gewonnen met vijf boorgaten langs de 
Ganzebosweg in Boekelo en zal naar verwachting tot uiterlijk 2035 duren. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan Ganzebos fase II is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking 
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast 
zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om 
advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zaten bij de onderliggende stukken die ter inzage lagen. 
 
Informatieavonden  
Er is 1 inloopavond georganiseerd, waar medewerkers van het Ministerie van EZK, van TNO, van 
AkzoNobel en van SodM aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavond vond plaats 
op 19 december 2017 van 19.00 tot 20.30 uur in Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 
7554 PV Hengelo. Men kon hier formeel een zienswijze of reactie geven op het ontwerp-
instemmingsbesluit. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 7 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 7 uniek) en 3 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.  
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een 
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden 
opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en 
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging 
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op 
http://nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Een belanghebbende die op het ontwerp 
van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase II, Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 ligt het ontwerp-

instemmingsbesluit voor de zoutwinning Ganzebos fase II ter inzage. Iedereen kan reageren op het 

ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Ganzebos fase II? 

Akzo Nobel Salt B.V. wint sinds 1919 zout in Twente. AkzoNobel heeft het winningsplan Ganzebos fase 
II ingediend voor een nieuwe zoutwinning in het winningsgebied Ganzebos. Het winningsplan 
Ganzebos fase II is een vervolg op het winningsplan Ganzebos fase I. AkzoNobel is in 2013 gestart met 
de zoutwinning Ganzebos fase I.
De gehele ontwikkeling van het Ganzebos winningsgebied bestaat uit drie opeenvolgende fases: 
Ganzebos I, II en III. Het winningsplan Ganzebos fase II beschrijft de ligging van het winningsgebied en 
op welke wijze AkzoNobel het zout uit het winningsgebied wint en of dat gevolgen heeft in de 
omgeving van het winningsgebied zoals bodembeweging. Het zoutwingebied ligt geografisch gezien 
onder de gemeente Enschede op een diepte van circa 500 tot 550 meter. Het zout wordt gewonnen 
met vijf boorgaten langs de Ganzebosweg in Boekelo en zal naar verwachting tot uiterlijk 2035 duren.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 

Het winningsplan Ganzebos fase II is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking 
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast 
zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies 
gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 het ontwerp-
instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de 
volgende locaties:
Gemeentehuis Enschede, Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag

Uw mening geven? 

U kunt van vrijdag 8 december 2017 tot en met donderdag 18 januari 2018 reageren op het ontwerp-
instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het 
winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:
Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-
instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een 
zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inloopbijeenkomst 

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst om vragen te stellen en informatie te krijgen over 
de zoutwinning. De inloopbijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 19 december 2017 van 19.00 tot 
20.30 uur in Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20, 7554 PV Hengelo. Op de inloopbijeen-
komst zijn medewerkers van het Ministerie van EZK, van TNO en van AkzoNobel aanwezig.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat, Inspraakpunt Winningsplan Ganzebos fase II, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten. 
Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Zienswijzen per e-mail 
worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit.
In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het 
definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 
2018 ter inzage gelegd. Hiertegen staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten? 

Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur 
contact opnemen met Kim Mulder (070) 378 6524.
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 8 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 16. 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN GANZEBOS FASE II’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
ZW35-OIB-0001 0001  
ZW35-OIB-0002 0002  
ZW35-OIB-0003 0003  
ZW35-OIB-0004 0004  
ZW35-OIB-0005 0005  
ZW35-OIB-0006  R006 
ZW35-OIB-0007 0007  
ZW35-OIB-0008 0008  
ZW35-OIB-0009  R009 
ZW35-OIB-0010  R010 
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerp- instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN GANZEBOS FASE II’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

0005 AkzoNobel, AMSTERDAM 
R009 Gemeente Enschede, College van Burgemeester en Wethouders, ENSCHEDE 
R010 Provincie Overijssel, Gedeputeerde Staten, ZWOLLE 
0007 Stichting Dorpsraad Boekelo, ENSCHEDE 
0008 Stichting Natuur- en Milieuraad Enschede, ENSCHEDE 
R006 Waterschap Vechtstromen, Dagelijks Bestuur, ALMELO 
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Reactie R006, R009 en R010 
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R006 
WATERSCHAP 

--- uechtstromen 

Ministerie van Economische Zaken & Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos fase Il 

Postbus 248 17 JAN 2018 
2250 AE VOORSCHOTEN 

contactoersoon 
 

Doorkiesnummer 
 

Onderwerp 

uw kenmerk 
DGETM-EO / 17194547 

ons kenmerk 
Z-1711881/u 1704 7 405 

Advies decentrale overheden bij winningsplan Ganzebos fase Il 

Geachte heer/mevrouw, 

postadres 

Postbus 5006 

7600 GA Almelo 

bezoekadres 
Kooikersweg 1 

Almelo 

t 088-2203333 

e info@vechtstromen.nl 

www.vechtstromen.nl 

datum 
16 januari 2018 

bijlage(n) 

Met de wijziging van de Mijnbouwwet op 1 januari 2017 hebben decentrale overheden adviesrecht 

gekregen ten aanzien van het vaststellen van winningsplannen. Met dit adviesrecht spelen wij een 

actievere rol in de besluitvorming en kunnen wij de regionale en lokale belangen en kwetsbaarheden 

kenbaar maken aan uw ministerie. 

Op 4 mei 2017 hebben wij uw adviesverzoek ontvangen voor het winningsplan Ganzebos fase Il van 

AkzoNobel. Dit plan omvat de ontwikkeling van vijf zoutcavernes langs de Ganzebosweg in Boekelo in 

d e  gemeente Enschede, die dienen om de zoutproductie van AkzoNobel op peil te houden. Op 29 

juni 2017 hebben wij ons advies aan u uitgebracht. Dit advies is tot stand gekomen in overleg met de 

gemeente Enschede en provincie Overijssel. 

Op 8 december 2017 hebben wij het ontwerp instemmingsbesluit Ganzebos fase Il van u ontvangen. 

Helaas constateren wij dat belangrijke onderdelen van ons advies niet zijn overgenomen. Uit de 

overwegingen in het ontwerp instemmingsbesluit maken wij op dat onze adviezen vanuit strikt 

juridisch perspectief zijn beoordeeld. Daarmee is er geen ruimte om andere overwegingen aan 

AkzoNobel mee te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ons advies ten aanzien van het delen van 

monitoringsgegevens en de aandacht voor kleine grondwateronttrekkingen (voor veedrenking en 

dergelijke) in de directe nabijheid van de beoogde boorputten. Met name ten aanzien van deze 

communicatieve aspecten moeten wij constateren dat u dit volledig overlaat aan AkzoNobel en 

hierover dan ook geen bepalingen opneemt in het instemmingsbesluit. 

Als omgevingsbewuste decentrale overheid hebben wij oog voor de zorg die (al dan niet terecht) bij 

de bevolking leeft ten aanzien van mijnbouwactiviteiten. Naar onze mening kan een goede 
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communicatie vanuit de partij die de mijnbouwactiviteiten ontplooit bijdragen aan meer begrip en 

draagvlak onder de bevolking. Wij hadden dan ook graag gezien dat u de com municatieve 

onderdelen van ons advies had opgenomen, of in ieder geval ter overweging had gegeven aan 

AkzoNobel. 

Wij hopen op uw begrip voor deze kwestie en zien graag dat u, bij de behandeling van onze 

toekomstige adviezen, meer oog heeft voor onze opmerkingen van communicatieve aard. Wij zijn 

graag bereid om deze brief mondeling toe te lichten en gaan graag met u en de andere decentrale 

overheden in gesprek. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen, 

Pagina 212 
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Gemeente� Enschede 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos fase Il 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

DATUM 

16 januari 2018 

lJW BRIEF VAN 

ONDERWERP 

ONS KENMERK 

1800002989 

lJW KENMERK 

BEHANDELD DOOR 

 

POSTADRES 

Postbus 20 
7500 AA Enschede 

BEZOEKADRES 

Hengelosestraat 51 

TELEFOON 

14 0 53 

1BJAN2018 

DOORKIESNUMMER 

  

Zienswjze op instemmingsbesluiten winningsplannen Ganzebos Il en 111 

Excellentie, 

Op 4 mei 2017 en 24 augustus 2017 ontvingen wij uw verzoeken tot het uitbrengen van 
adviezen over de door AkzoNobel opgestelde winningsplannen voor de boorvelden Ganzebos 
fase Il respectievelijk fase 111. Deze plannen omvatten de ontwikkeling van tien nieuwe 
zoutcavernes. Waarvan zes in de gemeente Enschede. Op 18 juli 2017 en 3 oktober 2017 
hebben wij ons adviezen aan u uitgebracht. Beide adviezen hebben wij opgesteld in 
samenwerking met de Provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen. 
Op 8 en 15 december 2 017 ontvingen wij van u de ont werpi nstemmingsbesluiten voor zowel 
Ganzebos fase Il als 111. Omdat beide locaties tegen elkaar aan liggen en er inhoudelijk zeer 
grote overeenstemming is, kunt u deze brief als zienswijze op beide instemmingsbesluiten 
beschouwen. 

