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Woord vooraf
Van vrijdag 15 december 2017 tot en met donderdag 25 januari 2018 lag het ontwerpinstemmingsbesluit voor de ‘ZOUTWINNING GANZEBOS FASE III’ 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 III ?
Akzo Nobel Salt B.V. wint sinds 1919 zout in Twente. AkzoNobel heeft het winningsplan Ganzebos
fase III ingediend voor een nieuwe zoutwinning in het winningsgebied Ganzebos. Het winningsplan
Ganzebos fase III is een vervolg op het winningsplan Ganzebos fase I en het winningsplan Ganzebos
fase II. 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 III 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
gemeenten Enschede en Hengelo op een diepte van circa 500 tot 550 meter. Het zout wordt
gewonnen met tien boorgaten langs de Geurdsweg, Haaksbergerstraat en de Engelberstweg in
Beckum en de Strootmansweg in Boekelo en zal naar verwachting tot uiterlijk 2035 duren.
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan Ganzebos fase III 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 ontwerpinstemmingsbesluit.
Zienswijzen en reacties
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 9 zienswijzen
binnengekomen (waarvan 9 uniek) en 4 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 ontwerpinstemmingsbesluit 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 ontwerpinstemmingsbesluit 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 ontwerpinstemmingsbesluit 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?
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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 ontwerpinstemmingsbesluit 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 inloopbijeenkomst 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 31.
Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN GANZEBOS FASE III’
Registratienummer
ZW36-OIB-0001
ZW36-OIB-0002
ZW36-OIB-0003
ZW36-OIB-0004
ZW36-OIB-0005
ZW36-OIB-0006
ZW36-OIB-0007
ZW36-OIB-0008
ZW36-OIB-0009
ZW36-OIB-0010
ZW36-OIB-0011
ZW36-OIB-0012
ZW36-OIB-0013

Zienswijzenummer
0001
0002
0003
0004
0005

Reactienummer

R006
0007
0008
0009
R010
0011
R012
R013
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen
Zienswijzen en reacties op ontwerp- instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN GANZEBOS FASE III’
Zienswijze- /
reactienummer
0005
R010
R013
R012
0008
0009
0007
0011
R006

Organisatie
AkzoNobel, AMSTERDAM
Gemeente Enschede, College van Burgemeester en Wethouders, ENSCHEDE
Gemeente Hengelo, College van Burgemeester en Wethouders, HENGELO
Provincie Overijssel, Gedeputeerde Staten, ZWOLLE
Stichting Dorpsraad Boekelo, ENSCHEDE
Stichting Natuur- en Milieuraad Enschede, ENSCHEDE
Stichting Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o., HENGELO
TenneT TSO B.V., ARNHEM
Waterschap Vechtstromen, Dagelijks Bestuur, ALEMELO
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Reactie R006, R010, R012 en R013
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R006
WATERSCHAP

uechtstromen

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos fase 111
Postbus 248

bezoekadres

J 7 JAN 2018

2250 AE VOORSCHOTEN

Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactoersoon

uw kenmerk

datum

DGETM -EO / 17194547

16 januari 2018

Doorkiesnummer

ons kenmerk

bijlage(n)

Z-1713726/u17047406

Onderwerp
Advies decentrale overheden bij winningsplan Ganzebos fase 111

Geachte heer/mevrouw,
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 24 augustus 2017 hebben wij uw adviesverzoek ontvangen aangaande het winningsplan
Ganzebos fase 111 van AkzoNobel. Dit plan omvat de ontwikkeling van zoutcavemes langs de
Ganzebosweg in Boekelo in de gemeente Enschede, die dienen om de zoutproductie van AkzoNobel
op peil te houden. Op 5 oktober 2017 hebben wij ons advies aan u uitgebracht. Dit advies is tot stand
gekomen in overleg met de gemeente Enschede en provincie Overijssel.
Op 14 december 2017 hebben wij het ontwerp instemmingsbesluit Ganzebos fase 111 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 de verantwoordelijkheid daarvan volledig bij
AkzoNobel neerlegt 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 comm unicatieve
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 behandel ing 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,
he dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,

Pagina2 l 2
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DOORKIESNUMMER

ONDERWERP

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
2017 en 3 oktober 2017

zoutcavernes. Waarvan zes in de gemeente Enschede. Op 18 juli

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 2017 ontvingen wij van u de ont werpi nstemmingsbesluiten voor zowel
111. Omdat beide locaties tegen elkaar aan liggen en er inhoudelijk zeer

Ganzebos fase Il als

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 vanuit 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
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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 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 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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Luttenbergstraat 2
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Uwbrïef

Geachte heer /mevrouw,
Op

28 augustus 2017 ontvingen wij uw verzoek tot het uitbrengen van advies over het
Op 3 oktober 2017 stuurden wij u ons advies
toe. Op 15 december ontvingen wij uw ontwerp-instemmingsbesluit. Met deze brief sturen wij
winningsplan Ganzebos fase 3 van AkzoNobel.

u onze reactie op dit besluit.
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

Uw

kenmerk

vooropname te verplichten.

Geen aandacht voor locatie-specife
i ke aspecten
In onze advisering van de voorgenomen winning hebben wij locatie-specifieke aspecten naar
voren gebracht, om zodoende bij te dragen aan een beter besluit. Wij hebben daarbij een
integrale aanpak gevolgd, waarbij verschillende overheden gebruik hebben gemaakt van
elkaars expertise. Helaas constateren wij dat deze locatie-specifieke aspecten in uw ontwerp
instemmingsbesluit vrijwel allemaal buiten behandeling zijn gelaten. De meeste van onze
adviezen zijn niet overgenomen. Sommige zijn zelfs niet behandeld. Wij vinden dit
teleurstellend en merkwaardig, aangezien een dergelijke integrale aanpak door de Mijnraad
juist zeer gewaardeerd wordt (zie b.v. advies van de Mijnraad op De Wijk fase

2).

Strikt juridische benadering -aandacht voor burgerperspectief on breekt
In uw ontwerp instemmingsbesluit heeft u onze adviezen vanuit strikt juridisch perspectief
beoordeeld. Alle adviezen die buiten dit strikte juridische beoordelingskader vallen, heeft u
buiten beschouwing gelaten. Het besluit is daarmee een zeer technisch en juridisch document
geworden. Wij hebben als omgevingsbewuste decentrale overheden ervaring met het omgaan
met zorgen die bij de bevolking leven ten aanzien van mijnbouwactiviteiten. Op grond daarvan
achten wij uw aanpak te beperkt is en niet in lijn met het zogenaamde burgerperspectief.
Aandacht voor het burgerperspectief was een belangrijk adviespunt uit het rapport van de
Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OW) en was mede aanleiding tot aanpassing van de
Mijnbouwwet. Wij constateren helaas dat u met uw strikt juridische aanpak niet in de geest
van het burgerperspectief handelt.

Bijlagen

Dillt um verzending

2 3 JAN. 2018

provincie

verijssel
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Meer aandacht voor communicatie nodig
Naar onze mening kan een goede communicatie vanuit de partij die de mijnbouw activiteiten
ontplooit en vanuit het bevoegde gezag, bijdragen aan meer begrip en draagvlak onder de
bevolking. Ten aanzien van communicatieve aspecten richting de bevolking const ateren wij
dat u het volledig overlaat aan AkzoNobel om al dan niet hierop activiteiten te ontpl ooien. Wij
zien graag dat u de communicatieve onderdelen van ons advies opdraagt aan AkzoNobel, of in
ieder geval ter overweging geeft aan AkzoNobel en dat uw eigen ministerie deze adviezen ter
harte neemt.

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 en veelal niet voorzien van een nadere duiding.

Datum
23.01.2018
Kenmerk
2018/0008553
Pagina
2

De complexe rapportages zijn daardoor 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 en duiding vanuit onafhankelijke partijen, of een overzichtstabel van meetwaarden
(hoogten bij bodemdaling) in vergelijking met de oorspronkelijke maaiveldhoogte, de eerdere
metingen en de voorspelde bodemdaling.

