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VOORWOORD

Beste lezers,
Niet alleen vele bewoners van Enschede hebben last van de stijgende grondwaterspiegel in
de stad. Maar het gevolg van het niet meer oppompen van water door Grolsch en - daarvoor
al - de textielfabrieken is ook niet aan de oude bomen in het van Heekpark voorbij gegaan.
Veel 100-jarige bomen leggen het loodje; de zorg van de Van Heekpark commissie is dan ook
groot. Een bestuurder aldaar werd getipt: “Ga eens praten met de Natuur- en Milieuraad,
die hebben zo’n mooie LANGE termijn visie.“ Wat een compliment voor onze organisatie!
Inderdaad doen wij al vele jaren consequent ons best om de stad groen te houden.
Zijn wij tegen onnodig verstenen als het ingegeven is door alleen de kosten van onderhoud
of gemakzucht, net zo graag denken we actief mee bij verjonging van het groen indien nodig,
zoals in dit geval.
Daarnaast is onze werkgroep ‘Bomen’ omgedoopt in werkgroep ‘Biodiversiteit’. Het besef
dat niet alleen bomen maar net zo goed struiken en bloeiende gazons een
levensvoorwaarde zijn voor vogels, insecten en kleine zoogdieren maakt dat ook binnen de
gemeente dit een beleidspunt is geworden. Wij gaan daar in volle overtuiging in mee. Het
beter bewerken van een plantgat voor een te planten boom -naar wij hoorden nu in het
beleid van de gemeente opgenomen- is door onze club met enthousiasme ontvangen.
Onze organisatie heeft in 2015 verreweg het meeste werk verzet als gevolg van het besluit
om de kapvergunningen af te schaffen. U wilt niet weten hoeveel uren onze groep
vrijwilligers door de wijken zijn gefietst om de waardevolle bomen –en vlakken– op de
nieuwe kaart van de gemeente te krijgen. Dit in nauwe samenwerking met 3 ambtenaren
van de gemeente. Maar daarover in het verslag veel meer.
Natuurlijk deden we dit jaar nog meer dan dat. Alle bestemmingsplannen werden gelezen en
waar nodig van commentaar voorzien. We denken actief na over het moderniseren van onze
communicatie; gelukkig hebben we hiervoor een goed nieuw bestuurslid gevonden.
We dachten actief na over de intussen afgelaste plannen van AKZO om verzakkende
cavernes te versterken met restafval uit de verbrandingsovens van Twence. Hierover hebben
we ook overlegd met de Natuur en Milieuraad van Hengelo.
We zijn blij met de vele ontwikkelingen die in de stad opborrelen, vaak initiatief van een
groep burgers, gesteund door de gemeente. Vorig jaar schreef ik dat ‘Enschede zich na alle
bezuinigingen weer opnieuw moet uitvinden’. Prachtig te merken dat het nu met
enthousiasme gebeurt.
Het verslag van onze inspanningen en enthousiasme in 2015 treft U hierbij aan!
Elsberth Dirkzwager, voorzitter.
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ALGEMEEN
Doelstelling
“De NMrE heeft ten doel het bevorderen van natuurbehoud en milieuzorg in de gemeente
Enschede in de ruimste zin van het woord. We willen dit o.a. bereiken door met de
deelnemende organisaties gezamenlijk activiteiten af te stemmen. Als samenwerkingsorgaan
van deze organisaties kan de NMrE als zodanig naar buiten treden. Hiertoe kan ook het
middel van een bezwaar- of beroepschrift gebruikt worden”.
De Natuur- en Milieuraad bemoeit zich met vele onderwerpen in onze gemeente zoals:
de behartiging van de natuurbelangen, het milieu in ruime zin, de Ruimtelijke Ordening, de
bestemmingsplannen en het verkeer. Al deze onderdelen vergen veel overleg met diverse
afdelingen van de gemeente en andere instanties, soms met de wethouder en ook af en toe
met stadsdeelcommissies. Regelmatig krijgen wij per mail of telefoon vragen en
opmerkingen van burgers binnen. Het gaat dan vaak om zaken die in hun buurt spelen.
Meestal kunnen wij hen een goed antwoord geven of hen doorverwijzen naar de juiste
instantie of afdeling.
Deelnemende organisaties
IVN, de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afd. Enschede
NIVON, het Ned. Instituut voor Volksontwikkeling en Natuurvriendenwerk afd. Enschede
Nederlandse Bijenhouders Vereniging, afdeling Enschede
Vereniging van Vrienden van de Twentse Welle
Daarnaast is er regelmatig contact met de Natuur- en Milieuraad Hengelo en Natuur en
Milieu Overijssel.
Samenstelling bestuur
Bij het begin van het jaar was het bestuur als volgt samengesteld:
Elsberth Dirkzwager-Menko, voorzitter
Wim Arends, lid
Paula van Baalen, afgevaardigde van het IVN erafhalen?
Peter Baarslag, afgevaardigde NIVON, eraf halen?
Betsy Bekkering-Hoekstra, voorzitter van de ' werkgroep bomen '.
José Brinkman, lid
André ten Elshof, lid
Anne-Marie Geilenkirchen-Westerbeek, lid
Henk Leeftink, penningmeester
Henk van der Leij, afgevaardigde Nederlandse Bijenhouders Vereniging, afdeling Enschede
Lidy Schans, lid
Jitze Sikkema, lid

Afscheid en toekomst
Na vele jaren een actieve bijdrage te hebben geleverd besloten zowel Paula van Baalen als
Peter Baarslag dat het mooi geweest was. Paula heeft sinds 1999 in het bestuur gezeten.
Daarin heeft zij zich sterk gemaakt voor het behoud van bomen. Door weer en wind met
Betsy Bekkering op de fiets langs de bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd!
Met een uitgesproken mening als het daarover ging. Peter was sinds 2006 veeleer bestuurlijk
bezig en was via zijn wijkraad en als lid van het IVN goed op de hoogte van wat er zoal
speelde. Hij heeft zich actief bezig gehouden met het ecologisch beheer binnen de wijk waar
hij woont.
De derde persoon die ons heeft verlaten is onze trouwe kracht Anja Smit. Nadat zij bijna 15
jaar onze administratie deed en ons ‘kantoor” bemenste ging zij medio vorig jaar met
pensioen.
Om hen te bedanken voor hun vriendschap en inzet hebben wij gezamenlijk een fietstocht
door het Vaneker gemaakt, gekeken naar de ontwikkelingen en kennis genomen van de
verdere plannen daar. De fietstocht werd afgesloten met een etentje bij Sprakel in Lonneker.
De opvolger van Anja is gevonden in de persoon van Wim Muller. Hij werkt zich enthousiast
in en zal zeker zijn plek bij de Natuur- en Milieuraad waarmaken.