Met de wijziging van de Mijnbouwwet op 1 januari 2017 hebben wij als gemeente adviesrecht 
gekregen voorafgaand aan de vaststelling van winningsplannen. Dat stellen wij op prijs, omdat 
dit ons de mogelijkheid geeft onze lokale kennis in te zetten en een betere belangenafweging 
mogelijk te maken. Dit leidt uiteindelijk tot betere besluitvorming. In onze optiek kan het echter 
nog beter. 

In onze adviezen hebben wij samen met Provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen 
integraal gekeken naar lokale effecten, ieder vanuit de eigen kennis en ervaring. Hoewel, naar 
wij aannemen, uw doel was om in samenwerking tot een goed besluit te komen, moeten wij nu 
helaas constateren dat onze adviezen voor het overgrote deel niet zijn overgenomen. 

Naast enkele inhoudelijke argumenten, gaat u verder hoofdzakelijk van uit juridisch perspectief 
in op onze adviezen. In uw ontwerp instemmingsbesluit geeft u aan dat gevolgen voor het 
milieu en voor de natuur weliswaar onderdeel zijn van het toetsingskader van het winningsplan, 
maar ook dat eventuele bovengrondse gevolgen worden afgewogen in het kader van de 
omgevingsvergunning en daarom niet worden meegewogen in de beoordeling van het 
win ni ngspla n. Een dergelijke strikt juridische benaderingswijze gaat volledig voorbij aan de 
maatschappelijke wens om meer invloed op ontwikkelingen in de eigen leefomgeving van 
mensen. Dat is om twee redenen jammer. Ten eerste laat u een kans liggen op creëren van 

,..enschede.nl 
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groter maatschappelijk draagvlak. Ten tweede laat u kansen liggen om verbetermogelijkheden 
aan AkzoNobel mee te geven. 

Op een aantal punten zien wij graag een aanvulling op uw instemmingsbesluiten. 

Trillingen 
De minister heeft ingestemd met het uitvoeren van een nulmeting om eventuele 
onduidelijkheden rondom aansprakelijkheid in de toekomst te beperken. De nulmeting is 
bedoeld als hulpmiddel om gedurende de winning, bij een vermoeden van mijnbouwschade aan 
een gebouw het oorzakelijk verband tussen de winning en de eventueel toekomstige 
gebouwschade te kunnen vaststellen. Hoewel het niet erg waarschijnlijk is dat als gevolg van 
zoutwinning schade zal ontstaan. 

1 n pa rag raaf 5.4. 3. van het ontwerp i nstemmingsbesluit is te lezen dat de bodembeweging 
bestaat uit bodemdaling en bodemtrillingen maar dat er geen schade wordt verwacht. Toch 
achten wij het van belang om in voorkomende gevallen aan te kunnen tonen of er al dan niet 
een oorzakelijk verband bestaat tussen eventuele bodemtrillingen en gebouwschade die als 
gevolg daarvan zou kunnen ontstaan. Wij vragen u dan ook u in uw instemmingsbesluit op te 
nemen dat AkzoNobel de bodemtrillingen gedurende de winningsperiode deugdelijk meeten 
deze meetgegevens op een inzichtelijke wijze openbaar maakt. 

Alternatief voor dieselolie 
Momenteel wordt dieselolie als mijnbouwhulpstof bij de zoutwinning gebruikt. Vanuit het 
oogpunt van een goed gecontroleerde vorming van cavernes begrijpen wij dit. Daar staat 
tegenover dat er door de tijd heen verschillende lekkages van dieselolie geweest zijn. De 
meeste van beperkt omvang, maar in 2016 kwam een grotere lekkage aan het licht. 
Wij staan op het standpunt dat alle risico's die samenhangen met zoutwinning zoveel mogelijk 
voorkomen moeten worden. Dat het gebruik van dieselolie tot risico's kan leiden is in Enschede 
in de praktijk gebleken. Wij begrijpen dan ook niet dat u in uw instemmingsbesluit niet de 
voorwaarde opneemt, dat AkzoNobel onderzoekt en rapporteert over de mogelijkheden voor 
alternatieve mijnbouwhulpstoffen die onschadelijk zijn voor mens én milieu. Ook SodM heeft dit 
in haar zijn advies aan u opgenomen en wij onderschrijven dit uitdrukkelijk. Wij vragen u dan 
ook dit alsnog in uw instemmingsbesluit op te nemen. 

Hergebruik cavernes 
Zoals in ons adviezen aangegeven, is er toenemende interesse voor mogelijk toekomstig 
hergebruik van zoutcavernes. Gasolie wordt reeds opgeslagen in twee cavernes in Enschede. 
Enkele jaren geleden was er een initiatief om potentieel instabiele cavernes te stabiliseren o.a. 
met vliegassen uit afvalverbrandingsovens. Berichten in de media duiden op andere vormen 
van herbenutting van cavernes in de verdere toekomst. Opslag van perslucht en waterstofgas 
werden daarbij genoemd. 

Een winningsplan zou niet alleen moeten gaan over zoutwinning op zich, maar ook over de 
periode na beëindiging van de winning van zout in de betreffende cavernes. Zijn cavernes voor 
andere activiteiten dan zoutwinning nuttig te gebruiken? En zo ja, welke voorwaarden moeten 
daar dan aan gekoppeld worden om dit mogelijk maken op een voor mens en milieu veilige 
manier. 
En mocht nuttig hergebruik op korte termijn niet mogelijk zijn, dan kan het verstandig zijn de 
zoutwinning zodanig te beëindigen dat toekomstige hergebruiksmogelijkheden, die op 
maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen, niet bij voorbaat al onmogelijk worden gemaakt. 
Wij vinden het van belang dit in uw instemmingsbesluit op te nemen. 

Communicatie 
Een deel van de zorgen kan worden weggenomen door open en transparant te communiceren 
over initiatieven en bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering daarvan omwonenden 
zoveel mogelijk te betrekken. 
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Daarnaast achten wij transparante communicatie over monitoringsresultaten van belang. U 
geeft weliswaar aan dat op de website www.nlog.nl alle monitoringsresultaten openbaar 
gemaakt worden, maar deze stukken zijn zodanig technisch van aard dat zij door een leek niet 

op een juiste manier geînterpreteerd kunnen worden. Een publieksvriendelijker wijze van 
communiceren hierover, zou het voor omwonenden eenvoudiger maken zich een beeld te 
vormen over wat er in hun directe omgeving plaatsvindt Dat kan bij hen leiden tot een groter 
begrip en meer draagvlak. Wij vragen u dan ook in uw instemmingsbesluit het belang van 
zorgvuldige communicatie naar omwonenden te benadrukken en als voorwaarde op te nemen 
dat monitoringsgegevens op een begrijpelijke wijze openbaar worden gemaakt. 

Samenwerking 
Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en fungeren wij voor hen als eerste 
aanspreekpunt voor het uiten van zorgen en klachten over de activiteiten van AkzoNobel. Dat is 
ongemakkelijk omdat wij niet de rol van bevoegd gezag hebben en het ontstaan van deze 
zorgen buiten onze invloedsfeer valt. 

Zoals in eerdere brieven aangegeven staan wij voor de belangen van onze inwoners. Om die te 
kunnen behartigen zouden wij eerder in het proces betrokken willen worden. Dit past ook in ons 
streven om als gemeente een grotere mate van zeggenschap over het gebruik van onze 
ondergrond te krijgen dan nu. In eerder correspondentie, ook in samenwerking met de 
gemeente Hengelo en met de andere dertien gemeenten in Twente hebben wij dit meerdere 
malen kenbaar gemaakt. 

Meer zeggenschap wil niet zeggen dat het onze insteek is alle initiatieven te blokkeren. Het 
betekent dat wij in een vroeg stadium van initiatieven, vanuit het idee van een goed 
omgevingsmanagement, willen samenwerken en onze kennis van de lokale situatie willen 
inbrengen om tot betere besluiten te komen. Besluiten die ook op lokaal draagvlak kunnen 
rekenen. Over hoe een dergelijke samenwerking vorm kan krijgen, gaan wij graag met u in 
overleg. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet 

Hoogachtend, 
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Onderwerp: Reactie op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase II 

Geachte heer/ mevrouw, 

Op 8 mei 2017 ontvingen wij uw verzoek tot het uitbrengen van advies over het winningsplan 

Ganzebos fase II van AkzoNobel. Op 18 juli 2017 stuurden wij u ons advies toe. Op 8 

december ontvingen wij uw ontwerp instemmingsbesluit. Met deze brief sturen wij u onze 

reactie op dit besluit. Wij hebben onze reactie afgestemd met de overige betrokken decentrale 

adviseurs. 