Behandeling yan nadelige gevolgen voor milieu en natuur in het winningsplan
In uw ontwerp instemmingsbesluit geeft u (op blz 4) aan dat de volgende afwegingsgronden
onderdeel zijn van het toetsingskader van het winningsplan:
C

-

nadelige gevolgen voor het milieu;

D - nadelige gevolgen voor de natuur.
In uw ontwerpbesluit gaat u hier nader op in (paragraaf

5.5.3). De juridische formulering in de

Mijnbouwwet (artikel 9.1.f) luidt "Indien het in de aanvraag aangeduide gebied door Onze
Minister niet geschikt wordt geacht voor de in de aanvraag vermelde activiteit om reden van
het belang van; nadelige gevolgen die voor het milieu worden veroorzaakt, of nadelige
gevolgen die voor de natuur worden veroorzaakt " In uw ontwerpbesluit beperkt u dit tot
"nadelige gevolgen voor milieu en natuur door bodemdaling en bodemtrillingen". In uw
ontwerpbesluit geeft u geen motivatie voor deze beperkende interpretatie van deze
afwegingsgronden. Het is ons niet duidelijk wat de juridische grondslag is voor deze inperking.
Wij vragen dit onderwerp duidelijk toe te lichten in uw definitieve besluit. Dit speelt des te
meer aangezien in het winningsplan in hoofdstuk 7 ook andere (bovengrondse)
milieugevolgen worden beschreven. Het verbaast ons dat die niet behandeld worden.
U geeft in het ontwerpbesluit aan dat de bovengrondse gevolgen voor milieu en natuur,

worden afgewogen in het kader van andere procedures en buiten het toetsingskader van
winningsplannen vallen (ontwerpbesluit, blz 14). Wij missen in uw ontwerpbesluit een
onderbouwing voor deze stelling. Het enkele feit dat deze aspecten ook in andere procedures
aan de orde komen, wil volgens ons niet zeggen dat deze niet ook binnen het toetsingskader
van winningsplannen vallen. De Mijnbouwwet geeft duidelijk aan dat instemming geweigerd
kan worden indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of nadelige gevolgen voor de
natuur worden veroorzaakt. Ons zijn geen juridische gronden bekend die aangeven dat deze
toetsingsgronden niet toegepast hoeven te worden indien deze aspecten ook in andere
procedures behandeld worden. Wij verzoeken u dan ook om ofwel de bovengenoemde stelling
te onderbouwen, ofwel onze adviezen inzake de beoordeling van mogelijke effecten van de
voorgenomen winning op milieu en natuur alsnog te behandelen in uw definitieve besluit.
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Reactie op ontwerp-l nstemmmingsbesluit Winningsplan Ganzebos Fase UI

Verder vinden wij het voor de transparantie van het proces wenselijk dat u, voor zover een
onderwerp in een andere procedure behandeld wordt, per individueel punt concreet aangeeft
om welke procedure dat dan gaat en wat de status is van de procedure. Met een algemene
verwijzing naar andere procedures schept u geen duidelijkheid.
Beoordeling milieueffectrapportage
In uw ontwerpbesluit verwijst u naar de mer-beoordelingsplicht (Besluit
milieueffectrapportage). U koppelt deze mer-beoordelingsplicht aan het Besluit algemene
regels milieu mijnbouw. Het Besluit milieueffectrapportage, bijlage 1 categorie 017.2 geeft
echter meer procedures aan waarbij deze mer-beoordeling aan de orde kan zijn, en noemt
daarbij "een ander besluit waarop afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is". Aangezien op een instemmingsbesluit op een winningsplan afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, is ons niet duidelijk waarom in dit geval geen
mer-beoordelingsprocedure is doorlopen. Wij verzoeken u dit te verhelderen.

Datum

23.01.2018
kenmerk
2018/0008553
Pagina

Niet behandelde adviezen
Wij verzoeken u in het vervolg elk van onze adviespunten gedegen en individueel te
behandelen, zodat recht wordt gedaan aan de zorgvuldigheid waarmee deze gezamenlijke
adviezen tot stand worden gebracht. Onderstaand geven wij een aantal adviespunten aan die
u in uw ontwerpbesluit niet heeft behandeld. Wij vragen daarvoor nogmaals uw aandacht.

3
In ons gezamenlijk advies (adviespunt lb) hebben wij geadviseerd om in het geval dat de
"inherente veilige hoogte" wordt aangepast tijdens de productiefase, deze opnieuw te laten
toetsen door SodM. In uw ontwerpbesluit gaat u weliswaar in op het berekenen van de
inherent veilige hoogte na de boringen (advies SodM), maar bij wijziging van de hoogte van
de cavernebodem (door depositie van neerstortend anhydriet) kan een nieuwe inherent veilige
hoogte worden berekend. Ook deze berekening dient naar onze mening ter toetsing aan SodM
te worden voorgelegd. Wij verzoeken u hierover een bepaling in het instemmingsbesluit op te
nemen.

Ons adviespunt 11, over de aanwezigheid van een stortplaats voorzien van bentonietwanden,
heeft u in het ontwerpbesluit niet behandeld. Wij vragen hier nogmaals aandacht voor.
Ook ons adviespunt 13.e (het aanleveren van actuele maatvaste kaarten) heeft u in het
ontwerpbesluit niet behandeld. Wij vragen hier nogmaals aandacht voor.

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

verijssel
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instemmingsbesluit winningsplan
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VERZONDEN 2 4 JAN. 2018

Ganzebos III
Geachte heer Wiebes,

Op 13 december 2017 heeft u het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos III ter
inzage gelegd. Hierin geeft u onder meer aan hoe u bent omgegaan met het advies van de
decentrale overheden over het bedoelde winningsplan. Ons advies hebben wij u per brief van 4
oktober 2017 doen toe komen (zaaknummer 2160282).
Uit het ontwerp- instemmingsbesluit komt naar voren dat u slechts enkele punten uit het advies van
de decentrale overheden hebt overgenomen. Verschillende punten blijven zelfs onbeantwoord in
het ontwerp-instemmmgsbesluit. Wij betreuren dit ten zeerste om meerdere redenen.

Uw reactie is strikt juridisch van aard
In de eerste plaats vinden wij het jammer dat uw reactie op onze inbreng strikt juridisch van aard
1s. Hiermee gaat u voorbij aan de wens van de samenleving dat inwoners meer grip hebben op wat
er in hun directe leefomgeving gebeurt. Naar aanleiding van adviezen van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid ambieert u meer aandacht voor het burgerperspectief bij de besluitvorming over
mijnbouwactiviteiten. Centraal daarbij staan communicatie en transparantie. Ons inziens staat u
niets in de weg om in het ontwerp-instemmingsbesluit meer aandacht aan deze aspecten te
schenken, wat tevens bijdraagt aan het creëren van maatschappelijk draagvlak. U wekt in uw
ontwerp-instemmingsbesluit niet de indruk zich bewust te zijn van de directe omgeving waarin de
mijnbouwactiviteiten plaatsvinden.

Samenwerking en zeggenschap
In de tweede plaats zouden wij graag op een nog betere wijze met u en uw minister ie willen
samenwerken. Dat de adviesrol van de decentrale overheden in de Mijnbouwwet sinds 1 januari

2017 versterkt 1s, zien wij als een goede stap. Ook kennen wij uw beleidsvoornemen om op een
andere wijze en beter met de decentrale overheden samen te werken in het kader van het
omgevingsmanagement. Wij achten het van belang naar buiten te treden als één overheid. Het lijkt
echter alsof dit door uw ministerie en onze gemeente verschillend geïnterpreteerd wordt. In het
kader van een collegiale samenwerking had u kunnen overwegen de ter inzagelegging over de
kerstrecesperiode heen te tillen. Hiermee hadden de lagere overheden ook ruim voldoende tijd
gehad voor een goede en wel overwogen reactie met als eindproduct een door alle partijen
gedragen besluit.
Onze gemeente wil graag in een vroeg stadium geïnformeerd worden over voorgenomen
activiteiten in de ondergrond, niet pas bij de totstandkoming van winningsplannen. Wij zouden
graag zien dat u ons eerder bericht bij op handen zijnde activiteiten en ons meer informeel betrekt
bij de totstandkoming van uw besluiten.

