
MEMO
Datum: 28 maart 2019

Aan: wethouder Jurgen van Houdt

Onderwerp: Antwoordlijn vragen Raadsadviescie. omgevingsbeleid d.d.18 maart 2019

Inleiding
Onderstaande vragen zijn naar aanleiding van het op 26 februari j.l. aan de raad toegezonden Kwartaalbericht Nouryon
vanuit de raadsadviescommissie omgevingsbeleid gesteld en zijn ter beantwoording in de vergadering van de
raadsadviescommissie dd 1 april a.s.:

"De heer Van Dijk had in de commissie Omgevingsbeleid de volgende punten willen aanstippen. Wegens tijdgebrek heeft hij
daarvan afgezien en voorgesteld e.e.a. onorthodox te mailen. Bij dezen. College, gelieve even te bellen als iets niet duidelijk
is; mail is helaas eenrichtingsverkeer nu we geen bespreking konden hebben.

· Wat zijn de gevolgen van de discussie diesel/REACH voor de gasolieopslag Marssteden? In de rapporten en
brieven wordt alleen gesproken over de reguliere zoutwinning."

Antwoord: De discussie tussen SodM en de zoutwinningsbedrijven over REACH in relatie tot gasolie/diesel spitst
zich toe op het gebruik van diesel als mijnbouwhulpstof. Diesel is op dit moment niet geregistreerd onder REACH
voor gebruik als mijnbouwhulpstof. Het opslaan van gasolie/diesel valt in het kader van REACH formeel niet onder
de noemer “gebruik” en speelt in dit kader verder geen rol in de discussie.

Het idee achter REACH is dat voor het gebruik van een stof de risico’s in beeld worden gebracht en het op basis
daarvan toegestane gebruik geregistreerd wordt.

Bij de opslag van gasolie is daarvan in het kader van REACH geen sprake, maar bij de vergunningverlening zijn de
risico’s wel in beeld gebracht en aan de hand daarvan voorwaarden in de vergunning opgenomen.

· "Is het niet een idee dat de aanvrager de aanvraag opslagvergunning Boeldershoek intrekt? Of dat het ministerie
een negatief besluit neemt? Het college schrijft dat nooit is beslist op de vergunningaanvraag vanwege het afblazen
van de plannen. Maar er zitten toch nadelen aan het “boven de markt” laten hangen van een vergunningaanvraag?
Bijvoorbeeld dat de regelgeving uit de tijd van de aanvraag nog geldt, en dat betekent hier toch dat je vliegas in de
bodem zou mogen brengen waar dit heden ten dage niet meer mag. D66 ziet graag dat dit definitief en ook formeel
wordt afgesloten. Dat is in het belang van de gemeente dus D66 ziet hier een rol voor het gemeentebestuur om
actie te ondernemen richting de beslissers. Wil het college actie ondernemen om de vergunnings(aanvraag)
definitief formeel van tafel te krijgen?"

Antwoord: Nouryon (toen nog AkzoNobel) heeft in een verklaring in december 2015, die ook naar uw gemeenteraad
is verstuurd, uitdrukkelijk aangegeven te stoppen met de voorbereidingen voor haar proefproject om cavernes te
stabiliseren met een vulstof met daarin vliegas van Twence vanwege het gebrek aan maatschappelijk draagvlak.
Het klopt dat de vergunningaanvraag echter nog steeds bestaat.

Hoewel de activiteiten om vliegas te gebruiken inderdaad zijn gestopt en cavernes gevuld worden met het
restproduct van de zoutwinning, is de wens om de vergunningaanvraag in te laten trekken begrijpelijk. Zoals bekend
zijn wij strikt formeel als gemeente daarin geen partij, maar wij zullen het verzoek aan Nouryon doen de aanvraag
bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in te trekken.