Wij hebben tot ons genoegen vastgesteld dat u enkele van onze adviezen heeft overgenomen. 

Wij zijn blij dat u onze zorgen met betrekking tot de mogelijke effecten van deze zoutwinning 

deelt, door monitoring voor te schrijven van mogelijke effecten en daarnaast een bouwkundige 

vooropname te verplichten. 

Helaas constateren wij ook dat andere adviezen niet zijn overgenomen. Uit de overwegingen 

in het ontwerp instemmingsbesluit maken wij op dat onze adviezen vanuit strikt juridisch 

perspectief zijn beoordeeld. Alle adviezen die buiten dit strikte juridische beoordelingskader 

vallen, heeft u buiten beschouwing gelaten. Wij achten deze aanpak te beperkt, aangezien wij 

als omgevingsbewuste decentrale overheid oog hebben voor de zorg die bij de bevolking leeft 

ten aanzien van mijnbouwactiviteiten. Naar onze mening kan een goede communicatie vanuit 

de partij die de mijnbouwactiviteiten ontplooit, bijdragen aan meer begrip en draagvlak onder 

de bevolking. Ten aanzien van communicatieve aspecten constateren wij dat u het volledig 

overlaat aan AkzoNobel om al dan niet hierop activiteiten te ontplooien. Wij zien graag dat u 

de communicatieve onderdelen van ons advies opdraagt, of in ieder geval ter overweging 

geeft aan AkzoNobel. 

Publieksvriendelijk beschikbaar stellen van meet- en monitoringgegevens 
Een belangrijk communicatief punt betreft het openbaar beschikbaar stellen van de 

monitoringresultaten op een publieksvriendelijke wijze. U verwijst in uw ontwerpbesluit voor 

dit punt naar de website www.NLOG.nl. Daar worden inderdaad meetgegevens gedeeld, onder 

andere meetgegevens over bodemdaling, in de vorm van complete meetrapportages. Deze 

presentatie is echter zeer technisch van aard. De complexe rapportages zijn enkel voor 

vakinhoudelijke specialisten bruikbaar. Wij zouden graag zien dat naast deze rapporten ook 

een inzichtelijke publieksvriendelijke samenvatting beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld in 

de vorm van een kaart met duidelijke legenda, of een overzichtstabel van meetwaarden 

(hoogten bij bodemdaling) in vergelijking met de oorspronkelijke maaiveldhoogte, de eerdere 

metingen en de voorspelde bodemdaling. 
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Reactie op ontwerp-lnstemmingsbesfuit winningspfan Ganzebos fase Il 

Advies mijnraad beschikbaar stellen 

Het ontwerp instemmingsbesluit is mede op het advies van de Mijnraad gebaseerd. De meeste 

adviezen op dit project zijn op www.NLOG.nl geplaatst. Het advies van de Mijnraad ontbreekt 

echter. Wij zien graag dat dit advies alsnog beschikbaar wordt gesteld op www.NLOG.nl. 

Afbakening Winningsplan versus Omgevingsvergunning 

In uw ontwerp instemmingsbesluit geeft u aan dat de volgende onderwerpen onderdeel zijn 

van het toetsingskader van het winningsplan: 

C - nadelige gevolgen voor het milieu; 

D - nadelige gevolgen voor de natuur. 

In uw ontwerp besluit geeft u echter ook aan dat de bovengrondse gevolgen voor milieu en 

natuur, worden afgewogen in het kader van de omgevingsvergunning, en dat u ze daarom niet 

meeweegt in de beoordeling van het winningsplan. Dit is verwarrend, aangezien bijvoorbeeld 

de aerius berekeningen voor stikstofdepositie (van belang voor de natuurtoets), wel in het 

kader van het winningsplan beschikbaar zijn gesteld, maar niet in het kader van de 

omgevingsvergunning, die momenteel ook in procedure is (OLO nummer 2991385). Wij 

verzoeken u inz ichtelijk te maken op welke wijze nadelige gevolgen voor milieu en natuur 

meegenomen worden in de beoordeling van een winningsplan, en welke gevolgen voor milieu 

en natuur onder de omgevingsvergunning worden behandeld. Verder verzoeken wij u om in 

komende gevallen de informatie bij de verschillende adviesaanvragen hier op aan te passen. 

In dit geval hebben wij er voor gekozen een aanvullend advies met betrekking tot de aerius 

berekeningen te sturen in het kader van de procedure voor de omgevingsvergunning. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Gedepu eerde Staten van Overijssel, 

R010 
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t 5 DEC 2017 

Enschede, wo. 13.12.2017 
Bibliotheeknr.: 03301 18311 112036 
Legernr.: 55 01 29 532 

Aan het Ministerie van Economische Zaken 
haar' 'lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos Fase 2', p/a Postbus 248, 2250 AE Voorschoten 

Reeds is een zekere  do. 23.11.2017, - zie bijgaand schrijven -, wegens een kennisgeving 
van het Ministerie van Economische Zaken, - geplaatst in het advertentieblad 'Huis aan Huis', wo. 
22.11.2017, haar' p. 33, - aangeschreven geworden op het thema 'Melding besluit algemene regels 
milieu mijnbouw; perceel ', zónder dat op zelfs négen {= 9!) kenbaar 
gemaakte vragen toegezegde inlichtingen mochten komen, of bedoeld advertentieblad van 06.12.2017, 
p. 42 bood al een 'Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase Il, Ministerie 
van Economische Zaken en Klimaat'. 

Duidelijk was reeds de 'padstelling' naar u toe, op grond van de volgende criteria: 

- Aan een direct bij de hand liggend artikel uit 'De Twentsche Courant Tubantia' van ma. 6 maart, p. 14 

bleek reeds: 

Nierstichting en topkoks brengen alternatieven voor verraderlijk ingrediênt 

Zout geniepiger dan suiker 

- Bij wie liggen eigenlijk de mijn rechten? 

- Hoe ogen de eigenaars rechten op de delfstoffen, of liever de ondergrond beneden het maaiveld? 

- Hoe zal invulling gegeven worden aan de inhoud van art. 14.1, c.q. 14.2 Grondwet, daar men 

aanving buiten notariêle vervreemding om? 

- Het arrest  moet iedere bedreiging van de grond toch kunnen 

afkeuren? 

- Een politieke groep als (de) WD denkt niet graag mee inzake: 

«te moeten tonen van een legaal karakter bij 'eigendoms-verschuiving van grond'» 

, zulks met dank aan 'Metro' van do. 25.02.2010, middels een bericht van het motto 'Als de regering 

niet zorgt voor voldoende wegen, dan begint de WD zelf maar alvast'. De kopstukjes luidden: 'WD 

legt symbolische asfaltlaag', 'Politicus. Noeste arbeider' & 'WD-  ziet er de 
lol wel van in'. 

Ziet men toevallig niet 'WD- ' ter afsteking, lopend over nota bene een gazon, 

afgebeeld in 'De Twentsche Courant Tubantia' van 28.06.2017, p. 3? 

- Is er niet reeds zwaar voor vergiftiging van de bodem gealarmeerd door personeel van 

drinkwaterbedrijf Vitens? Zie hiertoe bijv. 'De Twentsche Courant Tubantia' van 25.11.2017, p. 1, 4-

5? 

- Een andere geste luidt: 'Mag men de buurschappen de woeste omgeving afstelen soms?' 

Qua leuke lectuur, zie de verhandeling 'Einige Bedenklichkeiten über die in Vorschlag gekommenen 
T heilung der Gemeinheiten und Leyschaften', opgeno-men in 't 33ste exemplaar van de 'West
phälische Beyträge zum Nutzen und Ver-gnügen', van 1 6.08.1800, zijnde een bijlage op de 
'Osnabrückische lntelligenz-Blätter'. 

('NLA Osnabrück onder 2.2 Dep 10b onder 5 haar' Nr. 70), naast de 'Andeutungen, aufwelche Weise am 
vortheilhaftesten fürdas Land und die Regierung Domanine zu benut-zen sind, namentlich zum Schulden
Abtrag in einmem Reiche, wo es ausserdem viele grosse Güter giebt. Mit besonderer Beziehung auf das 
Königreich Hannover vom Amtassessor von Reden zu Westen ". ' (Verden : In Com-mission der Hahnschen 
Hofbuchhandlung zu Hannover, 1832) 

- Zaterdagmiddag 18 november is vanuit het stadskantoor al aangegeven, dat het eens door 
particulieren verworven notariêle grond-eigendom nóóit notarieel wordt overgenomen, én dat er nooit 
schuld-verdisconteerd wordt. 