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

!!-mailadres

Hazenweg 121

gemeenre@hengelo.nl
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Per brief van

Uw kenmerk

19 maart 2015 (kenmerk 15002476) hebben wij aangegeven dat de Twentse

gemeenten meer zeggenschap willen over de diepe ondergrond in onze regio. Inmiddels zien wij in
dat niet alleen een formele rol voor de gemeenten met bijbehorende bevoegdheden noodzakelijk
is, maar ook een informele samenwerking waarbij wij met u in gesprek gaan over het gebruik van
de ondergrond in de toekomst.

U verwijst in uw ontwerp-instemmingsbesluit naar planmatig

gebruik van de ondergrond; wij streven naar een duurzaam gebruik van de ondergrond dat in
samenwerking tot stand komt.
De gemeente 1s het eerste aanspreekpunt voor inwoners en behartigt de lokale belangen. Ons
inziens is een goede samenwerking tussen de overheden onmisbaar bij de aanpak van omvangrijke
maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie. Ons streven is niet dat de gemeente beslist
over welke activiteiten wel en niet mogen plaatsvinden. Wij begrijpen dat deze afwegingen van
nationaal belang zijn en dat wij bijvoorbeeld onvoldoende geotechnische kennis hebben over de
diepe ondergrond om mijnbouwactiviteiten te beoordelen. Wij beschikken echter wel over lokale
kennis en andere deskundigheden die noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat er
omgevingsbewuste en gedragen besluiten kunnen worden genomen. Lokale inbreng in het proces
is essentieel voor betere besluiten, wat zorgt voor lokaal (en daardoor landelijk) draagvlak.
Wij verzoeken u om met de betrokken partijen in overleg te gaan over de samenwerking met de
decentrale overheden.

Vragen
Gezien de wijze waarop u met onze adviezen bent omgegaan in uw ontwerp-instemmingsbesluit,
achten wij het niet zinvol nogmaals onze inhoudelijke punten te herhalen. De in onze brief van 4
oktober jl. geuite aandachtspunten blijven wat ons betreft nog steeds staan.
Volgend uit het bovenstaande willen wij u de volgende vragen voorleggen:

1.

Wat is uw mening over de wijze waarop uw ministerie met de decentrale overheden heeft
samengewerkt ten aanzien van de besluitvorming over het winningsplan Ganzebos 111?

2.

Hoe kan lokale inbreng in het proces rondom nieuwe activiteiten in de diepe ondergrond in uw

3.

ogen bijdragen aan betere besluiten en lokaal draagvlak tot stand te brengen?
Hoe kunnen wij een informele samenwerking tussen de rijksoverheid en de decentrale
overheden vormgeven, los van de formele taakverdeling uit de Mijnbouwwet?

Wij hopen dat we in de toekomst op een constructieve wijze met elkaar kunnen samenwerken.
Vooruitlopend daarop zien we uw reactie op deze brief, al dan niet als een verwerkte zienswijze in
het definitieve instemmingsbesluit, met belangstelling tegemoet.

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

De heer J. Eshuis

Bijlagen:

de burgemeester,

De heer S.W.J.G Schelberg

2

Brief d.d.

4 oktober 2017 'Advies betreffende winningsplan Ganzebos fase 111 (AkzoNobel)'
(2160282) met bijbehorende bijlage 'Gezamenlijk advies van gemeente Enschede,

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres
Hazenweg 121

E-mailadres
gerneente@hengelo.nl
18 van
Telefoonnummer
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Uw kenmerk

2198357

gemeente Hengelo, provincie Overijssel en waterschap Vechtstromen betreffende het
Winningsplan Ganzebos Fase III (2017)'
'Gezamenlijk advies Ganzebos fase III'

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres
Hazenweg 121

E-mailadres
gemeente@hengelo.nl
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Gezamenlijk advies van gemeente Enschede, gemeente Hengelo, provincie
Overijssel en waterschap Vechtstromen betreffende het Winningsplan
Ganzebos Fase 111 (2017)

Inleiding
Uitgangspunt voor ons advies is dat zoutwinning, zoals beschreven in het winningsplan Ganzebos
fase 111, veilig en milieuhygiènisch verantwoord moet plaatsvinden, met zorg voor de leefomgeving van
omwonenden en dat het niet ten koste mag gaan van in het gebied aanwezige flora en fauna en de
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.
Wij verzoeken u dan ook om de onderstaande adviezen in uw instemmingsbesluit te verwerken zodat
de effecten en risico's, van de voorgenomen winning, aanvaardbaar en beheersbaar blijven.

1

Monitoring bodembeweging

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat;
AkzoNobel de monitoringresultaten (o.a. op basis van sonarmetingen en waterpassing) op

1.

een inzichtelijke wijze openbaar maakt.
2.

In het geval dat de "inherente veilige hoogte" wordt aangepast tijdens de productiefase dat

3.

AkzoNobel seismografen (trillingsmeters) plaatst in de nabijheid van de boorputten, tijdens de

deze wordt getoetst door SodM.
boorfase.
Toelichting
De aangegeven bodemdalingen van de verschillende winningslocaties zijn gering. Maar ze zijn er wel
en langdurig. Deze zullen gemonitord worden, o.a. door waterpassing. Dat geldt ook voor andere
metingen, zoals sonarmetingen, gericht op het vaststellen van de omvang en stabiliteit van de
caverne. Het is wenselijk deze monitoringsresultaten transparant te communiceren op een wijze die
niet-deskundigen begrijpen. Dit kan dan bijdragen aan meer kennis over zoutwinning en de gevolgen
daarvan.
De inherente veilige hoogte is een belangrijke paramater voor de borging van de veiligheid. Daarom
moeten aanpassingen van de hoogte door SodM getoetst worden.
De kans op trillingen is zeer beperkt, echter het is niet uitgesloten dat omwonenden toch trillingen
en/of schade waarnemen die aan de booractiviteiten worden toegeschreven. Met een meting kunnen
eventuele onzekerheden rondom aansprakelijkheid zoveel mogelijk worden voorkomen.

2

Ervaringen uit eerdere winningslocaties

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel een inzicht
geeft in de wijze waarop ervaringen uit het verleden bij andere winningslocaties hebben doorgewerkt
in dit winningsplan en het bijhorende meetplan.
Toelichting
Bij andere zoutwinningslocaties wordt gemonitord en bekeken in hoeverre het winningsplan en de
daadwerkelijke praktijk met elkaar overeenkomen. Wat is/wordt geleerd van deze zoutwinning op
andere locaties en hoe heeft die kennis doorgewerkt in het winningsplan voor Ganzebos fase 3 en
mogelijke additionele winningsplannen. Terugkoppeling hierover is eens temeer van belang, omdat
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het kan bijdragen aan een gezamenlijk leerproces, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheden en
expertise.

Gevolgen voor het watersysteem

3
Advies

Uitgaande van de aanname dat
a)

De bodemdaling niet groter wordt dan in het winningsplan aangegeven (max. 24 mm)

b)

De kans op trillingen nihil is

c)

Tijdens het uitvoeren van de boorwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van adequate
bodembeschermende voorzieningen;

verwachten wij geen nadelige effecten op het watersysteem.
Toch adviseren wij om in uw instemmingsbesluit AkzoNobel het volgende te adviseren:

A

In overleg te gaan met de perceeleigenaren nabij de boorputten om grond- of
oppervlaktewater onttrekkingen in beeld te laten brengen;

B.