Ook het bestuur wordt versterkt. Roelyn van der Hoek en Marie José Herik-Jonker. Marie
José wil zich gaan inzetten voor met name de website.
Elsberth Dirkzwager heeft aangekondigd dat zij het voorzitterschap van de Natuur- en
Milieuraad en Groen Beraad per 31 december 2015. neerlegt. Elsberth heeft genoten van de
tijd dat zij voorzitter was maar vraagt nu meer tijd voor privé-activiteiten zoals reizen. Een
opvolger is tot op heden nog niet gevonden.
Onderwerpen bij onze bijeenkomsten
Het afgelopen jaar is de NMrE 6 keer bijeen geweest, maar tussendoor zijn er vele contacten
via mail, telefoon en tijdens bijeenkomsten, over allerlei zaken. Tijdens onze vergaderingen
zijn alle onderwerpen die in het verslag staan aan de orde geweest.
Bij sommige onderwerpen werken leden van de Natuur en Milieuraad samen met leden van
Groen Beraad, in andere gevallen zijn er gescheiden werkgroepen en informeert men elkaar
en worden er na discussie gemeenschappelijke besluiten genomen.
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ACTIVITEITEN
De Twentse Landdag op zondag 20 september
Ook dit keer was de Twentse Landdag een buitengewoon geslaagde dag. Wij hebben de
zomer gebruikt om foto’s van bermen, beplanting en geveltuinen te maken ter
ondersteuning van de enquête die wij gehouden hebben. Over de enquête zelf elders meer
in dit jaarverslag. Los ervan hebben we als Natuur- en Milieuraad in grote getale zaden van
makkelijk groeiende bloemen uit onze tuinen, soms zelfs uit de berm in de stad, geoogst. Die
hebben we gratis uitgedeeld aan wie ze hebben wilde. Met als onderliggende gedachte…
laat alle tuinen bloeien, steun de insecten en kleine zoogdieren zoals egels.
Tot na sluitingstijd stonden er nog gegadigden voor onze zaden aan de kraam.
We maken ons namelijk behoorlijk ongerust over de totaal dichtgeplaveide tuinen in onze
stad. Ze zijn in de mode en vormen gezamenlijk een toenemend oppervlak. Het regenwater
dat veelvuldig naar beneden komt wordt dan niet door de grond opgezogen, maar komt via
de straat in het riool terecht. Plus dat geen diertje meer iets heeft aan die steenwoestijn.
Enschede kan wat vriendelijker en groener. Dus los van de gedachte om het binnenstedelijk
milieu te helpen door je tuin wel tuin te laten, hebben wij het oude plan van de “Tegeltuin”
weer van stal gehaald, met het motto “tegel eruit, (klim)plant erin”. Zodat er verticale tuinen
ontstaan zoals in verschillende andere binnensteden het geval is, denk aan Amsterdam.
Waarom kan het daar wel en bij ons niet? Tot onze verbazing denken sommige
stadsdeelbeheerders dat dit verboden is. We hebben verschillende mensen gebeld, maar het
officiële antwoord was ‘Er is geen beleid op, dús is het verboden.’ Zelfs de wethouder
schudde bij deze merkwaardige redenatie zijn hoofd.
Terwijl het toch ook mogelijk is te redeneren: er is geen beleid dus is er geen vergunning
nodig.
Hier moet dus nog wat missiewerk verricht worden.
De Twentse Landdag als geheel werd zeer goed bezocht. We zagen veel vrolijke bezoekers
van alle leeftijden en hebben zelf ook genoten. Dank aan de organisatoren, dit is een gezellige P.R.

voor onze stad!

Enquête tijdens de Twentse Landdag
Tijdens de Twentse Landdag op 20 september 2015 hebben de leden van de Natuur- en
Milieuraad Enschede in totaal 92 enquêtes afgenomen. Afgenomen bij zowel ‘bezoekers van

het kraampje’, als ook mensen die in de buurt liepen, om een zo breed mogelijk publiek
dezelfde vragen voor te leggen. De eerste paar vragen gingen over het ervaren van
geluidsoverlast in Enschede en de mogelijke oplossingen tegen eventueel ervaren overlast.
De meeste mensen ervaren weinig tot geen geluidsoverlast. Zij vinden geluid bij een stad
horen. 39% ervaart wel regelmatig geluidsoverlast, zij opperen het verlagen van het
maximaal toegestane db, het plaatsen van geluidswallen of andere technische oplossingen.
De opslag van olie en eventueel afval in zoutcavernes was bij de meeste mensen bekend.
Het overgrote merendeel kan zich hier niet in vinden.
Vervolgens werden vragen gesteld over afval en afvalscheiding. Opvallend was dat alle
mensen afvalscheiding belangrijk vonden. Voor de meesten is duidelijk welk afval waar
gescheiden moet worden, velen ruimen wel eens afval in de buurt op en de meesten maken
gebruik van een afvalbrengpunt.
Het nieuwe maaibeleid van de gemeente, waardoor bloemrijke bermen ontstaan, wordt
door de meeste ondervraagden (inwoners van Enschede) als positief ervaren. Wel wezen
velen op het aspect veiligheid. Bij scherpe bochten of andere gevaarlijke punten dient goed
gemaaid te worden. De gemeente kan de stad nog groener laten worden door de betegeling
van tuinen te ontmoedigen en de actie steenbreek in te voeren. Het merendeel van de
ondervraagden kon zich hierin vinden.
Tot slot werd gevraagd naar mogelijke interesse in de Natuur- en Milieuraad en om
eventuele opmerkingen of suggesties. Maar liefst 25 mensen hebben aangegeven graag op
de hoogte gehouden te willen worden van de activiteiten en berichten van de Natuur- en
Milieuraad Enschede.
Overleg met wethouder van Agteren op 15-10-2015
Een reeks van onderwerpen passeerde de revue:
• We hebben aandacht gevraagd voor het behoud van de waardevolle groene elementen
op het geplande terrein voor het azc. De wethouder zegt dit toe. Er zijn hiervoor
duidelijke regels opgesteld.
• Het afsteken van vuurwerk. Vanwege de overlast voor veel inwoners wordt gevraagd of
er een centrale plek kan komen voor het afsteken. In de raad is er hiervoor onvoldoende
draagvlak. Zij vreest dat een groots vuurwerk via de gemeente een grote aanzuigende
werking zal hebben vanuit de regio. Daarnaast speelt de vraag wie een en ander gaat
betalen. Er is in het evenementenbeleid geen budget voor.
• De stand van zaken bij de aanleg van een bungalowpark in het Rutbeek. Wij hebben bij
de participanten niet altijd een goede houding tegenover ‘groen’ gezien. Het is naar onze
mening zeer gewenst duidelijk in te zetten op handhaving.