- De stichting 'Das & Boom'(« www.dasenboom.nl »)is weer niet erkend mogen worden? 
Een zekere , kamerlid voor de WD & woordvoerder natuurbeleid, had zelfs qua 
'Kamervraag' - bron: « www.dasenboom.nl » - tegendraads durven stellen: 
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Of het niet de hoogste tijd wordt de beschermde status van de das op te heffen, nu het met 
de schade die al die dassen veroorzaken dezelfde kant op dreigt te gaan als de schade door 
ganzen? 

De door uw 'mensen' aan de diverse, minimaal te tonen natuurschoonarealen aangebrachte schade, 
is toch veel groter? 

Jegens 'Zoutfabriek & Salinco' viel bovendien reeds de volgende recentelijke correspondentie te 
onderkennen: 

- (Handgeschreven) Bezwaarschrift jegens 't 'Boorterrein Ganzebos (V-2012-3440)' (04.02.2013) 

- Aan de Directie Energie & Omgeving, van het Ministerie van Economische zaken (di. 
13.06.2017) 

'Melkrechten'-bekostigers zijn er sinds minimaal de tweede helft van de 70-er jaren 
ontstaan, zonder dat het hen gebleken is, in hoeverre bij het Rijk tegen een bepaald 
montant verworven notarieel eigendom, tevoren 'schuldtechnisch' verdisconteerd gedacht 
was geworden. 

Winning van zout vervolgens, pleegt gewraakte firma, wegens - ondanks veelvuldig 
gefulmineerde Nederlandse oorlogen - aanleg van vele op gestolen grond aangelegde 
wijken, zodat mede door toename van het bevolkingstal, deze oorlogen Nederland reeds 
tot 'verliezer' er van gemaakt heeft. 

Nergens is vastgelegd, dat bedoeld, mede door u gefnuikt areaal, reeds 'bouwland' is. 

Een boer mocht slechts op klompen het weiland betreden ... 

- Aan Milieudefensie te Amsterdam, wegens copie circulaire bovenbedoeld schrijven van di. 
13.06.2017 

- Aan Milieudefensie te Amsterdam (ma. 19.06.2017; 'Bedreiging bodem door de AKZO/Nobel' 
(referentie Economische Zaken: 'D(ir.) C(omm.)/17093655')) 

Om nu over te gaan tot de voorgeschiedenis, het lokale advertentieblad van 02.01.2013 bood 
m.b.t. het (Enschedese) 'Stadsdeel West' o.a.: 

Weiland tussen Beckumerstraat en de Oude Matenweg (V-2012-3475): het vellen en 
rooien van houtopstanden (ingediend d.d. 19 december 2012) 

Beckumerstraat t.h. v. nr. 353 (V-2012-3454): het vellen van 1 populier (ingediend d.d. 18 
december 2012) 

Boorterrein Ganzebos (V-2012-3440): het aanleggen van een evaluatieboring (ingediend 
d.d. 17 december 2012) 

Hoewel de datum van het bezwaarschrift jegens 't 'Boorterrein Ganzebos (V-2012-3440)' juist 
maandag 4 februari 2013 betrof, kwam bijgaand epistel van een, mogelijk niet eens plaatselijk
geboortige hr./mw.  los. 

- Aan Milieudefensie te Amsterdam (ma. 24.07.2017; 'Bedreiging bodem door Akzo/Nobel' 
(referentie Economische Zaken: 'D(ir.) C(omm.)/17093655') (2)) 

- Aan Milieudefensie te Amsterdam (do. 03.08.2017; 'Bedreiging bodem door de AKZO/Nobel' 
(referentie--Econ. Zakan: 'E>(ir.) Gtemm.)117-0936&&') (3)) 

- Aan de Minister van Economische zaken (do. 10.08.2017: 'Vergunning-toekenning aanleg 
leidingen -Akzo/Nobel') 

- Aan de Directie Energie & Omgeving, van het Ministerie van Economische zaken (ma. 
14.08.2017) 

Genoemde 'Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase JI, Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat', van de pooier-cultuur herkomstig, fnuikt derhalve stevig. 

Nog maals, het Rijk verkocht onder braakhoudings-motieven, anders krijgt men er mensen op! 

Denkt u alstublieft eens correct mee. 

Jn onverlegenheid doen laten blijven is natuurlijk nooit snugger, te meer, daar mogelijk niet eens 
'AKZO/Nobel', maar de ' (wederrechtelijk) de grijpgrage handen naar betreffende 
grondpercelen heeft uitgestrekt. 

De lokale krant vandi. 31.10.2017, p. 4 (links onder) bood reeds: 
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'PBL: Rutte 111 is niet groen genoeg' 

, met kenmerkende alinea's: 

- DEN HAAG De plannen van het kabinet-Rutte 111 zijn niet toereikend om de klimaatafspraken van 
Parijs te halen. Als er geen extra maatregelen komen, worden deze maar voor ongeveer de helft 
gehaald. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de belangrijkste adviseur voor het 
kabinet over milieu en klimaat 

- Greenpeace roept in reactie op het rapport van minister  (Klimaat) op om de 'gaten te 
dichten' die er nu nog zijn 

Nederland is uiteraard geen koploper op het gebied van duurzaamheid, doch de zoektermen '  
manifest voorzitters jongerenorganisaties' boden desondanks volgende (leuke) reacties: 

- « https://nos. nl/artikel/2159551-jonge-politici-tekenen-manifest-voor-duurzaamheid.html »: 

'De voorzitters van de tien politieke jongerenorganisaties hebben een manifest opgesteld en 
ondertekend voor een duurzamer Nederland. Het manifest werd door oud-politicus  

 gepresenteerd in De Wereld Draait Door. Jn het stuk staan vijf punten die volgens 
de ondertekenaars moeten worden ".' 

- « h ttps://joop. bnnvara. nl/n ieuws/jan-terlouw-presenteert-manifest-met-al Ie-jongerenpartijen »: 

' kreeg naar eigen zeggen veel reacties binnen. Naar aanleiding van zijn optreden heeft hij 
de voorzitters van tien verschillende jongerenorganisaties bij hem thuis uitgenodigd, van DWARS 
(GroenLinks) tot aan de SGP-J. Hier is een manifest uit voortgekomen wat deze allen hebben 
ondertekend'. 

Opvallend was het vierde punt van het manifest: 

'Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat 
multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf 

- « https://dwars.org/manifest-duurzame-toekomst/ »: 

'Manifest duurzame toekomst. 22-02-2017. Samen met  en alle politieke 
jongerenorganisaties waren we vandaag in De Wereld Draait Door. Daar hebben we ons manifest 
over een duurzame toekomst gepubliceerd. Allemaal zijn we het er over eens: duurzaamheid moet 
één van de belangrijkste onderdelen ... '. 

Hierin het aanbod: 'Lees nu de inhoudelijke punten uit het manifest' 

Belastingplicht op benutting van grond wordt door de zoutdelvers uiteraard nog steeds aan de laars 
gelapt, ondanks het manifest-artikel: 

'Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat 
multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf 

Terugkerend naar uw 'Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase Il', te 
bieden verzet kon gebaseerd worden op grond van de volgende 3 criteria: 

a) Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

b) Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

c) Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Ad a: 

- Vooralsnog wordt aangenomen, dat het door u bedoelde ontwerpbesluit, het 
ontwerpinstemmingsbesluit ( « http://www. nlog. nl/ter-inzage-legging-ganzebos-fase-ii ») betreft. 
Niet op iedere computer bleek een lees-mogelijkheid, wegens kenbaarmaking op het scherm: 

Paint kan dit bestand niet lezen. 
Dit is geen geldig bitmapbestand, of deze opmaak wordt niet ondersteund 

Op een anderszins meer beperkter computer was het daarentegen gelukkig nog wel mogelijk. 

Naar zaterdagmiddag na 17 h., recentelijke gepleegde uitingen van een tot het Enschedese 
migranten-politie-korps behorende, gedachte werkneemster, bestaan de firma's 'AKZO/Nobel' & 

'PlegtVos' niet eens! 

Of dit ook geldt voor de in het ontwerpinstemmingsbesluit aangeduide fa. 'AkzoNobel Salt B.V.' vergt 
een gedegen onderzoek, daar eens toenmalig minister Weyers van Economische Zaken te Arnhem 
kenbaar heeft gemaakt, dat hij het beginsel van de bij delving van bodemstoffen behorende plicht tot 
bekostiging van de reeds plaatsgevonden hebbende aanleg van woonwijken weliswaar begrijpt, doch 
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deze niet kan en wil bekostigen, en derhalve als president-bestuurder geen verantwoordelijkheid 
voor zoutwinning op zijn schouders wil nemen. 