Deze onttrekkingspunten (voor zover aanwezig) mee te laten nemen in het
risicobeeld/meetplan;

Tot slot: eventuele calamiteiten, waarbij verontreiniging van oppervlaktewater dreigt of aan de orde is,
moeten direct bij het waterschap worden gemeld.
Toelichting
Voor zover ons bekend bevinden zich in de directe nabijheid van de boorlocaties geen grond- of
oppervlaktewateronttrekkingen van enige omvang. Dat neemt echter niet weg dat ter plaatse sprake
kan zijn van kleine onttrekkingen, bijvoorbeeld voor veedrenking. Daarom adviseren wij om AkzoNobel
in overleg met de betreffende perceel eigenaren in beeld te brengen of sprake is van eventuele
risico's voor dergelijke onttrekkingsbronnen. Indien dergelijke risico's zich voordoen dienen deze
meegenomen te worden in beheers- en meetplannen van AkzoNobel. Daarnaast hechten wij veel
waarde aan het tijdig informeren van betrokken partijen, zoals het waterschap, om de mogelijke
consequenties van een calamiteit te minimaliseren.

4

Drinkwaterbeschermingsgebieden

Advies
Wij verwachten geen invloed van de voorgenomen zoutwinning, zoals beschreven in het winningsplan
Ganzebos fase 111, op omliggende drinkwaterbeschermingsgebieden.
Toelichting
De grondwaterbeschermingsgebieden (Hengelo, Weerselo en Kotkamp-Schreurserve) liggen op grote
afstand van de 10 nieuwe zoutwinningsputten. De verwachte bodemdaling van 2,4 cm zal geen
(nadelige) consequenties tot gevolg hebben voor de drinkwaterwinningen.

5

Wet Natuurbescherming - gebiedsbescherming

Advies
Wij achten het uitvoeren van een AERIUS-berekening wenselijk. Alleen door het uitvoeren van een
AERIUS-berekening is zekerheid te verkrijgen over eventuele effecten van stikstofdepositie en een
daaraan verbonden vergunningplicht.
Toelichting
Op grond van het Besluit natuurbescherming (artikel 1 .3, lid 2 b 3 Mijnbouwactiviteiten) is het
ministerie van EZ bevoegd gezag voor een vergunning Wet natuurbescherming. In de (directe)
omgeving liggen geen Natura 2000 gebieden.
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Het aspect stikstofdepositie kan mogelijk invloed hebben. Dit zal bij verlening van de
omgevingsvergunning moeten worden getoetst. De locatie wordt waarschijnlijk regelmatig bezocht
voor inspectie en onderhoud. Het aanboren en heien van de nieuwe putten zal tijdelijk voor veel
activiteiten op het terrein en verkeersbewegingen leiden. Alleen door het uitvoeren van een AERIUS
berekening is zekerheid te verkrijgen of een {wijziging van de) vergunning noodzakelijk is of niet. Uit
het kaartmateriaal blijkt dat de bodemdaling naar verwachting alleen direct rondom de winning
plaatsvindt.

6

Wet Natuurbescherming - soortenbescherming

Advies
Wij adviseren u om AkzoNobel te verplichten om voor de winningslocaties een flora- en
faunaonderzoek uitvoeren, omdat dit wij noodzakelijk achten op basis van de Wet
Natuurbescherming.
Toelichting
In het winningsgebied is een Flora- en faunaonderzoek noodzakelijk. Bij de boorwerkzaamheden moet
rekening worden gehouden met mogelijke overtredingen van de verbodsbepalingen van de Wet
natuurbescherming. Indien noodzakelijk zal een ontheffing aangevraagd moeten worden. Op grond
van het Besluit natuurbescherming {artikel 1.3, lid 2 b 3 Mijnbouwactiviteiten) is het ministerie van EZ
bevoegd voor een vergunning Wet natuurbescherming - gebiedsbescherming c.q. een ontheffing Wet
natuurbescherming - soortbescherming.
Voor de winningslocatie in de gemeente Enschede geldt dat deze is gelegen in een perceel met een
agrarische bestemming. Gezien het huidige gebruik van dit perceel, de beperkte grootte van het
plangebied en het ontbreken van gebouwen, waterpartijen en bomen wordt niet verwacht dat de
ontwikkeling leidt tot overtreding van de bepalingen uit de Wet natuurbescherming. Echter voor de
volledigheid adviseren wij om voor het gehele plangebied een flora en fauna onderzoek uit te voeren.
Dit is mede ingegeven omdat volgens paragraaf 7.6 van het winningsplan Ganzenbos fase 3 de
effecten op natuur {soortbescherming) meegenomen zullen worden in de natuurtoets voor de
omgevingsvergunning bij de aanleg van de leidingen. Een omgevingsvergunning moet nog worden
aangevraagd. Bij die aanvraag zal een ecologisch onderzoek moeten worden gevoegd, waarin het
aspect soortenbescherming wordt uitgewerkt. Alhoewel de kans klein is dat er groei- of vaste rust- en
verblijfplaatsen van beschermde planten en dieren voorkomen valt dit niet uit te sluiten. Mochten er
toch beschermde planten en dieren voorkomen, waarvan functionele leefomgeving door de uitvoering
wordt verstoord dan kan dit leiden tot oponthoud van het plan of zelfs strafrechtelijke vervolging.
Diegene die verstoort is verantwoordelijk!

7

Archeologie

Advies
Wij adviseren u om aan uw instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel verplicht
om een archeologisch onderzoek uit te voeren op en nabij de voorgenomen boorlocaties indien de
voorgenomen activiteit de in de toelichting beschreven drempelwaarden overschrijdt
Toelichting
Het plangebied, voor zover gelegen in de gemeente Hengelo wordt gekenmerkt als zijnde gebieden
met een bestemming: Archeologie Middel en Hoog. Als er sleuven gegraven moeten worden voor het
leidingnetwerk voor het pekeltransport dieper dan 40 cm en met een groter oppervlak dan 2500m2 {in
hoge) of 5000m2 {in middelhoge verwachtingsgebieden), dan dient vooraf een inventariserend
veldonderzoek plaats te vinden, met een vooraf met de regio archeoloog afgesproken aantal boringen
{en vereiste diameter).

22 van 47

R013

Voor de voorgenomen winningslocatie in de gemeente Enschede is op basis van de te verwachten
verstoring in relatie tot de archeologische waarde van het gebied nader archeologisch onderzoek niet
noodzakelijk. De winningslocatie op het Enschedese grondgebied is gelegen op een perceel
waarvoor een lage archeologische verwachting geldt. Pas bij een verstoring van 10 hectare of meer
op een diepte van 50 cm of meer is archeologisch onderzoek noodzakelijk. Ook wanneer er geen
onderzoek hoeft te worden uitgevoerd betekent dit niet dat er geen archeologie kan worden
aangetroffen. Op grond van de Erfgoedwet geldt de meldplicht voor toeval vondsten. Als tijdens het
uitvoeren van graafwerkzaamheden een archeologische vondst wordt gedaan, geldt volgens artikel
5.10 van de
Erfgoedwet, een meldingsplicht bij het bevoegd gezag.