• Het afvalbeleid in de gemeente. Hierover leven vele vragen. Het is de bedoeling dat in
het voorjaar een nota zal verschijnen met alle relevante informatie. Wij vragen nogmaals
om alles te doen om een gezamenlijke aanpak in Twente te bereiken.
• Reclameborden langs de uitvalswegen. Deze zaak moet met handhaving worden
opgelost, maar hier heerst een tekort aan mankracht. De wethouder zal, mede vanwege
andere belangen, binnen het College aandacht vragen voor uitbreiding van deze dienst.
• Controle op herplantplicht. Naar ons idee gebeurt dit onvoldoende. Ook dit raakt
handhaving.
• De enquête op de Twentse Landdag. Voor details zie elders in dit verslag.
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• Halfverharding in boomspiegels. Volgens de gemeente werkt dit goed; het is water- en
zuurstof doorlatend. Het voorkomt onkruidgroei en draagt bij aan een kostenbesparing in
onderhoud.
• Tegeltuintje. Dit moet per situatie bekeken worden, maar in principe moet dit kunnen
volgens de wethouder.
• Operatie ‘steenbreek’ (tegels vervangen door groen). Een groeiend probleem is de
verharding van tuinen, ook voor de burger zelf, want het water kan niet weg. De
gemeente is zich aan het bezinnen op mogelijkheden dit modeverschijnsel tegen te gaan.
• Wijziging kapverordening. De inventarisatie is met zeer veel medewerking van een paar
leden van de NMrE en het IVN gereed gekomen. Via hen zijn meer dan 1000 aanvullingen
gemaakt op de door de gemeente aangeleverde lijsten. Wij vinden het zeer vervelend dat
een verkeerde informatie over het vergunningvrij kappen in Huis aan Huis niet
onmiddellijk werd gecorrigeerd. Dit zien wij als een structurele tekortkoming bij de
gemeente.
Het gaat om communicatie en nog eens communicatie !!

Jaarverslag WERKGROEP GROEN en BIODIVERSITEIT
De belangrijkste bezigheden van de werkgroep waren, ook in 2015, overleg en
advies in zaken waar groen een rol speelt. Zoals gebruikelijk werd er weer met ons
overlegd over bouw- en herinrichtingsplannen en wilden wijkbeheerders weten wat
wij van bepaalde kap- of plantplannen vonden. Maar verreweg de meeste tijd en
aandacht gingen in 2015 naar de wijzigingen in het vergunningstelsel voor het
kappen van bomen. We stellen al die gesprekken zeer op prijs en merken dat onze
mening serieus genomen wordt.
Wijziging kapverordening
Deregulering van de kapvergunningen.
Soms lopen processen langer dan één jaar, zo ook de deregulering van de kapvergunningen.
Dus even terugkijkend… in 2014 hebben wij gereageerd op het voornemen om de
kapvergunningen af te schaffen. Dat deden we zowel schriftelijk als door middel van
inspraak in de stedelijke commissie. Het leek erop dat de gemeenteraad mee zou gaan met
onze argumenten, maar uiteindelijk heeft de Raad ingestemd met het plan. Een van de
voorwaarden was dat de Natuur- en Milieuraad betrokken zou worden bij de nieuwe vorm.
Dat is conform gebeurd, en dat proces loopt nog door in 2016. Ook zal het nog eens
tussentijds geëvalueerd worden. In april 2015 hebben we een zienswijze aan B &W
ingediend. Ons bezwaar ging toen over de te korte tijdsplanning en de magere en later zelfs
onjuiste communicatie naar de burger. Maar al met al vinden wij de communicatie met de
gemeente positief en succesvol.
Bescherming van bomen
Enschede is een stad met veel grote en kleine, oude en jonge bomen. Het is de bedoeling dat
de stad dat beeld behoudt en daarvoor is het belangrijk dat bomen niet zomaar worden
gekapt. Daarover verschillen de gemeente en wij niet van mening.
Oude situatie
Tot nog toe was binnen de bebouwde kom voor het kappen van gemeentebomen dikker dan
1 meter stamomtrek en voor particuliere bomen op grote percelen een vergunning nodig.
Voor het buitengebied lag de grens bij 50 cm stamomtrek.
Jaarlijks ging het om vele honderden kapvergunningen voor een veelvoud daarvan aan
bomen. Er kwamen weinig bezwaren, dus was de conclusie van de gemeente dat er op de
hoge kosten van de vergunningverlening wel te bezuinigen zou zijn.
Nieuw vergunningenproces
In 2014 heeft onze werkgroep mee mogen denken over een nieuw systeem om de
belangrijke bomen in Enschede te beschermen tegen willekeurig kappen. Begin 2015 hadden
we ons erbij neergelegd dat er maar een fractie van de bomen beschermd zou gaan worden
door een nieuw vergunningstelsel. Er moest een lijst/kaart komen waarop alle te
beschermen bomen en belangrijke gebieden met bomen zouden worden aangegeven
(solitaire bomen, parken en boomgroepen, beeldbepalende straatbeplanting).
Een ingehuurd bureau kreeg twee weken de tijd om de belangrijke bomen in de gehele stad
(!) in kaart te brengen, ook die van particulieren. We waren niet echt verbaasd dat de kaart
vele grote, oude en bijzondere bomen en boomgebieden miste. We zijn toen met een groep
van zes mensen zelf de vele gemiste bomen in kaart gaan brengen; een grote en
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ingewikkelde klus. Onze aanvullingen zijn voor het allergrootste deel overgenomen in een
GIS-bestand, sommigen direct door de betreffende ambtenaar, Harrie Voerman, andere in
goed overleg (‘welke bedoelen jullie nou precies’, ‘maar die boom heeft zwam en staat op
de nominatie gekapt te worden’, ‘kunnen we die drie bomen niet beter samen aangeven als
boomgebied?’).
Voor het buitengebied geldt voortaan dat er voor alle bomen dikker dan 1 m stamomtrek
een vergunning nodig is. Dat betekent dat voor het onderhoud van houtwallen en dunning
van bosjes voortaan niet meer altijd een kapvergunning nodig is. Maar veel bomen in het
buitengebied vallen onder de Boswet, waarvoor de provincie ‘bevoegd gezag’ is. Hierover
hebben de gemeente en wij niets te zeggen.