Volledig voorbijgaand aan de op p. 20 (halverwege) van het ontwerpinstemmingsbesluit geplaatste 
geste: 

In meer algemene zin onderschrijft de minister dat inzake het bestemmingsplan Ganzebos Il 
de communicatie vanuit zowel AkzoNobel, als de minister naar de burgers zorgvuldig en 
publieksvriendelijk moet, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden 
geïnformeerd over de (gevolgen van de) winning 

, is de reeds plaatsgevonden hebbende reiking door het directoraat Veligheid & Justitie van een 
bezwaarschrift van do. 10.08.2017 jegens een vergunningverschaffing, aan nota bene de 
brokkenmakers bij de Directie Energie & Omgeving, i.p.v. aan het kantongerecht te 's Gravenhage. 

Ingezonden brieven als 'Bevolkingsgroei en aardgas' , Enschede) in de lokale krant van 
ma. 10.02.2014 of 'Bevolking' (Ir. , Enschede) in die van reeds 24.04.1991 zijn insgelijks niet 
graag door het geêlecteerden-apparaat begrepen geworden! Bovendien onderkende men te 
Wageningen minstens een tiental jaren terug nog een vierkante WOll-zuil met kenbaarmaking van 
een met een generaal Blaskowicz gesloten capitulatie, inhoudende o.a.: 'Het bevolkingstal van 
Nederland zou op 9 miljoen inwoners blijven steken'. 
Deze capitulatie lapt de regering wegens gebrek aan 'Entfeindigungsmoraal' naast zich neer. Een 
belangengroep als de vereniging Milieudefensie bleek 28.03.2017 reeds PvdA-geïnfiltreerd ... 

Weigeringsgronden zouden de minister op grond van art. 36 Mbw, haar eerste lid zijn komen toe te 
vallen? Bekend is echter de combinatie Heesters & Hitler. 

Niet de minister bezit enig iets van de bodem, en daarentegen, heeft Rijkswaterstraat, om maar een 
dwarsstraat te noemen, ooit het notariêle eigendomsrecht ter juist urbanisering mogen verwerven? 
Niet de Staat doet iets; het zijn juist de mensen die iets doen, nalaten of zelfs verkeerd doen. 
Met welk kapitaal kocht Rijkswaterstraat dan? De Nederlandse begroting oogt vanwege 
staatsschulden niet zo bijster florissant! 

Misschien strekt het tot nut om ideeen van de schrijvers Le Bon ('Psychologie der Massen', 1895) & 

'Eugen Kogon' (München, 02.02.1903; t Königstein im Taunus, 24.12.1987) op te doen? 

Over 'Götzenkult', de 'Führerkult' repte het 'Plenarprotokoll 8/145 Deutscher Bundestag 

Stenographischer Bericht 145. Sitzung Bonn, Donnerstag, den 29. März 1979/'8. Wahlperiod', p. 

11574 kwadrant(en) C-D, jegens het thema 'Unverjährbarkeit von Mord - Drucksache 8/2539 -' 
(11561-11650): 

Das Volk vergöttern, das ist die religiöse, die weltanschauliche Grundkomponente mit der Hybris der 

gottgegebenen Herren rasse. 

(« http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/08/08145.pdf », c.q. indirect via het adres « http://pdok.bundestag.de ») 

Qua verkeerd lopende zin wordt gewezen op p. 22, regel 5 van onder: 

Gezien de wens voor natuurvriendelijkere mijnbouwhulpstoffen alternatieven omvangrijker is 
dan de instemming met het winningsplan Ganzebos Il, en ... 

Onder punt 1 op p. 2 (van de 24) werd, voorbijgaand aan reeds uit een bezwaarschrift van ma. 
04.02. 2013 blijkende alternatieven, geboden: 

Het gewonnen zout wordt gebruikt voor diverse maatschappelijke behoeften. Het zout is 
enerzijds bestemd voor de chemische indyustrie en wordt daarnaast gebruikt voor de 
voeding van mens en dier. 
Voorbeelden van dergelijke toepassingen zijn smaakversterkers binnen de 
voedselversterkende industrie, likstenen voor koeien, infuus binnen de farmaceutische 
industrie en produkten als PVC en aluminium. Ook wordt zout toegepast bij waterontharding 
en als wegenzout voor gladheidsbestrijding gedurende winterse omstandigheden. 

Zie derhalve 'De Twentsche Courant Tubantia' van ma. 06.03.2017, p. 14 met het artikel 

'Nierstichting en topkoks brengen alternatieven voor verraderlijk ingredient: Zout geniepiger dan 

suiker', naast de edities van do. 03.05.2012 (lamsoor en zeekraal gedijen op zilt water) & za. 28.03.2009, p. 

23 jegens alternatieven, ontstaan als restproduct bij de fabricage van ethanol: 

".ruwe glycerine, dat overblijft bij de productie van biodiesel uit koolzaad of zonnebloem. 
Duurzame energieleverancier Econcern maakt daar straks biomethanol uit glycerine. 

Hiertoe worden zout en water eerst verwijderd. 
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Ad b: 

- Instorting van de ook in het verleden op gestolen grond aangelegde vuilstortplaats Boeldershoek 
geschiedde ultimo 1993 doordat kwaadwillenden aldaar pistoolkogels de hoogte in gestuurd hadden, 
welke daarna de bodem funest penetrerend deden scheuren. 

- Instorting van het wegdek van c.q. nabij de Haimersweg zou theoretisch ook t.g.v. 
electriciteitsleidingen kunnen zijn geschied; electrticiteit, ook door de 'Zoutfabriek & Salinco' te 
benutten gehoopt, vreet stoffelijke materie als steen & zand snel op 

- Zie hierboven onder gememoreerde 'padstelling', naast zelfs beginselen uit een 'Manifest duurzame 
toekomst' van 22.02.2017. 

Niet kan het op waarheid berusten, dat beoogde zoutdelvers de voorwaarden, ten einde notarieel 
eigenaar te kunnen geraken, door het Rijk te stellen c.q. gesteld, hebben aanvaard voor al de 
grondstukken, gemoeid met de 16 boringen in het gebied tussen Beckum en Boekelo, de 5 boringen 
langs de Ganzebosweg in Boekelo, en de 1 O boringen ten noorden van Beckum. 
Verwervers van percelen, onder zelfs braakhoudingsbepalingen, kregen ter voorkoming van 
benutting van de grond een 'ontnemingsverordening' aan de broek, hetgeen zeker niet betekend, dat 
eigendomsrecht vervreemd heeft mogen raken. 

Jn schril contrast staan derhalve reeds gewraakte gemeentelijke capsones: 

Het eens door particulieren verworven notariêle grond-eigendom wordt nóóit notarieel 
overgenomen, én er wordt nooit schuld-verdisconteerd. 

Mijnrechten-konden niet geboden worden ... 

Mogelijkheid van doorkruisende heren-rechten doen denken aan die van Boclo (Boekelo),  
. M.b.t. de eerste, zie qua lectuur o.a. 'De havezathen in Twente en hun bewoners', p. 213-

223; m.b.t. de laatste het 'Twentsch Dagblad Tubantia' van za. 08.07.1967 (f. 104) wegens de notitie 
, historie en legende; , roofridder'. 

Ter staving, zie hiertoe het gebodene m.b.t. de verwerving van het 'Lordship of te manor of Thirne, 
with Asby and Oby in the County of Norfolk', als gememoreerd in het 'Twentsch Dagblad Tubantia', 
jrg. 94, nr. 284 van vrij. 03.12.1965 (f. 193) op het 6de blad, pag. 3 rechtsonder: 

Duitse werd bij opbod Lady 

... De titel is echt - zij het zonder enige betekenis - en geeft de lord of the man or (te 
vergelijken met een Nederlandse ambachtsheer) het recht alle gemeenschapsgrond in het 
gebied dat in de titel wortdt genoemd, te gebruiken voor de meest-uiteenlopende 
doeleinden. Zo mag men er sport beoefenen, koeien laten grazen en men mag er een mijn 
aanleggen om de eventuele bodemschatten te exploiteren. In de meeste gevallen is er 
echter geen sprake van gemeenschapsgrond. 

Met de term 'Dornröschenschlaf is veler geestelijke toestand aan te duiden; Delfstofwinning 
betekent, dat u toch weer een verdere 'Ausweitung der menschlichen Einflu�sphäre' door wilt 
drukken, ten gevolge waarvan weer een verdere, ongewenste 'I nanspruchnahme des Bodens' zal 
ontstaan. En dat al, buiten geêiste 'notariêle verschuiving'. 
Zie, wegens de gebruikte termen, de 'LingenerHeimatkalender auf das Jahr 1952', p. 29 middels het 
artikel 'Naturschutz im Kreis Lingen' ( ). 

Ade: 

- Men heeft reeds zwarte fikken durven maken, in het geval men stembusbiljetjes dorst te ontvangen. 