8

Ruimtelijke inpasbaarheid - bestemmingsplan

Advies
De ontwikkeling is passend binnen de geldende bestemmingsplannen.
Toelichting
In Hengelo is het bestemmingsplan "Buitengebied" van toepassing. Hierin zijn de volgende
aanduidingen relevant:
Het winningsgebied ligt gedeeltelijk in de bestemming Natuur. Mede daarom is een Flora- en
faunaonderzoek noodzakelijk (zie ook Wet Natuurbescherming, soortbescherming). Verder geldt voor
het Hengelose gedeelte dat het plangebied de bestemmingsaanduiding heeft van Houtwallen. Bij de
uitvoering van de voorgenomen activiteit dient de instandhouding van de houtwallen gewaarborgd te
zijn. Zoals beschreven onder Archeologie, gelden in Hengelo daarnaast de bestemmingen
Archeologie Midden en Hoog.
De locatie in de gemeente Enschede, is gelegen binnen het bestemmingplan "Buitengebied
Noordwest" en heeft daar de bestemming "Agrarisch". De voor Agrarisch aangewezen gronden zijn
bestemd voor het weiden van vee en de exploitatie van een grondgebonden agrarisch bedrijf,
alsmede het behoud van landschapselementen, met daaraan ondergeschikt o.a. de winning van zout,
voor zover daar concessie voor gegeven is. De aangevraagde ontwikkeling komt daarmee overeen
met de geldende bestemming. Voor de bouw van het zouthuisje kan worden afgeweken van de
bouwregels met een bouwhoogte van maximaal 3 meter en een oppervlakte van maximaal 20 m2;

9

Landschappelijk-ruimtelijke inpassing

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmeningsbesluit de bepaling op te nemen dat AkzoNobel de
landschappelijke inpassing van de zouthuisjes afstemt met de betrokken partijen, zodat de locaties
zorgvuldig in het bestaande landschap worden ingepast.
Toelichting
Landschappelijke inpassing betekent dat de toekomstige zouthuisjes op een doordachte manier in het
bestaande landschap geplaatst worden. Ze zijn vorm gegeven als kleine boerderijtjes, echter
boerderijen in Twente volgens een patroon dat landschappelijk bepaald is. Dat betekent dat het
uiteindelijk te plaatsen zouthuisje aan de weg zou moeten liggen en dat het bij voorkeur in de buurt
van een landschappelijk element (boom, bosje, houtwal, kruispunt) staat en niet los in een weiland.
De voorgestelde boorlocaties aan de Geurdsweg en de Haaksbergerstraat in de gemeente Hengelo
bevinden zich allen in een landschapstype dat 'jonge heide- en broekontginningslandschap' wordt
genoemd. Het landschapsbeeld ervan wordt bepaald door dragende lineaire structuren van lanen,
bosstroken, waterlopen en ontginningslinten. Beeldbepalend zijn de grote ruimtematen.
Ontwikkelingen binnen dit landschapstype is mogelijk mits ze een bijdrage leveren aan het behoud (of
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versterking) van de bestaande ruimtelijke karakteristiek. In het verleden zijn in Hengelo de meeste
boortorens vervangen door een laag bouwwerk met een zadeldak en in vormgeving licht verwijzend
naar Twentse architectuur, zogenaamde zouthuisjes. De zouthuisjes kunnen ook op de gewenste
locaties aan de Geurdsweg en de Haaksbergerstraat geplaatst worden. Beide straten zijn aan één
zijde voorzien van een laanbeplanting die gehandhaafd moet blijven. Aan de zijde waar géén bomen
staan kunnen de bouwwerken worden geplaatst. Dergelijke overwegingen laten het belang van
gezamenlijk bepaalde inpassing zien.

Beperkingen voor andere functies

10
Advies

Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de bepaling op te nemen dat AkzoNobel

1.

De mogelijke beperkingen op het bovengronds gebruik boven de te ontwikkelen cavernes
onderzoekt en de resultaten hiervan deelt met de betrokken partijen.

2.

Werkzaamheden in de nabijheid van elektriciteitsleidingen laat goedkeuren door de
netwerkbeheerder.

Toelichting
Het is wenselijk om een inzicht in de eventuele beperkingen voor het bovengronds gebruik van de
ruimte boven de cavernes te krijgen. Ter illustratie, ondanks de kleine kans op cavernemigratie
(sinkholes) kan het wel van invloed zijn op keuze die gemaakt worden in het ruimtelijke proces. We
hechten daarom veel waarde aan het verkrijgen van een dergelijk inzicht zodat wij onze wettelijke
taken naar behoren kunnen uitvoeren. Daarnaast ligt in het plangebied een evenementenlocatie,
eventuele beperkingen als gevolg van de voorgenomen winning op deze functie dienen inzichtelijk te
worden gemaakt. Verder, ter plaatse van boringen

(552, 553 en 554)

langs de Haaksbergerstraat

loopt een ondergrondse hoogspanningsverbinding, eventuele werkzaamheden dienen afgestemd te
worden met de netwerkbeheerder, zodat de levering geen onnodig risico loopt.

11

Kwetsbare objecten

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel nagaat of er
een gerede kans aanwezig is dat er als gevolg van de winning schade optreedt aan de
bentonietcementwanden van de voormalige vuilstortplaats TOP Beckum (zie toelichting), en indien er
sprake is van kans op schade, welke maatregelen AKZO neemt om deze schade te voorkomen.
Toelichting
In de directe nabijheid van enkele van de boorgaten is TOP Beckum gelegen (Haaksbergerstraat

152

te Hengelo). Dit is een voormalige stortplaats die van een IBC-maatregel is voorzien. Deze maatregel
bestaat onder andere uit een het instandhouden van de bentonietcementwanden (incl. foliescherm).
Deze wanden bevinden zich rondom het voormalige stort tot een diepte van 7 tot
west- en noordzijde, en tot

10,5 tot 13,5 m-mv aan de

9,5 m-mv aan de

oost- en zuidzijde. Op basis van de gegevens in

het winningsplan is niet duidelijk welke gevolgen de voorgenomen winning heeft op de aanwezige
bentonietwanden en de werking hiervan. Wij vinden het daarom van belang dat hier meer inzicht in
wordt gegeven door AkzoNobel.

12

Vergoeding van kosten en schade

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de bepaling op te nemen dat alle kosten die derden
maken om de effecten van de zoutwinning teniet te doen, door AkzoNobel worden vergoed.

24 van 47

R013

Toelichting
Als gevolg van de voorbereiding van de winning en de winning zelf kunnen kosten voor derden
ontstaan. Alle kosten die gemaakt worden door derden voor het voorkomen of beperken van effecten
in het geval van reguliere activiteiten of een calamiteit, dienen vergoed te worden door AkzoNobel.
Daarnaast dient AkzoNobel alle schade te vergoeden die voortvloeit uit de voorgenomen activiteit.
Verder verdient het de aanbeveling dat AkzoNobel periodiek aan het bevoegde gezag een overzicht
geeft van de hier genoemde kosten, schade en mogelijke reserveringen voor calamiteiten.

13

Communicatie

Advies
Met betrekking tot de communicatie adviseren wij u om in uw instemmingsbesluit
a.

AkzoNobel voor te stellen tijdig en transparant te communiceren over het winningsplan met
alle betrokken partijen, inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en pachters in het
betreffende gebied;

b.

AkzoNobel te verplichten om alle verwachte effecten in de omgeving van Ganzebos fase 111,
zowel tijdens de aanleg als exploitatiefase, op een heldere manier inzichtelijk te maken voor
een breed publiek;

c.

AkzoNobel te adviseren om vroegtijdig de landschappelijke inpassing van bovengrondse
installaties en onderhoudswerkzaamheden actief af te stemmen met lokale partijen, zoals
gemeente, landeigenaren en bewoners;

d.

AkzoNobel te adviseren om vroegtijdig betrokken partijen te informeren over de herziene
meet- en monitoringprotocollen en alle andere maatregelen gericht op het vellig kunnen
uitvoeren van de voorgenomen activiteit, zowel in aanleg, tijdens productie en na productie.

e.

AkzoNobel te adviseren om het winningsplan en de daar onderliggende stukken tijdig bij te
werken aan nieuwe situaties dan wel ontwikkelingen, zodat onvolkomenheden en onjuiste
weergave van de verwachte situatie worden voorkomen. Wij adviseren u om in uw
instemmingsbesluit de bepaling op te nemen dat Akzo Nobel maatvaste kaarten aanlevert aan
de betrokken partijen, zodat een goede toetsing mogelijk wordt. Maten en dwarsprofielen van
zowel de boorlocaties als de leidingen moeten inzichtelijk zijn.