· "De schriftelijke beantwoording van de rondvraag is de tweede keer dat het college formeel op papier heeft gezet
dat de opslagvergunning(saanvraag) Boeldershoek bekend zou zijn geweest bij de gemeentelijke organisatie. Dat is
echter onjuist. De gemeentelijke organisatie heeft zich ten minste op 13 september 2018 wel degelijk niet meer
gerealiseerd dat deze vergunningsaanvraag er nog lag. Dat was ook precies de reden dat D66-raadslid Van Dijk
destijds schriftelijke politieke vragen heeft gesteld. Het college antwoordde toen dat raadslid Van Dijk de verkeerde
technische vraag zou hebben gesteld en derhalve een onjuiste opmerking zou hebben gedaan in de schriftelijke
politieke vragen: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=enschede&id=a9475b80-28ff-419d-
a956-38f711dfc5bc Raadslid Van Dijk heeft al vele contacten gehad met wethouder Van Houdt over dit misverstand
en inmiddels heeft hij ook het schriftelijke bewijs getoond van de ambtelijke onwetendheid op ten minste 13
september 2018. De hele gang van zaken begint te lijken op een energievretende interne strijd die de ambtenaren
met het raadslid aangaan. Dat is niet in het belang van de gemeente. Een dergelijke strijd is onnodig wanneer het
college zich niet zou laten verleiden tot het doen van uitspraken over raadsleden zonder even contact te zoeken.
D66 zet zich dan ook volop in om hier een einde aan te maken en is altijd bereid tot een goed gesprek. Want we
willen onze tijd aan de inhoud besteden, in het belang van de stad."

Antwoord: over de beantwoording van dit punt is inmiddels een afspraak voor een gesprek ingepland.



MEMO
· "De kwartaalbrief rept niet over de aansprakelijkheid bij mijnbouwschade veroorzaakt in Duitsland of door een Duits

bedrijf zoals SGW? Natuurlijk heeft de raad bericht gekregen dat SGW voorlopig niks wil doen. Maar eerlijk gezegd
gelooft D66 niet dat dit werkelijk het geval zou zijn. Waarom zou een dergelijk bedrijf afzien van hun plannen om
geld te verdienen in Enschede? Zeker wanneer SGW al kosten heeft gemaakt. Kortom, D66 wil graag dat het
college de onduidelijkheden rondom de aansprakelijkheid voor schade in Enschede veroorzaakt door SGW in
Duitsland of Nederland uitzoekt en zonodig actie onderneemt. D66 blijft hier graag van op de hoogte en wil zich ook
graag via haar politieke lijnen inzetten voor duidelijkheid."

Antwoord: De Minister van EZK streeft naar een zo uniform mogelijke afhandeling van alle mijnbouwschade in
Nederland1 en de inrichting van een landelijk schadeloket. Op vragen van Kamerleden tijdens het AO mijnbouw
eerder dit jaar is deze lijn bevestigd, Hierbij gaf de Minister tevens aan dat ook schade van en door Duitse
mijnbouwactiviteiten hieronder zullen vallen (NB: eventuele toekomstige  activiteiten van SGW vallen sowieso onder
de Nederlandse regelgeving en daarmee het landelijke schadeloket).

Voor de afhandeling van mijnbouwschades in Nederland heeft op 25 maart j.l. de Technische Commissie
Bodembeweging (Tcbb) het ministerie van EZK geadviseerd om onder een publieke regie een uniforme,
onafhankelijke landelijke aanpak vast te stellen die voor alle burgers in Nederland tot een gelijke behandeling leidt.
Deze landelijke  aanpak moet gaan gelden voor alle types mijnbouw, namelijk de gaswinning, de zoutwinning, de
geothermie, de eventuele ondergrondse opslag van CO2 en waterstof en de na-ijlende gevolgen van de vroegere
steenkolenwinning in Limburg. Per type mijnbouw moet dan een specifiek schadeprotocol worden opgesteld.

Naar verwachting zal het ministerie de lijn van de Tcbb overnemen. Zoals eerder aangegeven in onze brief aan de
raad zullen wij actief meedenken als het gaat om schadeprotocollen voor de zoutwinning. Hierin trekken wij
samen met de andere Twentse gemeenten op.

· "Is er nu wel of geen formele goedkeuring van SodM voor de stabilisatie (risicomatrix) van potentieel instabiele
zoutcavernes anders dan onder de Boeldershoek?"

De risicomatrix maakt deel uit van de “Subsidence Management Policy” (SMP) van Nouryon. Het werkwijze om
bodemdaling te voorkomen. Nouryon heeft dit SMP aan SodM voorgelegd en besproken. Extra navraag bij SodM
leert dat zij het SMP onderschrijft. SodM heeft wel gevraagd om de cavernes onder Twence een hogere prioriteit te
geven.

1 Brief ministerie van EZK (kenmerk DGETM-EO / 18031167) d.d. 30 mei 2018 aan de Tweede Kamer.