Beschermwaardige boom regelgeving
Voor het kappen van bomen van de kaart met ‘beschermwaardige bomen’ is een vergunning
vereist. Daarvoor heeft een uitgebreide afweging plaats. Onze werkgroep is ook betrokken
geweest bij het opstellen van de beoordelingscriteria, bijvoorbeeld wanneer een
beschermwaardige boom bedreigd wordt door een nieuwbouwplan. We hebben dus heel
intensief meegewerkt aan de nieuwe regelgeving, maar dat betekent niet, dat we nu geen
zienswijze meer mogen indienen als we het niet eens zijn met een verleende kapvergunning
of de opgelegde herplant.
Het uitgangspunt is dat een beschermde boom blijft staan en niet beschadigd wordt en de
standplaats en waterhuishouding niet worden aangetast. Soms zijn er technische
oplossingen mogelijk om de boom ondanks een bouwproject toekomst te geven. Alleen in
het uiterste geval kan een beschermde boom gekapt worden voor een bouwproject, maar
dan wordt er wel een flinke herplantverplichting opgelegd. Ook in andere gevallen waar een
beschermde boom gekapt moet worden, is herplant verplicht. In de eerste paar
vergunningen voor beschermde bomen die toch wegens een gevaarlijke situatie gekapt
moesten worden, is een flinke herplant opgelegd.
Gewone boom meldingsplicht
Enschede kent naast beschermwaardige bomen ook duizenden ‘gewone’ bomen, zowel in
eigendom van de gemeente als in particuliere tuinen. Hiervoor geldt voortaan een
meldingsplicht: wie zo’n boom wil kappen meldt dat bij de gemeente, die de melding dan
vervolgens publiceert. De bedoeling daarvan is, dat mensen kunnen weten wat er in hun
directe omgeving gaat gebeuren. Misschien helpt het om met de buurman of de
wijkbeheerder te praten over het belang van juist die boom voor de omwonenden en kan de
boom alsnog blijven staan. We kennen enkele gevallen waarin de melding tot nader overleg
en voorlopig behoud van de boom leidde.
Nieuw kapvergunning gaat in werking via APV
De nieuwe regels zijn sinds het najaar van 2015 van kracht en opgenomen in de APV
(Algemene Plaatselijke Verordening). Helaas verkondigde TC-Tubantia dat iedereen voortaan
zonder vergunning zijn boom mocht kappen. Het duurde erg lang voor deze mededeling
enigszins rechtgezet werd via andere media. We hebben gelukkig geen meldingen gehad van
illegale kap naar aanleiding van het valse bericht. Inmiddels heeft de gemeente een deel van
haar website gewijd aan bomen, waar alle regelgeving uitgebreid en overzichtelijk te vinden

is, bijvoorbeeld ook dat je de wortels van een boom niet mag beschadigen of materialen en
grond rond de stam mag opslaan.
Inmiddels is ook in nieuwe bestemmingsplannen en in de tekst van de omgevingsvergunning
opgenomen hoe er verantwoord gewerkt kan worden in de buurt van bomen.
Bouw- en herinrichtingsplannen
Waar bouwplannen zijn, komen soms bomen in het nauw. Zo zijn wij in 2015 geraadpleegd
bij de plannen in Boddenkamp, Spoorzone, Stokhorst en Florade.
In Stokhorst gaat het om een groot aantal bomen van verschillende soorten, die bij de
ontwikkeling van de wijk geplant zijn. Stuk voor stuk zijn ze nog niet erg groot, maar ze
vormen samen een ‘bosachtige’ wand langs de Brakerhorst. Door de bouwplannen zullen ze
echter onvermijdelijk veel te lijden krijgen. We hebben voorgesteld ze wel te kappen en het
bosachtige karakter te herstellen door een grote variatie aan soorten te herplanten. Het zou
mogelijk moeten zijn dat bijen er gedurende het gehele vliegseizoen nectar en stuifmeel
kunnen vinden door een uitgekiende keuze aan boomsoorten.
Op sportpark Richtersbleek en haaks op de Wethouder Beversstraat bij de Utrechtlaan
wordt een nieuwe beek aangelegd om de enorme wateroverlast in de buurt te verminderen.
In beide gevallen gaat dat ten koste van bomen, bij Richtersbleek slechts enkele. Bij de
Wethouder Beversstraat zal de beek in het kletsnatte bos achter Tubantia ontspringen en in
een brede slingerende geul naar de uit te breiden wadi langs de Utrechtlaan stromen. Bij het
graafwerk zal geprobeerd worden het oorspronkelijke maaiveld bloot te leggen. Daar liggen
hopelijk nog allerlei kiemkrachtige zaden. Een klein stuk, voornamelijk jong, bos kan hier
veranderen in een bloemrijke beekvallei. Zo krijgt de natuurlijke inrichting rond de vijver aan
het eind van de Utrechtlaan een uitloper tot ver in de stad.
Bomen aan de van Galenstraat
Na de grootse uitbreiding van Saxion moest de van Galenstraat opnieuw ingericht worden.
Tot onze verbazing werd de straat in zijn geheel van klinkers voorzien, terwijl het planten
van enkele bomen op de juiste wijze ook onderdeel van het plan was. Merkwaardigerwijs
werd na enige tijd op een paar plaatsen de straat weer opgebroken om er een paar bomen
te planten. Wij blijven dit een heel merkwaardige en naar onze mening geldverspillende
methode vinden.
Kappen van bomen langs buitenwegen
Het is de NMrE opgevallen dat de laatste maanden er veel bomen zijn gekapt langs diverse
buitenwegen, bv. langs de Noord Esmarkerrondweg en langs de Braakweg. Deels gaat het
hierbij om bomen die in een houtwal stonden die afgezet werd, maar deels waren het ook
solitaire bomen die kapvergunning plichtig waren. Wij kunnen ons niet aan de indruk
onttrekken dat er door sommige eigenaren, vanwege de komende verandering van de
kapvergunning, alvast het recht in eigen hand is genomen. We zullen alert moeten blijven op
een verdere aantasting van ons bomenbestand.
De herplantplicht van bomen in de stad
Het is van groot belang hier goede controle op te houden want er zijn diverse voorbeelden
die er op wijzen dat er, ondanks een plicht tot herplant, gewoon niets gebeurt, soms ook
door de gemeente zelf.
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Standplaatsproblemen
Overal in de stad wijzen de wijkbeheerders ons op situaties waar bomen slecht groeien of
voortijdig sterven door gebreken aan hun standplaats. In het verleden werd er nauwelijks
iets gedaan om de bomen bij het planten een goed grondmengsel voor hun wortels te
geven, waardoor veel bomen onvoldoende voedingsstoffen kunnen opnemen. Daar komen
dan nog veranderingen in de grondwaterstand en verdichting van de bodem bij, waardoor
ook de zuurstofvoorziening van de wortels slecht is. Door dergelijke problemen groeien de
bomen na een paar jaar nauwelijks meer en zijn vatbaarder voor ziekten, schimmels e.d. Bij
de bomen in de middenberm van de Broekheurnering was dit ook het geval. De gemeente
heeft daarom besloten de bomen te vervangen door nieuwe, maar dan wel met uitstekende
luchtige bomengrond.