Toelichting
Inwoners en betrokkenen hebben in het kader van de nieuwe Mijnbouwwet de gelegenheid een
zienswijze in te dienen op het moment dat uw ontwerp-instemmingsbesluit gepubliceerd wordt. Het is
een goede zaak dat uw ministerie gedurende de periode van terinzagelegging een voorlichtingsavond
organiseert, samen met AkzoNobel en andere partijen die betrokken zijn geweest bij de
totstandkoming van het voorliggende winningsplan en onderliggende studies. Hierbij kan gedacht
worden aan SodM, Tcbb en TNO. Het zou de transparantie en het gevoel van betrokkenheid nog
verhogen, als ook vóór die tijd al bekendheid aan het winningsplan wordt gegeven. Ook een
'publieksvriendelijke samenvatting' van het winningsplan kan bijdragen aan een goede dialoog tussen
inwoners, betrokkenen en AkzoNobel. Daarnaast zou het bijdrage aan het inzicht als
onvolkomenheden zoveel mogelijk worden voorkomen door tijdig het winningsplan aan te passen aan
nieuwe situaties en ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de ligging en het aantal cavernes. Daarnaast
staat in paragraaf 3.2 van het winningsplan dat de voorgenomen winning zal plaat vinden in de Oude
Maten echter de winning zal plaatsvinden in Twenthe-Rijn. Tenslotte, zou het de uitvoering van onze
wettelijke taken ten goede komen wanneer wij kunnen beschikken over maatvaste kaarten, Het
aangeleverde materiaal belemmerd een goede toetsing.
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14

Overige n atuur-, milieu- en omgevingsaspecten

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit op te nemen dat AkzoNobel in aanvulling op hoofdstuk 7
"Overige omgevingsaspecten" meer inzicht geeft in de samenhang tussen de lopende en nog te
starten procedures ten aanzien rapportages, vergunningen en meldingen over de gevolgen voor de
natuur, het milieu en de leefomgeving.
Toelichting
In de Mijnbouwwet zijn nadelige gevolgen voor natuur en milieu een grond om winningsplannen
geheel of gedeeltelijk te weigeren. Veel natuur- en milieuaspecten worden in andere rapportages-,
vergunningen- en meldingsprocedures beoordeeld. Voorbeelden zijn de aanmeldingsnotitie MER en
de WABO-vergunning. Het winningsplan beschrijft hoofdzakelijk de gevolgen die ontstaan door
bodemdaling en bodemtrillingen. In hoofdstuk 7 wordt kort de "overige omgevingsaspecten"
besproken. Wij missen een samenhang tussen de diverse procedures ten aanzien van natuur-, milieu
en omgevingsaspecten, waardoor wij niet kunnen beoordelen of alle natuur- en milieuaspecten
voldoende zijn geborgd in andere procedures.
Natuur-, milieu- en omgevingsaspecten die mogelijk aan de orde kunnen zijn:
•

De pijpleiding die de boorputten met elkaar gaat verbinden kruist op 2 of meer plekken een
Leggerwaterloop. Voor werkzaamheden in of langs Leggerwaterlopen in beheer bij het
waterschap is een melding of een watervergunning noodzakelijk,

•

Tijdens het aanleggen van boorgaten en leidingen wordt mogelijk tijdelijk de grondwaterstand
verlaagd om de werkzaamheden uit te voeren. Het onttrekken en lozen van grondwater is een
melding of een watervergunning noodzakelijk.

•

Dieselolie wordt als mijnbouwhulpstof gebruikt om gecontroleerd het zout in de ondergrond op
te lossen. In de leefomgeving is dieselolie een waterbezwaarlijke en drijflaagvormende stof.
Volgens Best Beschikbare Techniek (BBT) moet inzicht worden gegeven of er risico's bestaan
op onvoorziene lozingen. Toetsing aan drempelwaarden en eventueel een nadere
risicoanalyse voor onvoorziene lozingen maken onderdeel uit van de omgevingsvergunning
(WABO-procedure) en/of watervergunning. Hierbij moet worden voldaan aan het BBT
document "Integrale aanpak risico's van onvoorziene lozingen"

•

MER: Mogelijk is, wanneer geen milieueffectrapport noodzakelijk is, er wel een vormvrije mer
beoordeling nodig is.

•

Milieuzonering: er moet een onderbouwing komen dat de adviesafstanden van de VNG
worden gehaald

15

Bodem beschermende voorzieningen

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de bepaling op te nemen dat AkzoNobel, in het
meetplan dat bij dit winningsplan hoort, de verschillenden bodembeschermende maatregelen en
voorzieningen die worden toegepast, inzichtelijk maakt aan de betrokken partijen voor de aanvang
van de geplande boringen.
Toelichting
In paragraaf 7.2 en 7.3 is vermeld dat bodem-, grond- en oppervlaktewaterverontreiniging wordt
voorkomen door installatie van bodembeschermende voorzieningen. Niet vermeld is welke
bodembeschermende voorzieningen dit zijn en of deze afwijkend zijn t.o.v. eerdere boorlocaties. Dat
is, gegeven de lekkages in het horizontale en verticale netwerk van de afgelopen jaren, van belang
om in de toetsing mee te nemen. Op basis van nu beschikbare informatie kan geen oordeel geveld
worden of de toe te passen bodembeschermende voorzieningen adequaat zijn. Daarnaast hechten wij
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er veel waarde aan dat deze informatie beschikbaar wordt gesteld voordat er geboord wordt
aangezien juist deze boringen kunnen leidden tot calamiteiten, zoals lekkages.

16

Monitoring bodem-, grond- en oppervlaktewaterkwaliteit

Advies
Wij adviseren u om in instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel inzicht geeft in
de manier waarop wordt gemonitord, op welke stoffen en wat wordt verstaan onder "periodiek"?
Toelichting
Op basis van de gegevens in het winningsplan is niet duidelijk hoe de bodem-, grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit gemonitord wordt. Zo is niet duidelijke welke stoffen er worden onderzocht,
tot op welke dieptes en met welke frequentie. Daarnaast is het niet duidelijk welke acties er worden
ondernomen als er wijzigingen of afwijkingen worden gemeten. Wij zijn van mening dat wij alleen een
goede toetsing kunnen doen indien deze informatie beschikbaar is.

17

Luchtkwaliteit

Verzoek
Wij verzoeken u om de aanmeldingsnotitie MER-beoordeling aan te leveren. Deze hebben wij tot
dusver nog niet ontvangen. Voor de uitvoering van onze wettelijke taken vinden wij het noodzakelijk
dat we beschikken krijgen tot deze notitie.
Toelichting
In paragraaf 7.4 is vermeld dat er "per boorgat in het kader van de aanmeldingsnotitie mer
beoordeling een berekening wordt gemaakt van de emissies ten tijde van de boorwerkzaamheden
[16]. Deze zijn beperkt en van tijdelijke aard. Voor verdere details wordt naar de aanmeldingsnotitie
mer-beoordeling verwezen". Bij de beoordeling hiervan is de aanmeldingsnotitie nodig. Die ontbreekt
bij de toegezonden stukken.

18

Geluid

Advies
Geluid zal waarschijnlijk enkel een rol spelen in de aanlegfase. Maar in verband met eventueel
benodigde ontheffingen adviseren wij in het instemmingsbesluit hier aandacht aan te besteden, door
AkzoNobel (akoestisch) onderzoek uit te laten voeren naar de impact die boringen hebben op
omgeving.
Toelichting
In het winningsplan is slechts zeer summier iets opgenomen m.b.t. het aspect geluid. Geluid zal
waarschijnlijk enkel een rol spelen in de aanlegfase. Maar het is, mede met het oog op een eventueel
benodigde ontheffing, wenselijk inzicht te hebben in de duur van de aanlegfase, in welke perioden van
het etmaal de werkzaamheden plaatsvinden, met welk materiaal en materieel de boringen worden
gerealiseerd, de bronvermogens van dit materiaal en materieel en een inschatting van de hoeveelheid
verkeersbewegingen. Zo mogelijk kan een inschatting worden gedaan in hoeverre kan worden
voldaan aan het gestelde in artikel 8.3 en 8.4 van het Bouwbesluit 2012 (geluid- en trillingshinder bij
bouw- en sloopwerkzaamheden).