Namelijk, voor wie is de zoutproductie? Voor wie legt men wijken aan, zonder zulks in te boeken 
uiteraard? 

Voor diegenen, welke willen belijden: 'Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt', naast diegenen, welke 
nalatig blijven zullen, daar waar buiten notariêle verschuiving (of rechtens benuttings-vergoeding om) 
de grond valselijk gebruikt zal gaan worden? En daarmee 'geen zienswijzen kenbaar maken'? 

Juist, t.b.v. beide groepen, naast het stevig in het zadel kunnen zitten, daar de eigenaar, op wiens 
grond niets mag, het verboden is in het geweer te komen; doet hij zulks wel, is het de regering 
schragende politie-apparaat in haar 'drugs-circuit'-creatie een positie hogerop geklommen. 

Taakplicht, van zelfs elk en een ieder tot de grootste heer toe, om als 'burger' de (eigen) 'stad te 
beschermen', bleek bijv. uit het 'Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd' (J.H. 
Swildens; Amsterdam, W. Holtrop, 1781; « https://books.google.nl/books?id=QPZWAAAAcAAJ », « 

www.dbnl.org/tekst/swil002vade01_01/swil002vade01_01_0002.php ») haar' artikel 'Bb'. 
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Hier hoort géén, door zelfs niet eens tot desbetreffend grondperceel behorenden, te plegen 
'Operatie-Todt'-arbeid bij, ter zelfs fnuiking van de bodem. Zoals gesteld: 

Verwervers van percelen, onder zelfs braakhoudingsbepalingen, kregen ter voorkoming van 
benutting van de grond een 'ontnemingsverordening' aan de broek. 

Een andere beschaming blijkt uit ' dissertatie '  aanwijzing 
der politieke gronden en maximen van de republiek van Holland van al 17.06.1851 ('Regionaal 
Archief Zutphen; Toegang 304 (Plaatsingslijst van het archief van de familie '); Doos 8, 
map 51'), waarvan een voorproefje in 'Oorsprong en karakter van de Nederlandsche 
Nijverfleidspolitiek der zeventiende eeuw door  ' (Utrecht, Ke mink & Zoon, 1865), 
zijnde dl. 1 van (de) 'Geschiedenis der staathuishoudkunde in Nederland tot het einde der achttiende 
eeuw door   ' ('Regionaal Archief Zutphen; Toegang 304 (Plaatsingslijst van het 
archief van de familie '); Doos 2, map 22, voorheen 9'): 

p. 274 Hoofdstuk 4 
De economische letterkunde der zeventiende eeuw 

p. 362 § 5  
Onder de Nederlandsche schrijvers der zeventiende eeuw 

is er geen, die de voordeelen der vrijheid van arbeid en 
mededinging zoo helder ingezien en zoo krachtig tegen mo
nopoliên en privilegiên op elk gebied geprotesteerd heeft, als 

. Niet alleen verhief hij zich door de 
onbekrompenheid zijner inzigten en de consequentie, waar
mede hij zijne beginselen doorvoerde, verre boven zijne land
genooten, maar de economische literatuur van Frankrijk en 
Engeland is evenmin in staat vóór het midden der achttiende 
eeuw geschriften aan te wijzen, die in deze opzigten met de 
zijne kunnen wedijveren. ". 

Waarom dan een verkoop-, toleratie- of collaboratie-plicht wegens beoogde delving van iets uit de 

bodem? 

Typte men in een zoekprogramma de code 'Nl.IMR0.0153.BP00104-0003', dan bleek het soms 

mogelijk het in het advertentieblad 'Huis aan Huis', wo. 19 .07.2017, p. 30-32 ( « 

https://www.enschede.nl/sites/default/files/18072017%20Gemeente%20Enschede%20Week%2029. 

pdf») vermelde 'bestemmingsplan boekelo 2015' te traceren. Koos men daarentegen voor bijv. het 
adres « https://www .ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/Nl.IM RO. 0153. 

BP00104-/Nl.IMR0.0153.BP00104-0002/t_Nl.IMR0.0153.BP00104-0002.html »,dan bleek bijv. 

onder punt 4.1 (Ontwikkeling braakliggende kavels) de niet helemaal correct lopende zin: 

Uit jurisprudentie is gebleken dat het conserverend bestemmen van ongebruikte planologische ruimte 
niet als 'nieuwe stedelijke ontwikkeling' in de zin van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) te worden 
beschouwd. Deze locaties hoeven daarom niet te worden getoetst aan artikel 3.1.6 tweede lid van het 
Bro. 

Is er nu bij het Ganzebosterrein daardoor wel sprake van 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'? Op, wel te 

verstaan, en dat is jarenlang reeds, op andermans grond, daar zulks op 'gemeentegrond verboden 
is! 

Relevante berichten bleken onder de adressen: 

- « https://zoek.officielebekendmakingen.nVstcrt-2017-62547 .html » 

- « http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage » 

- « http://www.nlog.nl/node/576 » 

• « https://84e1202b204d21 a1cb9b0e1ab5244fd095dbeb138ed6f973369e.ssl.cf3.rackcdn.com/akzonobel_hr _-
48339 _akzonobel_posters_informatieavond_25_april_2017 _3 _tcm122-97529. pdf» 
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Enschede, do. 23.11.2017 

Bibliotheeknr.: 03301 18311 112036 

Legernr.: 55 01 29 532 

Onderwerp: 'Melding besluit algemene regels milieu mijnbouw; perceel  te Boekelo' 

Aan  

Het advertentieblad 'Huis aan Huis', wo. 22.11.2017, bood op p. 33 een kennisgeving van het 

Ministerie van Economische Zaken, zijnde een 'melding besluit algemene regels milieu mijnbouw', 

waarbij het handelde om het perceel  te Boekelo (sectie AK, nummer 689) met 

mogelijkheid van; nadere inlichtingen bij een zekere  

Demissionair minister Kamp, in de persoon van de 'Directie Wetgeving en Juridische Zaken', is reeds 

do. 10.08.2017 aangeschreven geworden inzake 'Vergunning toekenning aanleg leidingen Akzo/Nobel', 

en wel uit verzet jegens het passeren van de onder copie circulaire Milieudefensie geschreven brief van 

di. 13.06.2017 aan de 'Directie Energie & Omgeving, van het Ministerie van Economische zaken', met 

qua onderwerp: 'AKZO/Nobel & Ganzebosweg'. 

Uit een ontvangstbevestiging per 14.08.2017 bleek mallotig, dat deze zelfde 'Directie Energie & 

Omgeving', zich over het geuite verzet mocht gaan buigen, zodat derhalve benut klachtrecht reeds 

direct gefnuikt heette te zijn. 

Naamvoering 'Directie Wetgeving en Juridische Zaken', is derhalve niet legitiem! 

Na bijv. blijking van het omgevallen karakter van de Hengelose   heette het aldaar reeds 

ma. 13 november al, dat indien een plaatseigene als directeur aangesteld wordt, hij {dan) de buurt 

heeft aangelegd. Met broertje & zusje 'Zoutfabriek', resp. 'Salinco' is het dan nooit anders! 

Voor inlichtingen mocht men bij u terecht. Welnu qua vragen vallen snel te noemen: 

- Erkent u, dat potentiële verwerving van op grond gebouwde behuizingen, als suggestibele boerderijtjes, 

niet eenduidig de ondergrond in eigendom doet overgaan? 

- Erkent u tevens, dat het eens door particulieren verworven notariële grond-eigendom nóóit notarieel 

overgenomen is geworden, èn dat er nooit schuld-verdisconteerd is? 

- Erkent u het arrest- ' c.q. - , inhoudende 'alle het graafwerk beneden het 

maaiveld is een schending van het milieu' is? 

- Erkent u het eens m.b.t. gasboringen aan de fa. Calltex gereikte verbod de bodem te trakteren? 

- Erkent u, dat zoutwinning slechts beneden schaliegas-niveau mogelijk zijn kan? 

- Erkent u, dat zoutwinning, - buiten bodemdaling, met zware potentiële gevolgen, - het risico van 

aardschokken oplevert? 

- Erkent u, dat zout wegens verbod daartoe, niet meer voor de kaasproductie onmisbaar zou zijn? 

- Erkent u, dat op het wegdek gestrooid zout, niet in het milieu, c.q. de natuur terecht mag komen? 

- Erkent u, dat 'politiek bewusten' zelfs geen cent t.b.v. een eigenarenrapport, zijnde een kadastraal bericht 

van het Kadaster (direct leverbaar in pdf) hoeven te bekostigen? 