Biodiversiteit
De laatste paar jaar worden op steeds meer plekken vaste planten aangeplant, zoals
bijvoorbeeld rond de voet van straatbomen (boomspiegels). Dat is een vrolijk gezicht, trekt
insecten aan en voorkomt beschadiging van de stamvoet en verdichting van de bodem. We
hebben onze zorg uitgesproken over de vele boomspiegels die juist verhard leken te worden.
Het blijkt daar te gaan om een mengsel dat wel hard wordt, maar lucht blijft doorlaten. Wij
zien liever planten omdat die veel meer functies vervullen dan zorgen voor een goed
wortelmilieu.
De gemeente is in 2015 doorgegaan met het bezuinigen op grasmaaien. Overal in de stad
krijgen bloemen als witte klaver, madeliefjes, paardenbloemen en zelfs pinksterbloemen een
kans. Wel is het zaak dat het niet al te hoog en woest wordt op plekken dichtbij woningen.
Wij zullen graag meedenken om Enschede bloemrijker en daarmee tevens dierrijker te
maken!
Nieuwe wet natuurbescherming
De Regering heeft het plan om de Boswet, de Natuurschoonwet en de
Natuurbeschermingswet onder te brengen in één nieuwe wet. Daarover is al een jaar of
twee overleg gaande tussen natuurbeschermers, jagers, bos- en natuureigenaren en boeren.
De uiteindelijke wet zal, zoals het er nu uitziet, na de zomer van 2016 vastgesteld worden.
De voorlichting die Natuur en Milieu Overijssel in december organiseerde riep meer vragen
op dan dat ze beantwoordde. Wat wel duidelijk werd was dat elke provincie in zekere mate
vrijheid van beleid heeft, en dat sommige delen van het beleid ook door de gemeente
kunnen worden ingevuld. Als Enschede b.v. de boomkikker uitkiest, wordt die actief
beschermd en wordt er beleid op gezet. Omdat de wet nog moet worden vastgesteld, horen
we er vast in 2016 meer over.

MILIEU
Het vullen van instabiele cavernes van AKZO met afvalstoffen van Twence
In het verleden zijn er zoutcavernes in Twente ontstaan die een te dun “dak” hebben
gekregen, met als gevolg dat deze cavernes langzaam inzakken. Zij worden door Akzo
gemonitord en zijn in het verleden ook in categorieën ingedeeld, waarbij de cavernes die in
agrarisch gebied liggen minder schadelijk worden geacht dan zij die vlak bij of onder een
autoweg of bebouwde omgeving liggen.
De afgelopen jaren zijn wij regelmatig op de hoogte gehouden door Akzo, ook over de
vorderingen om deze cavernes te stabiliseren. Het leek aanvankelijk een goede gedachte om
afval uit de verbrandingsoven van Twence om te bouwen tot een soort beton en daarmee
de verzakkingen een halt toe te roepen.
Gealarmeerd door de aardbevingen in Groningen en de lekkende ondergrondse buizen van
de NAM ga je als leek verder nadenken. Ook in beide genoemde voorbeelden zou alles safe
zijn volgens de deskundigen. Maar dat bleek gewoon niet zo! Ook deskundigen zien wel eens
wat over het hoofd, het zijn net mensen. De voorlichtingen die Huize Aarde organiseerde,
zowel bij Groen Beraad als op de UT hebben wij bezocht. Ook het feit dat er na 1,5 jaar geen
antwoord kwam op vragen van de MER-commissie bevreemdde iedereen. Het blijkt dat ook
beton na zo’n 100 jaar gaat verkruimelen en dat daarmee de giftige stoffen niet
gestabiliseerd zijn, maar zich kunnen gaan verplaatsen. Een andere overweging was dat
door recycling steeds minder afval wordt aangeleverd. Hierdoor komen er ook steeds
minder reststoffen, die dan weer gebruikt zouden worden in het ‘beton’. Moet men dan
giftige reststoffen uit Europa importeren om alle instabiele cavernes te stabiliseren? Zitten
we daar nu op te wachten of willen we liever niet letterlijk het afvalputje van Europa
worden?
De zoutcavernes, die 300 meter onder de grond gelegen zijn, zijn ongeveer zo groot als een
voetbalstadion. Het gaat dus om grote hoeveelheden giftige reststoffen die ˗eenmaal
geïnjecteerd˗ niet meer naar boven te halen zijn. Het feit dat de te bouwen proeffabriek
een productiefabriek voor ‘voorlopig’ drie cavernes bleek te worden, deed ons besluiten dat
we hier geen vertrouwen meer in hebben.
Natuur en Milieuraad Hengelo heeft contact met ons gezocht en gezamenlijk hebben wij een
strategie uitgezet. Het bleek niet nodig. AKZO/Twence heeft besloten de cavernes voorlopig
niet op deze manier te stabiliseren wegens de grote maatschappelijke weerstand. Wij zijn
blij met deze beslissing.
Opslag olie in cavernes
Al enkele jaren speelt het plan om in lege zoutcavernes olie op te slaan. Hierbij speelt ook de
factor van de verplichte strategische reserve een rol. Na uitgebreide onderzoeken is een
beperkt aantal cavernes geselecteerd voor mogelijke opslag. De milieuraden van Enschede
en Hengelo zijn van meet af aan bij deze plannen betrokken. Deze vorm van olieopslag is in
sommige landen al jaren lang in gebruik en meestal zonder problemen. Vanwege de lekkage
van een dergelijke caverne vlak over de grens, hebben wij uitvoerig het onderwerp veiligheid
met AKZO besproken. De situatie van het vullen van de cavernes en de opslag in Twekkelo is
niet te vergelijken met die in Ahaus. Na uitvoerig overleg konden wij instemmen met deze
opslag. Inmiddels is de vulling van de 1e caverne in volle gang.
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Dumpen van productiewater in lege gasvelden door de NAM
In N.O. Twente zijn diverse lege gasvelden waarin de NAM vervuild ‘productiewater’ dumpt.
In verschillende dorpen heeft men daar al schadelijke ervaringen mee, doordat buizen zijn
geknapt en het productiewater in de bodem is gekomen.De NMrE is zeer tegen het vullen
van lege gasvelden met dit vuile water en heeft daar ook melding van gemaakt.
Inzameling kunststoffen / verpakkingen
De inzameling van kunststoffen/verpakkingen neemt een steeds grotere vlucht. Een hele
goede zaak. Jammer genoeg is deze inzameling van gemeente tot gemeente anders
geregeld.