19

Externe veiligheid

Wij hebben het plan getoetst aan de wet- en regelgeving op het gebied van externe veiligheid en de
eisen van een goede ruimtelijke ordening. Getoetst is onder meer aan het BRZO, het BEVI, REVI,
BEVB en BEVT en de Regeling Basisnetten. Geconcludeerd kan worden dat het plan, de ontwikkeling
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van tien holruimten ten behoeve van zoutwinning, geen belemmeringen ondervindt ten aanzien van
het aspect externe veiligheid.

20

Hergebruik van cavernes

Advies
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel duidelijkheid
dient te geven over het mogelijke toekomstige hergebruik, de abandonneringsplannen en
aanverwante trajecten en maatregelen, voor de cavernes die onderdeel uitmaken van het
winningsplan Ganzenbos fase 111.
Toelichting
Ervaringen uit verleden met instabiele cavernes en de maatschappelijke discussie over het hergebruik
van cavernes zijn niet los te zien van de winning van zout in de regio. Wij hechten dan ook grote
waarde aan transparante communicatie op dit vlak.
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Uw kenmerk

4 oktober 2017

Ganzebos fase III (AkzoNobel)

Geachte heer

,

Wij ontvingen uw verzoek tot het uitbrengen van een advies over het door AkzoNobel opgestelde
winningsplan 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 bnef 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 w1nningsactiv1teiten. 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 om w one nden.
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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Uw kenmerk

bodembeweging en mogelijke andere veiligheidsrisico's. Wij adviseren u om in uw
instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel 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 veiligheid en voor het beheer na afloop van de winningsperiode?
Wij adviseren u om in uw instemmingsbesluit de voorwaarde op te nemen dat AkzoNobel hierover
duidelijkheid 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 ligt
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 winningslocatie Ganzebos plaatsvindt.
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 zten uw ontwerp-instemmingsbesluit
met belangstelling tegemoet.

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

De heer J. Eshuis

de burgemeester,

De heer S.W.J.G Schelberg

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
Bezoekadres

E-mailadres

Hazeoweg 121

gemeeote@heogelo.o
1
30 van
Telefoonnummer
14-074
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Zienswijze 0001 tot en met 0011
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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.
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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
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.
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Enschede, ma. 18.12.2017
Bibliotheeknr.:03301 18311 112036
Legernr.:

55 01 29 532

Aan het Ministerie van Economische Zaken
haar' 'lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos Fase 3', p/a Postbus 248, 2250 AE Voorschoten
Mevrouw/mijnheer,

21 DEC 2017

Amper is er vruchteloos uren arbeid besteed aan een bezwaarschrift d.d. wo. 13.12.2017 jegens uw
'Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase Il', of u c.q. uw mede
ideologanten komen al met een 'Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase
111', zulks getuige het lokale advertentieblad van wo. 13.12.2017. Zie vervolgens onder het adres«
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-ganzebos-fase-iii »ook hier, doch nu op p. 21-22, de reeds
gewraakt, verkeerd lopende zin:
Gezien de wens voor natuurvriendelijkere mijnbouwhulpstoffen alternatieven omvangrijker is dan de
instemming met het winningsplan ...

Bovendien bleek op p. 10 (van de 23):
SodM geeft aan dat door een drijvende Jaag dieselolie toe te passen het ongecontroleerd oplossen en
mogelijk instorten van het dak van de cavernes wordt voorkomen.

Het te bieden verzet, gebaseerd op grond van de 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?

, mag u wat haar invulling in de u toevergunde brief van wo. 13.12.2017 m.b.t. de 'Kennisgeving
ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase Il', zeker ook voor uw 'Kennisgeving ontwerp
instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos fase 111' opgeld laten doen.
Sinds lang bestaande alternatieven voor zout zijn niet eens door uw 'pooier-cultuur' (p. 1verso, alinea 4
van onder, brief van wo. 13.12.2017) meegenomen geworden!
Alle 'moraal van de Fransen sinds 1798' was omstreeks 1973-1975 zelfs publiekelijk fout verklaard
geworden; democratie hield in, dat alles beneden het maaiveld een schending heette te zijn.
Zonder bezwaar van de stembusbiljet-acceptanten kon de lokale krant van wo. 23. 08.2017, p. 6
(linksboven) al een idee aan een opslagloods van Rijkswaterstaat te Raamsdonkveer (voor strooizout)
bieden ".
Is niet al eind 70-jaren bericht geworden van het bestaan van alternatieven? Welk bescheid wil de
vereniging Milieudefensie u eigenlijk nog bieden? Denk bijv. aan het recentelijk door de fa. 'Dirk van den
Broek' t.b.v. èn smaakversterking & èn 'kleurverschaffing aan stoofperen', tegen het montant van€ 1.49
verworven potje 'Perenrood, suiker voor stoofperen', hebbende qua inhoud 200 gram gekleurde suiker.
Gewraakt was tevens uw zienswijze, dat de minister een belang onderschrijft van zorgvuldige èn
publieksvriendelijke communicatie door èn AkzoNobel èn de minister (p. 2verso, alinea 2).
Terugkerend op het signaal van drinkwaterbedrijfVitens, duidelijk heeft op de voorpagina van gemelde
lokale krant gestaan:
Onfris water
Als we doorgaan met vervuilen wordt ons drinkwater onbetaalbaar, zegt

van Vitens

(Abusievelijk stond in de brief van wo. 13.12.2017: p. 1, 4-5, hetgeen daarentegen moet zijn: p. 1, 6-7)

Kunt u kenbaar maken, waarin een zekere 'onderhoudend zanger' Heesters in het verleden verguisd is
geworden?
Zoudt u in dit opzicht na willen (laten) trekken, welke betekenis de opeenvolgende getallen 1, 1, 1 & 1 in
het hierboven vermelde bibliotheeknummer '03301 18311 112036' bezitten? Soms een symbool voor,
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middels koop, verworven adelijke titels, waaronder herenrechten? Mag men dan positief contact naar u
toe gehad hebben?
Als uw medestanders, voorbijgaand aan èn herenrechten, èn melkrechten, èn notariële
grondverschuivingsrechten (ondanks mogelijke ontnemingsverordeningen), èn het bestemmingsplan
cultuurhistorie een 'Mijnbouwwet' inclusief verregaande onmogelijkheden voor een minister of
staatshoofd, - waardoor de laatste nooit landsheer kan zijn, - hebt kunnen accepteren, dan valt niet
alleen slechts te wijzen op veler misbruik van de persvrijheid, doch ook ter opluistering van de reeds
vele uurtjes gevergd hebbende brief van wo. 13.12.2017, bedoel d gememoreerd Duits materiaal:
Wie schrieb doch der Franzose Le Bon 1895 lange vor Hitler - in seinem berühmten Buch
•

Psychologie der Massen , ich zi tiere :
"

Der Hetd, dem die Masse zujubelt, ist in der
Tat ein Gott ror sie.

Und an anderer Stelle:

Ein ganzes Volk kann bisweilen ohne sichtbare
Zusammenscharung unter dem Oruck gewisser
EinflOsse zur Masse werden .

Mit Recht hat Eugen Kogon geschri eben , totalitäre
ldeen könnten nur so lange bekämpft werden, so
lange sie nicht etabliert sei en

.