{Het rapport is voor bebouwd als onbebouwd terrein te bestellen op basis van een adres, een kadastraal nummer of een klik op de kaart; de 
kosten per rapport bedragen 6,05 euro) 

Bij voorbeeld dank voor uw inlichtingen. Ter uwer info op bijgaande bijlage, enige recentelijke 

indrukken m.b.t. aan de Ganzebosweg gelegen percelen. 
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Inloopavond Ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Ganzebos 
fase II en 111 

19 december 2017 
Het Wapen van Beckum, Beckum 

Aanspreekvorm  Postcode   

Titel Huisnummer  

Voorletter(s)  Toevoeging 

Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  

Mede namens Telefoonnummer  

Bedrijf /Organisatie E-mailadres  

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-instemmingsbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Het betreft Ganzebos 111 en boorput 557 in het bijzonder 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

Ik wil dat boorpunt 557 zodanig wordt aangelegd dat de contouren van de holruimte maximaal op het hart 

van de Geurdsweg komt te liggen. Ik wil de caverne niet op mijn land en verzoek daarom om de boorput 

zodanig aan te leggen dat de holle ruimte mijn perceel niet raakt. 

0002 

24 van 32



Inloopavond Ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Ganzebos 
fase II en 111 

19 december 2017 
Het Wapen van Beckum, Beckum 

Aanspreekvorm  Postcode   

Titel Huisnummer  

Voorletter(s)  Toevoeging 

Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  

Mede namens Telefoonnummer  

Bedrijf /Organisatie E-mailadres  

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-instemmingsbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Het betreft Ganzebos 111 en boorput 557 in het bijzonder 

Ik wil dat boorput 557 verder naar de Geurdsweg wordt verplaatst zodat de holte mijn perceel niet raakt. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

Door de verplaatsing van deze boorlocatie wordt verzakking van mijn grond voorkomen, waardoor ik mijn 

perceel in de toekomst in alle vrijheid kan benutten voor verschillende doeleinden. 
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Inloopavond Ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Ganzebos 
fase II en 111 

19 december 2017 
Het Wapen van Beckum, Beckum 

Aanspreekvorm  Postcode   

Titel Huisnummer  

Voorletter(s)  Toevoeging 

Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  

Mede namens Telefoonnummer  

Bedrijf /Organisatie E-mailadres  

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerp-instemmingsbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Het betreft Ganzebos 111 in het bijzonder boorlocatie 552 

Wanneer de leiding van boorlocatie 552 langs de bosrand richting Geurdweg wordt aangelegd hoeft hij 

mijn weiland niet te doorkruisen. Daardoor heb ik geen last van de leiding bij toekomstige 

grondwerkzaamheden. Het bos waarover ik spreek behoort ook tot mijn perceel. Wanneer de leiding langs 

die bosrand wordt geleg heb daarvan verder geen last. 

Ik wil graag dat de leiding als aangegeven wordt verplaatst. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

Zoals de leiding nu is gesitueerd heb ik er last van bij toekomstige grondwerkzaamheden op mijn weiland. 

0004 

26 van 32



0005 

AkzoNobel Legal Group 

AkzoNobel )/ 

Aantekenen met handtekening retour en per gewone post 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt winningsplan Ganzebos Il 
Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Amsterdam, 15 januari 2018 

17 JAN 2018 

Inzake: Zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos Il; 

Uw kenmerk: DGETM-EO /17194547 

Geachte dames en heren, 

Akzo Nobel Salt B.V. , te Hengelo (hierna: "AkzoNobel") heeft met instemming kennisgenomen van het 

positieve ontwerp-in stemmingsbesluit winningsplan Ganzebos Il, zoals gepubliceerd in Staatscourant 

Nr. 70247 van 7 december 2017. AkzoNobel kan zich evenwel niet verenigen met artikel 2 van dit 

ontwerp-besluit en namens haar maak ik hierbij gebruik van de mogelijkheid haar zienswijze 

daaromtrent kenbaar te maken. 

In artikel 2 is bepaald dat door AkzoNobel uiterlijk 31 december 2030 een plan van aanpak moet 
worden ingediend, waarin aandacht is voor de potentiele risico's van de ondergrondse processen op de 
veiligheid en het milieu na afsluiten van de cavernes uit Ganzebos fase ll. Zoals terecht wordt 
aangegeven in paragraaf 5.6.2.van het ontwerpbesluit, moet op grond van artikel 39 van het 
Mijnbouwbesluit uiterlijk één jaar na het staken van het winnen een sluitingsplan worden ingediend. De 
eerder genoemde potentiele risico's zullen onderdeel zijn van het sluitingsplan. Het is onduidelijk hoe 
het voorgestelde plan van aanpak zich tot dit sluitingsplan verhoudt en waarom de in artikel 2 
genoemde potentiele risico's in een apart plan en op een ander, schijnbaar niet aan de sluiting 
gerelateerd, tijdstip nogmaals vastgelegd zouden moeten worden. Ook is niet helder wat het precieze 
doel van dit plan van aanpak is. Door AkzoNobel wordt nut en noodzaak van dit plan van aanpak naast 
het sluitingsplan dan ook betwijfeld. 

Om die reden verzoek ik u namens AkzoNobel dan ook om artikel 2 van het ontwerp
instemmingsbesluit te laten vervallen. 
Desgewenst is AkzoNobel graag bereid haar zienswijze nader toe te lichten. 

Christian Neefestraat 2 
P.O. Box 75730 
1070 AS Amsterdam 
The Netherlands 

Registered office nunber 09007809 

T +31 88 969 6281 
M +31 6 53974796 
www.akzonobel.com 
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Postbus 10038 

7504 PA Enschede 

0007 

echting 

Dorpsraad 

Boekelo 

!SAN: NL69RAB031 67 34 950 

1 7 JAN 2018 

K.v.K.. 41028185 
e-mail d<xpsraad@boekelo.info 

website� www.boekelo.info 

Ministerie van Economische Zaken 
lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos 
Fase 2 en Fase 3 

Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Onderwerp: zienswijze winnigsplannen Ganzebos 

Ons kenmerk: 2018.01.16. uit01 

Boekelo, 16 januari 2018 

Geachte mevrouw, heer, 

Hierbij dienen wij een zienswijze in op de door u ter inzage gelegde ontwerp 
instemmingsbesluiten Ganzebos Fase 2 en Fase 3. Daarvan liggen een aantal van 
de nieuw te ontwikkelen cavernes binnen de gemeente Enschede èn het werkgebied 
van de Dorpsraad Boekelo. Omdat beide locaties tegen elkaar aan liggen en er 
inhoudelijk zeer grote overeenstemming is, kunt u deze brief als zienswijze op beide 
instemmingsbesluiten beschouwen. 

Te uwer informatie vooraf is het goed te weten dat de Dorpsraad Boekelo 
(www dorosraad@boekelo.1nfo) een door de gemeente erkend wijk/dorpsorgaan is 
waarvan de leden elke vier jaar gelijktijdig met de gemeenteraad worden gekozen. 
De gemeente is verplicht ons advies in te winnen voordat bepaalde besluiten kunnen 
worden genomen. 

In uw ontwerp.instemmingbesluiten geeft u aan dat gevolgen voor het milieu en voor 
de natuur weliswaar onderdeel zijn van het toetsingskader van het winningsplan, 
maar ook dat eventuele bovengrondse gevolgen worden afgewogen in het kader van 
de omgevingsvergunning en daarom niet worden meegewogen in de beoordeling 
van het winningsplan. Een dergelijke strikt juridische benaderingswijze gaat volledig 
voorbij aan de maatschappelijke wens om meer invloed te hebben op ontwikkelingen 
in de eigen leefomgeving van mensen. Dat is om twee redenen van belang. Ten 
eerste laat u een kans liggen op het creêren van groter maatschappelijk draagvlak. 
Ten tweede laat u kansen liggen om verbetermogelijkheden aan AkzoNobel mee te 
geven. 
Naar onze mening dient dit onderdeel opgenomen te worden in het definitieve 
besluit. 
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Op een aantal punten zien wij graag een aanvulling op uw instemmingsbesluiten. 

Trillingen 
De minister heeft ingestemd met het uitvoeren van een nulmeting om eventuele 
onduidelijkheden rondom aansprakelijkheid in de toekomst te beperken. De 
nulmeting is bedoeld als hulpmiddel om gedurende de winning, bij een vermoeden 
van mijnbouwschade aan een gebouw het oorzakelijk verband tussen de winning en 
de eventueel toekomstige gebouwschade makkelijker te kunnen vaststellen. 

In paragraaf 5.4.3. van het ontwerp instemmingsbesluit is te lezen dat de 
bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrillingen, maar dat er geen 
schade wordt verwacht. Toch achten wij het van belang om in voorkomende gevallen 
aan te kunnen tonen of er al dan niet een oorzakelijk verband bestaat tussen 
eventuele bodemtrillingen en gebouwschade die als gevolg daarvan zou kunnen 
ontstaan. Wij dringen er op aan in uw instemmingbesluit op te nemen dat AkzoNobel 
de bodemtrillingen gedurende de winningsperiode deugdelijk meet en deze 
meetgegevens op een inzichtelijke wijze openbaar maakt. Grosso modo geldt dit in 
gelijke mate voor bodemdaling. 