Het wordt dringend tijd dat men in de regio Twente eindelijk eens begrijpt dat samenwerking op dit onderdeel op den duur alleen maar voordelen oplevert. In elk overleg met
de gemeente Enschede vragen wij aandacht voor dit onderwerp.
Wel is het zaak de burger zo goed mogelijk te informeren over wat er wel of niet in de zak
verpakkingen mag. Burgers willen wel scheiden maar dan moet de informatie ook goed zijn.
Hiervoor zou een goede voorlichting ( bv. over de app. Afvalwijzer ) op de gemeentelijke
pagina’s in Huis aan Huis heel nuttig zijn.
In augustus is een gemeentelijke nota verschenen met een visie over een afvalloos
Enschede.
De nota geeft de mogelijkheden hiertoe duidelijk aan en in de komende jaren zullen er
belangrijke stappen kunnen worden gezet om tot het doel te komen. Wij staan hier van
harte achter. Op het symposium “Minder afval in Twente” (mei 2015) werden de vereiste
stappen om het doel te bereiken goed uiteengezet. Samenwerking tussen gemeenten is
hiervoor een dringende zaak.
Klankbordgroep Verondieping Rutbekerveld
In het jaarverslag 2014 is al melding gemaakt van de klankbordgroep verondieping
Rutbekerveld.
Op 7 oktober heeft er opnieuw een bijeenkomst plaatsgevonden van deze groep. De gang
van zaken in het afgelopen jaar werd toegelicht en ter plekke konden wij de werkzaamheden
aanschouwen. De aanvoer van geschikte grond bleef ver onder de verwachting. Hierdoor
loopt het proces ernstige vertraging op en is het financieel resultaat niet gunstig. De
belangrijkste reden van de te geringe hoeveelheid aangeleverde grond is het feit dat door
strenge eisen van het Waterschap een groot deel van de aangeboden grond niet wordt
goedgekeurd.
Van de plannen van natuurvorming komt op deze wijze veel te weinig en veel te laat iets
terecht.
Een goed overleg van gemeente, opdrachtgevers en Waterschap lijkt ons noodzakelijk.
Twence
terreinbeheersing
In 2014 is het project ‘versterking biodiversiteit en beeldkwaliteit’ In Twekkelo succesvol
afgerond. Doordat door verschillende partijen gronden beschikbaar zijn gesteld, konden de
Strootbeek en Twekkelerbeek opnieuw ingericht worden. Het resultaat is een zeer fraai
stukje nieuwe natuur. In mei is met alle partijen een rondgang door het betreffende gebied
gemaakt ter afsluiting van het project. Er is een beheersovereenkomst gesloten om de
landschappelijke inrichting van dit gebied zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Ook is

afgesproken om belanghebbende partijen ruimte te bieden om mee te denken en wensen
uit te spreken over het landschappelijk beheer.
mestscheiding
In het tweede deel van het jaar hebben we uitvoerig diverse onderwerpen besproken zoals
de mestscheiding. Mestverwerking vraagt schaalgrootte en daarmee forse investeringen.
Met veel interesse volgen wij de plannen van Twence om te komen tot een grootschalige en
duurzame oplossing voor het mestoverschot in Oost-Nederland. Hierbij wordt mest omgezet
in schoon water, duurzame energie en nieuwe grondstoffen. Dit zal gebeuren op de locatie
Elhorst-Vloedbelt in Zenderen.
opvulling cavernes
Natuurlijk is ook het project opvulling van instabiele cavernes besproken. Elders in dit
verslag staat hierover meer vermeld.
afvalscheidingsproces
Jammer genoeg kan Twence het project Nascheiding /KVM installatie niet verder
doorzetten. Twence had vergevorderde plannen om een scheidingsinstallatie te realiseren
voor huishoudelijk restafval. Dit om de aanwezige grondstoffen (kunststoffen, verpakkingen,
metalen, etc.) vóór de verbrandingsovens uit het restafval te sorteren. Deze installatie zal
echter niet op korte termijn worden gerealiseerd. Door teruglopende
producentenvergoedingen voor de verwerking van verpakkingsmateriaal is een dergelijke
installatie niet voldoende rendabel te krijgen.
Wij vinden het besluit van Twence heel jammer maar hebben er begrip voor.
zonnepanelen
Vanuit de NMrE wordt opnieuw aan Twence gevraagd te onderzoeken of er geen grote
ruimte beschikbaar is voor de opstelling van zonnepanelen. Ruimte is er op dit terrein nog
genoeg.

VERKEER
Auke Vleerstraat

De jarenlang durende werkzaamheden aan deze belangrijke invalsweg zijn dit jaar afgerond.
Door een zeer goede samenwerking van de gemeente met alle betrokken partijen is er een goed
resultaat tot stand gekomen. De definitieve afronding zal echter pas kunnen plaatsvinden als in de
toekomst een verbreding van de spoortunnel en en van de brug gerealiseerd zullen zijn.

Uitbreiding ‘Rondje Enschede’
Aan de rand van het landgoed “het Welna” is een nieuw stukje van het Rondje Enschede
aangelegd. Dit gebied was vroeger geheel ontoegankelijk maar door de aanleg van een mooi
slingerend geasfalteerd pad is er in het noorden een heel fraaie verbinding ontstaan tussen
de oostelijke en westelijke wijken van de stad. Het wordt door veel fietsers, wandelaars en
trimmers gebruikt en is een zeer gewaardeerde aanvulling van het Rondje. Het pad is
vernoemd naar onze oud-voorzitter Wim Arends.
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RUIMTELIJKE ORDENING
Bestemmingsplannen
In het afgelopen jaar zijn er diverse bestemmingsplannen gepasseerd. Verreweg de meeste
zijn of heel klein van opzet met geen/nauwelijks gevolgen voor het milieu of het zijn bijna
geheel zgn. conserverende plannen waarbij de huidige bestemmingen juridisch worden
vastgelegd en er meestal geen of zeer kleine nieuwe mogelijkheden worden toegekend.
Daarnaast waren er twee grote bestemmingsplannen nl. Saxion tussen Tromplaan en de van
Galenstraat en die van Enschede centrum. Bij beide plannen spelen er geen belangrijke
milieuzaken die een wijziging van de huidige situatie betekenen. Vooral het plan voor
Enschede centrum betekent het toestaan van meer functies in diverse gebieden en het
zoveel mogelijk concentreren van belangrijke functies, een verruiming van
groeimogelijkheden. Naar onze mening een goede zaak.
Winkel- en kantooroppervlak
Het winkel- en kantooroppervlak zal moeten krimpen en het horecagedeelte zal niet
uitgebreid moeten worden. Daarnaast zal het winkeloppervlak meer geconcentreerd
moeten worden. Gebeurt dit niet dan zullen er nog meer winkels moeten sluiten en gaat de
binnenstad kapot.