(« http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/08/08145.pdf ».onder pag. 11574, kwadranten CO)
Men begrijpt, waarom minister Kamp stelselmatig accoord is gegaan met verhoging van porto-tarieven?
Juist, opdat uw BVD makkelijker kostendekking kreeg voor ontvreemding van poststukken uit het
postcircuit!
Het onbetaald reizen valt ook reeds stevig op; het perron te Eindhoven op donderdagavond 13.12.2017
om ca. 20.03 h. stond ermee vol!
In een brief aan de gemeenteraad van wo. 12.07.2017 had al gestaan:
Het meest recente portret van een reeds diverse vermommingen gehad hebbende wethouder
bleek uit de lokale krant van di. 4 juli op p. 6; deze nu, leek bijzonder veel op diegene, welke
zaterdagmiddag 8 juli omstreeks 17.00 h. op het marktplein aangaf een vergoeding van 250 euro te
betalen, daarbij aangevende:
'Ja, dat heb ik beloofd, maar ik doe het niet, want ik heb geen identiteit'
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AkzoNobel Legal Group

AkzoNobel

Aantekenen met handtekening retour en per gewone post
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
lnspraakpunt Winningsplan Ganzebos 111
Postbus 248

2250 AE Voorschoten

1 7 JAN 2018

Amsterdam, 16 januari 2018
Inzake: Zienswijze Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos 111;
Uw kenmerk: DGETM-EO /17196296
Geachte dames en heren,
Akzo Nobel Salt B.V., te Hengelo (hierna: "AkzoNobel") heeft met instemming kennisgenomen van het
positieve ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Ganzebos 111, zoals gepubliceerd in Staatscourant
Nr. 72086 van 14 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 3 1 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 111. Zoals terecht wordt
aangegeven in paragraaf 5.6.2.van het ontwerpbeslui� 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.

i/J/;

Met vriendelijke groet,

Hoog

Christian Neefestraat 2
P.O. Box 75730
1070 AS Amsterdam
The Netherlands
Registered office rumber 09007800

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

NATUUR- EN MILIEURAAD

HENGELO E.o.

Postbus 805
7550 AV Hengelo
nmrhengelo2016@gmail.com

17 JAN 2018
01.18

Hengelo, 16 januari 2018.

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, lnspraakpunt Winningsplan
Ganzebos fase 111, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.
Zienswijze betreffende de voorgenomen zoutwinning in het Ganzebos, te
Beckum, Overijssel door Akzo Nobel.
Ten westen van Boekelo wil AkzoNobel 15 nieuwe zoutcavernes maken. Met
Ganzebos fase Il & 111 zal 750 miljoen kilo zout per jaar worden gewonnen.
De Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o. wil een zienswijze indienen betreffende de
volgende onderwerpen;
Nulmeting bouwwerken
Dat de minister een nulmeting van de staat van bouwwerken voor de winning wil
laten uitvoeren, juichen wij van harte toe. De vraag is welke selectie van bouwwerken
hieronder valt en we zouden hierover graag geïnformeerd worden.
Registratie van bodemtrillingen
De ontwerp-instemmingsbesluiten (!Len _
l
I ) onder 5.3 gaat 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 tevens 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 (Len !!lJ onder 5.5 gaat 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
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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.

Hergebruik van zoutcavemes na de zoutwinning
Over toekomstige hergebruikmogelijkheden van cavernes (sectie 5.6.2) vinden we
dat vastgelegd zou moeten worden welke bestemmingen na de zoutwinning beoogd
worden. AkzoNobel 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. Dat hergebruik kan altijd
wél aan de orde komen. Maar dat ligt tevens aan de manier van 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 i s ook een recht van alle burgers. Het i s 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 laatst 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
dri ngend geboden.

Namens de Natuur- en Milieuraad Hengelo e.o.,
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echting
Dorpsraad
Boekelo

1 7 JAN 2018

Postbus

10038

7504 PA

Enschede

!SAN:

NL69RAB031 67 34 950

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 januari2018

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 beel d 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.

e.c. gemeente Enschede via
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Postbus 248 2250 AE Voorschoten

betreft: Zienswijze: Winningsplan Ganzebos fase 2 en 3.

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,

De Stichting Natuur· en Milieuraad is een samenwerkingsorgaan van de plaatselijke natuur- en milieuorganisaties

44 van 47

0011

�enneT
Taking power further

2 3 JAN 2018
Postbus 718, 6800 AS Arnhem, Nederland

DATUM

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

ONZEREFERENTIE

T.a.v. inspraakpunt winningsplan Ganzebos fase 111

BEHANDELD DOOR

GSN-REM 18-0356

TELEFOON DIRECT

Postbus248

E-MAIL

2250 AE VOORSCHOTEN

AANTAL BULAGEN

BETREFT

19januari2018

1

zienswijze winningsplan Ganzebos fase 111

Geachte heer, mevrouw,

Onlangs is via de Staatscourant bekend gemaakt dat het bovengenoemde winningsplan ter inzage ligt. Van
de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen maakt TenneT TSO B.V. bij deze gebruik.

Binnen de grenzen van het nu ter inzage liggende bestemmingsplan bevindt zich de ondergrondse 110.000
Volt hoogspanningsverbinding Hengelo Oele - Haaksbergen.
In het plan is naar onze mening geen rekening gehouden met de ondergrondse hoogspanningskabel.

In het 'Winningsplan voor het boorveld Ganzebos" staan onder artikel 4.2 de boorgaten aangegeven.
Met de boorgaten TWR-552, TWR-553 en TWR-554 kunnen wij niet akkoord gaan, omdat deze op een veel
te geringe afstand (2 meter tot 4,60 meter) van de hoogspanningskabel zijn gesitueerd en dit de veiligheid
en leveringszekerheid in gevaar brengt Eveneens brengt dit, zodra de boorgaten in werking zijn en het
zouthuisje is geplaatst, de bereikbaameid van de kabel in het geding. Ter verduidelijking is bijlage 1
gevoegd.
e

In artikel 5.2 onder GSMP richtlijnen staat onder de 5 bullit vermeld, dat er met alle belanghebbenden
overleg is gepleegd voor de planning en ontwikkeling van de holruimten.
TenneT is belanghebbende, maar voor zover door mij intern is nagegaan, is er geen overleg geweest met
TenneT omtrent de situering van de boorgaten en is er niet onderzocht welke gevolgen dit kan hebben op
onze hoogspanningskabel.
Voor eigenaren van hoogspanningsinfrastructuren zoals TenneT, is het van groot belang om de
leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen garanderen. Bij de Elektriciteitswet 1998 {de "E-wet") is
TenneT aangewezen als beheerder van het landelijk hoogspanningsnet. Zij is daarmee verantwoordelijk
voor een ongestoorde werking van dit net. Een zeer belangrijke kerntaak van TenneT is dan ook het
optimaal beheren, ondemouden en veiligstellen van nieuw te realiseren en gerealiseerde assets ten
behoeve van een ongestoorde ligging daarvan gedurende de gehele levensfase.

TenneT TSO B.V. Bezoekadres Utrechtseweg 310, Arnhem Postadres Postbus 718, 6800 AS Arnhem
Factuuradres Postbus 428, 6800 AK Arnhem Handelsregister Arnhem 09155985
Telefoon 0800 83 66 38 8 Fax 026 373 11 12 Internet www.tennet.eu
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Om te bepalen of er maatregelen ter bescherming van de hoogspanningskabel moeten worden getroffen kan
het nodig zijn om bijvoorbeeld een beïnvloedingsrapport op te laten stellen. Daarin zal moeten worden
aangetoond of de trillingen (vooral ten tijde van het heien van de conductor) van invloed kunnen zijn op een
betrouwbare levering van energie of invloed op de levensduur van de hoogspanningskabel.
De kosten van het onderzoek zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Wij verzoeken u om een overleg met ons in te plannen om te kunnen bespreken wat de (on)mogelijkheden
zijn van deze plannen. U kunt hiervoor contact opnemen met mevrouw M. ter Maat via de gegevens in het
briefhoofd.

Schriftelijke goedkeuring
Bij de uitvoering van werkzaamheden en/of activiteiten binnen de belemmerde stroken is een schriftelijke
goedkeuring van TenneT noodzakelijk. Dit om gevaarlijke situaties voor personen en de
hoogspanningsverbinding te kunnen voorkomen. Dit is slechts mogelijk onder bepaalde voorwaarden, welke
worden verstrekt door middel van een brief door TenneT.

Overige informatie
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze brief of nadere uitleg willen hebben, dan kunt u contact
opnemen met

van onze vennootschap.

Eventuele correspondentie {met vermelding van onze referentie) kunt u richten aan

van onze

vennootschap.

Wij zien uw reactie op deze brief met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
e

eTTSO B.V.
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