Alternatief voor dieselolie 
Momenteel wordt dieselolie als mijnbouwhulpstof bij de zoutwinning gebruikt. Vanuit 
het oogpunt van een goed gecontroleerde vorming van cavernes begrijpen wij dit. 
Daar staat tegenover dat er door de tijd heen verschillende lekkages van dieselolie 
zijn geweest. De meeste van beperkte omvang, maar in 2016 kwam een grotere 
lekkage aan het licht. 
Wij staan op het standpunt dat alle risico's die samenhangen met zoutwinning zoveel 
mogelijk voorkomen moeten worden. Dat het gebruik van dieselolie tot risico's kan 
leiden is in Enschede in de praktijk gebleken. Wij begrijpen dan ook niet dat u in uw 
instemmingsbesluit niet de voorwaarde opneemt dat AkzoNobel onderzoek verricht 
naar- en rapporteert over de mogelijkheden voor alternatieve mijnbouwhulpstoffen 
die onschadelijk zijn voor mens én milieu. Ook SodM heeft dit in haar zijn advies aan 
u opgenomen en wij onderschrijven dit uitdrukkelijk. Wij zijn van mening dat dit 
alsnog in het instemmingbesluit opgenomen moet worden. 

Hergebruik cavernes 
Zoals bekend is er interesse voor mogelijk toekomstig hergebruik van zoutcavernes. 
Gasolie wordt al opgeslagen in twee cavernes in Enschede. Enkele jaren geleden 
was er een initiatief om potentieel instabiele cavernes te stabiliseren o.a. met 
vliegassen uit afvalverbrandingsovens. Berichten in de media duiden op andere 
vormen van hergebruik van cavernes in de verdere toekomst. Opslag van perslucht 
en waterstofgas werden daarbij genoemd. 

Een winningsplan zou niet alleen moeten gaan over zoutwinning op zich, maar ook 
over de periode na beêindiging van de winning van zout in de betreffende cavernes. 
Zijn cavernes voor andere activiteiten dan zoutwinning nuttig te gebruiken? En zo ja, 
welke voorwaarden moeten daar dan aan gekoppeld worden om dit mogelijk maken 
op een voor mens en milieu veilige manier. 
En mocht nuttig hergebruik op korte termijn niet mogelijk zijn, dan kan het verstandig 
zijn de zoutwinning zodanig te beêindigen dat toekomstige hergebruiksmogelijk
heden, die op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen, niet bij voorbaat al 
onmogelijk worden gemaakt. 
Wij vinden het van belang dit in uw instemmingsbesluit op te nemen. 

Communicatie 
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Een deel van de zorgen kan worden weggenomen door open en transparant te 
communiceren over initiatieven en bij de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering 
daarvan omwonenden zoveel mogelijk te betrekken. 
Daarnaast achten wij transparante communicatie over monitoringsresultaten van 
belang. U geeft weliswaar aan dat op de website www.nlog.nl alle 
monitoringsresultaten openbaar gemaakt worden, maar deze stukken zijn zodanig 
technisch van aard dat zij door een leek niet op een juiste manier geînterpreteerd 
kunnen worden. Een publieksvriendelijker wijze van communiceren hierover, zou het 
voor omwonenden eenvoudiger maken zich een beeld te vormen over wat er in hun 
directe omgeving plaatsvindt. Dat kan bij hen leiden tot een groter begrip en meer 
draagvlak. Wg vragen u dan ook in uw instemmingsbesluit het belang van 
zorgvuldige communicatie naar omwonenden te benadrukken en als voorwaarde op 
te nemen dat monitoringsgegevens op een begrijpelijke wijze openbaar worden 
gemaakt. 

Samenwerking 
Als Dorpsraad staan wij dicht bij onze inwoners en fungeren wij voor hen als 
aanspreekpunt voor het uiten van zorgen en klachten over de activiteiten van 
AkzoNobel. Om die reden zouden wij graag eerder in het besluitvormingsproces 
worden betrokken om meer invloed te kunnen uitoefenen op het gebruik van de 
ondergrond in ons werkgebied. Dat kan een bijdrage leveren aan het 
maatschappelijk draagvlak voor besluiten. Wij kunnen ons wat dit betreft geheel 
vinden in de opmerkingen van de gemeente Enschede en andere Twentse 
gemeenten. 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

r Boekelo, 

secretaris 

e.c. gemeente Enschede via  
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Sticfî� 
Natuur en Milieuraaá �nscfiedè 

Ministerie van Economische zaken 

en Klimaat 

Inspraakpunt Winningsplan Ganzebos fase 2 en 3 

Postbus 248 2250 AE Voorschoten 

betreft: Zienswijze: Winningsplan Ganzebos fase 2 en 3. 

La n g e s tr a a t 24. kamer 92 

7500 AA Enschede 

in fo@n a t u  u r m  i li eu-en sch ede. n l  
'�ww. n al u u r m i  !ie u-en schede. n 1 

Enschede, 15 01 2018 

18JAN2018 

De Natuur en Milieuraad Enschede wil over dit winningsplan het volgende opmerken 

Nulmeting bouwwerken 

Het uitvoeren van een nulmeting van de staat van bouwwerken juichen wij toe 

Ma.ar welke selectie van bouwwerken valt hieronder? Dit willen wij graag vernemen. 

Registratie van bodemtrillingen 

In de ontwerp instemmingsbesluiten (il en ill) wordt ook gesproken over de registratie 

van bodemtrillingen. Zoals wij het lezen worden deze metingen alleen uitgevoerd tijdens het 

boren van de nieuwe putten en niet nadien. Wij zijn het daar niet mee eens. Alle 

trillingen die AkzoNobel veroorzaakt moeten gemeten kunnen worden, zodat duidelijk is 

waar bodemtrillingen vandaan komen. Dit is van belang in samenhang met de nulmeting 

van de staat van bouwwerken. Duidelijk moet zijn dat als er schade door trillingen ontstaat, 

dit te maken heeft met een bodemtrilling veroorzaakt door de zoutwinning. 

Alternatieven voor diesel 

Ontwerp instemmingsbesluiten (il en il1) onder 5.5 gaan in op het advies van Staatstoezicht 

op de Mijnen {SodM) om een aanvullende voorwaarde op te nemen over het gebruik van 

diesel. In zoutcavernes wordt nu een laagje diesel aangebracht. De minister legt geen 

verplichting op om AkzoNobel andere alternatieven voor diesel te laten onderzoeken, omdat 

AkzoNobel dit al zou doen. Wij vinden dat er dan ook geen enkele reden voor is om dat niet 

meteen in het besluit op te nemen. AkzoNobel kan het daarmee niet op de lange baan 

schuiven. Diesel is kennelijk makkelijk en goedkoop. Naar de hygiëne ondergronds wordt 

niet gekeken. Dat wordt hoog tijd. We hebben al te vaak te maken gehad met lekkages van 

diesel. 

De Stichting Natuur- en Milieuraad is een samenwerkingsorgaan van de plaatselijke natuur- en milieuorgani salies 
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Hergebruik van zoutcavernes na de zoutwinning 

Over toekomstige hergebruikmogelijkheden van cavernes (sectie 5.6.2) vinden we dat vast 

gelegd zou moeten worden welke bestemmingen na de zoutwinning beoogd worden. 

AkzoN obel vindt dat hergebruik niet aan de orde is. Dan begrijpen wij het besluit niet, om 

de strategische voorraad olie die het Rijk verordonneert, wél op te slaan in andere cavernes 

op de Marssteden te Enschede. Hergebruik kan altijd wél aan de orde komen. Maar dat ligt 

tevens aan de manier van hoe men bij de winning omgaat met het toegankelijk laten van de 

cavernes. Zo zouden ze bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor duurzame energie. Het 

kan niet zijn dat AkzoNobel als bedrijf het alleenrecht op de ondergrond heeft Dat is ook 

een recht van alle burgers. Het is ons aller belang hierover zaken vast te leggen. 

Nieuwe leidingen. 

Akzo heeft in 2017 30 km nieuwe leidingen willen aanleggen. Hiervan is 25 km 

gerealiseerd. Tijdens testen bij de laatste 5 kilometer bleken er defecten aan de nieuwe 

leidingen geconstateerd te zijn. 

De Natuur en Milieuraad wil graag antwoord op de vraag wélke defecten er geconstateerd 

zijn. Ook vraagt de Natuur en Milieuraad zich af of er nu wederom 25 kilometer 

ondeugdelijk materiaal in de grond gedeponeerd is. 

Openheid van zaken is dringend geboden. 

Namens de Natuur en Milieuraad Enschede, 

as. Voorzitter. 
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