Zoals in heel Nederland heeft ook Enschede een veel te groot oppervlak aan winkels en
kantoor -ruimte. Functieverandering, hergebruik en deels slopen is de enige oplossing.
Bestemmingsplan Boeldershoek
Natuurlijk dient hier ook het bestemmingsplan Boeldershoek genoemd te worden. In dit plan
wordt de mogelijkheid geboden om een proefvulinstallatie te bouwen voor het vullen van
instabiele cavernes. Op andere pagina's in dit verslag staat hierover meer vermeld.
Gebied voormalige luchthaven
De ontwikkelingen op het terrein van de voormalige luchthaven baren ons zorgen. Als er niet
goed wordt opgepast, ontstaat het gevaar dat er opnieuw een gewoon bedrijventerrein
ontstaat met veel leegstand en zonder een specifieke toegevoegde waarde. Hiervan heeft
Enschede er al teveel. Wij zijn hier beslist niet gerust op.
Op 13 april hebben wij deelgenomen aan het overleg met het Kwaliteitsteam. In de
werksessies in een paar groepen bleek een grote mate van overeenstemming te bestaan
over de verdere gewenste en mogelijke invulling van het gebied. In het verslag van het
Groen Beraad staat over de ontwikkelingen van het gebied meer vermeld.
Uniforme hoogte van terrein – en erfafscheidingen
Het stemt ons tot voldoening dat in alle nieuwe bestemmingsplannen van het buitengebied
nu een uniforme hoogte van 1 meter van deze afscheidingen is vastgesteld.
Reclameborden langs uitvalswegen
Langs diverse belangrijke uitvalswegen staan al geruime tijd permanent reclameborden. Het
zijn landschap ontsierende borden zonder enige relatie met een nabijgelegen bedrijf of
organisatie. Wij hebben al diverse keren hiervoor aandacht bij de gemeente gevraagd, maar
tot heden is er niets veranderd. Op deze manier dreigt er alleen maar een toename van deze
ongewenste reclame te komen en daarmee een verdere vervuiling van het buitengebied.

JAARVERSLAG 2015 GROEN BERAAD
Groen Beraad is een samenwerkingsverband van natuur-, milieu- en andere organisaties die
het behoud van het landschap in en om Enschede als één van hun belangrijkste doeleinden
zien.
Op het moment zijn 18 organisaties aangesloten. Groen Beraad bestaat sinds 2001.
Thans zijn de volgende organisaties aangesloten:
Natuur- en Milieuraad Enschede; Vereniging Behoud Twekkelo; Stichting Lonnekerland;
Stawel; Vereniging Behoud Usselo en de Usseleres; Dorpsraad Lonneker; Vereniging Behoud
Hoge Boekel; Twentse Werkgroep Natuurbehoud; Dorpsraad Boekelo; Boekelo Dorp met
karakter; Stalesch; Stichting Landgoed Het Wageler; bewonersvereniging Aamsveen;
Natuurwerkgroep EnHOe; Stichting Historische Sociëteit; Vereniging LossersestraatLandweerweg; de Vereniging Behoud Buitengebied Enschede-Noord en de Stichting
Lonnekerberg (StiL)
Daarnaast zitten er enkele mensen op persoonlijke titel in het Groen Beraad. RTV Enschede is
eveneens vertegenwoordigd.
Over veel onderwerpen zoals genoemd in het verslag van de NMrE, wordt ook binnen Groen
Beraad overleg gepleegd en wordt een gemeenschappelijke opinie gevormd. Soms ligt het
primaat voor actie bij Groen Beraad, soms wordt de kar getrokken door de Natuur- en
Milieuraad. Aangezien het over veel verschillende onderwerpen alsook verschillende
personen gaat, hebben we de vergaderingen gesplitst, de bedoeling is immers elkaar goed te
informeren en tijd te nemen voor een afgewogen standpunt. Sommige onderwerpen zijn al
beschreven, zoals bv. de
deregulering van de kapvergunningen, maar dit onderwerp is ook uitvoerig in de het Groen
Beraad besproken vanwege de specifieke situatie voor het buitengebied
de verondieping van het Rutbekerveld,
de olieopslag in de zoutcavernes.
Ten behoeve van de lezer vermelden we dat maar één keer.
De toekomst van het gebied van de luchthaven. Bij gebrek aan een bestemmingsplan voor
het gehele gebied wordt er naar onze mening vooral te hooi en te gras gewerkt. Op advies
van de zgn. Commissie van Wijzen is er een TOP team ingesteld dat de opdracht heeft een
plan te maken voor de Technology Base Twente voor industriële activiteiten rond het thema
Smart Materials and Smart Systems rondom een luchthaven voor zakenvliegtuigen.
Hoofddoel is het creëren van werkgelegenheid in de regio aansluitend bij het Kennispark
Enschede en bij de High Tech Campus van Thales in Hengelo.
Daarnaast is er een Kwaliteitsteam ingesteld voor de vormgeving en inrichting van het
gebied. Dit team moet er voor zorgen dat er stedenbouwkundige, landschappelijke en
cultuur- historische principes worden ontwikkeld en toegepast.
Vooral twee organisaties van het Groen Beraad hebben zich intensief met de ontwikkeling
van dit gebied bemoeid, Stichting Lonnekerland en Stichting StiL.
Via StiL (Stichting Lonnekerberg) is veel onderzoek gedaan naar de invloed van reeds
bekende plannen van ADT voor het gebied. StiL heeft daarnaast diverse brieven
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rondgestuurd en ingesproken bij de Raad en bij commissies. Vooral de recreatie-activiteiten
van de fam. Van Eck op De Strip en in hangar 11 hebben voor veel onrust gezorgd. Er is een
onwijs grote geluidscontour toegestaan. Er is grote vrees dat we op termijn meer lawaai
zullen krijgen door de geplande activiteiten op de Strip, dan we ooit van de straaljagers
hebben gehad. Hier wordt op allerlei manieren tegen geprotesteerd.
Alle organisaties van het Groen Beraad willen deze actie van harte ondersteunen.
Ook Stg. Lonneker Land, die al lang voor het verdwijnen van de luchtvaartactiviteiten met dit
gebied bezig is, heeft zich zeer actief getoond. Dit gebeurde via het indienen van zienswijzen
op de plannen en het inspreken bij de Raad, de Commissies en bij Provincie Staten en door
het bijwonen van informatiebijeenkomsten, ateliergesprek met het Kwaliteitsteam enz.
De vestiging van Aeronextlife (een vliegtuig sloopbedrijf) op het luchthavengebied.
roept veel vragen op. Het bedrijf eist dat de hele landingsbaan in stand gehouden moet
worden, dit kost veel geld. Wie gaat dit betalen? Er ligt geen goed onderzoeksrapport
onder. Hoe denkt de commissie Top Team hierover? En hoe de commissie Veerman?
Waarom is de kwaliteitsgroep er niet bij betrokken geweest? Enz.
Naar aanleiding hiervan is er een brief aan het Topteam gestuurd met het verzoek tot een
onderhoud over deze zaak.
.
Naar de mening van het Groen Beraad is door het toestaan van deze vestiging meteen al de
beoogde iconische waarde van de Technology Base Twente de grond ingeboord.
Met nadruk willen wij hier nogmaals onderstrepen dat het Groen Beraad de ontwikkeling
van industriële activiteiten in de High Tech sector op het terrein van de voormalige
luchthaven toejuicht, mits deze luchthavengebonden zijn en van High Tech niveau.
Ook wij zien de enorme noodzaak van een grotere werkgelegenheid in de stad en de regio,
maar de vestiging van industrie op dit terrein mag niet leiden tot alweer een gewoon
nieuw industrieterrein. Daarvan heeft Enschede en ook de regio er al teveel.
Deregulering van de kapvergunning. De NMrE werkt nauw samen met de gemeente om een
goede kaart te krijgen van alle beschermwaardige bomen. Zowel met vlakken van bomen als
met stippen voor individuele bomen. Dit onderwerp speelt natuurlijk ook in het
buitengebied.
In een bijeenkomst hield Mevr. Lasscher, projectleider deregulering van de gemeente, een
inleiding over dit thema, toegespitst op het beleid t.a.v. kapvergunningen.
Zij stelde nadrukkelijk dat een goede inventarisatie een voorwaarde is voor het afschaffen
van de kapvergunning. Dit omvat zowel vlakken, lijnen als solitaire bomen.
Het hele buitengebied is beschermwaardig, inclusief houtwallen en bovendien geldt daar de
Boswet die boven plaatselijke regelingen gaat.
Er komt een evaluatie over twee jaar en het updaten van de gegevens elke 5 jaar.
In het verslag van de NMrE wordt hier uitvoerig op in gegaan.
Recycling kunststoffen
Eigenlijk zouden we hier niet een dergelijk groot vraagstuk hoeven te hebben. Maar tot de
dag van vandaag is het een probleem dat aan de verkeerde kant wordt aangepakt.
Dhr. Robbert van Duin, voorzitter van Recycling Netwerk, volgt al 12 jaar de ontwikkelingen
van de afvalstromen. Dit netwerk houdt zich o.a. bezig met afval, verpakkingsafval,

huishoudelijk afval en verbranding. Daarnaast speelt het voorstel tot afschaffen van
statiegeld een grote rol in de discussie. Op 26 mei hield hij hierover een lezing voor Groen
Beraad.
Vanuit Europa komen er strengere eisen voor recycling. Het zwerfvuil vormt een groot en
vooral ook duur probleem. Honderden miljoenen per jaar. 40% van al het zwerfvuil (naar
volume bekeken) bestaat uit drankverpakkingen.
De rijksoverheid laat het op dit gebied in sterke mate afweten.
In 1996 is er een afspraak gemaakt tussen het ministerie enerzijds en de verpakkingsindustrie anderzijds om de hoeveelheid afval te verminderen. Dit resulteerde in een
inspannings- verplichting voor de verpakkingsindustrie. Sinds 1996 is de hoeveelheid slechts
met 10 % afgenomen. Een tweede, statistisch, probleem is dat industrieel afval vaak
opgeteld wordt bij particulier afval, zodat onduidelijkheid ontstaat over hoeveelheden.
Maar in ieder geval blijft men diverse soorten plastic van aardolie maken, dat dan via de
vuilstort en dus via de burger gerecycled moet worden. Wordt het niet weer eens tijd dat we
ons afvragen of we al die verpakkingen echt wensen? En ook denken vanuit milieuwinst? En
opnieuw de verantwoordelijkheid mede bij de producenten leggen via een andere maatregel
dan een inspanningsverplichting?
De afvalverwerking in stad en regio. Het ontbreekt aan samenhangend beleid en dat is een
slechte zaak. Elke gemeente doet wat haar het beste uitkom en dus gebeurt het op allerlei
manieren, een inefficiënte en kostbare zaak.
NOEK.
Gezien de ontwikkelingen waar we nauwelijks tot niets van horen, besluiten we deze zaak
waakzaam te volgen. Het wachten is op het openbaar worden van het in opdracht van de UT
en de gemeente uitgevoerde onderzoek naar trillingsoverlast en vervolgens de
besluitvorming van B&W naar aanleiding hiervan. Wel is duidelijk dat er de komende jaren
nog geen uitvoering aan de beoogde plannen zal worden gegeven.
De verkeerssituatie in en rond Lonneker.
Het is van groot belang dit onderwerp nu op de agenda bij de provincie te krijgen zodat het
onderdeel kan worden van het collegeprogramma van het nieuw te vormen College van G.S.
Het vullen van de cavernes met afvalstoffen
Via een presentatie door Alfons Uijtewaal van Stg. Huize Aarde worden wij goed
geïnformeerd over alle onderwerpen die zich voordoen. In 2010 zijn de eisen voor het
ondergronds opbergen van afval veranderd. Het vulmiddel moet een nuttige toepassing zijn
(dit is indien het milieuhygiënisch risico nihil is) en er moet maatschappelijk draagvlak zijn.
Voor de pilot wordt gekozen voor ketelas, vliegas en RGR zout plus filterstof. Voor de
filterstof is nog geen toestemming en vliegas en filterstof bevatten relatief veel dioxines.
Volgends de EU zijn dit twee gevaarlijke stoffen net als ketelas.
Gezien de omvang van de cavernes en de hoeveelheid afvalstoffen die Twence levert, duurt
het ongeveer 25 jaar voor een caverne gevuld is. Omdat men meerdere cavernes wil vullen,
moet dus de grootste hoeveelheid schadelijke stoffen van buitenaf aangevoerd worden.
Er komen nog veel meer aspecten aan de orde, maar duidelijk is dat er grote milieurisico’s
aan dit project zitten. Wie garandeert dat er geen contact ontstaat met het grondwater?
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Groen Beraad is absoluut tegenstander van het opvullen met deels giftige stoffen. Het is
eenmaal in de grond er nooit meer uit te krijgen. Enige maanden later heeft AKZO
meegedeeld dat zij afziet van het project omdat het maatschappelijk draagvlak ontbreekt.
Opslag olie in zoutcavernes. Het Groen Beraad kan in meerderheid instemmen met dit plan.
We blijven aandringen op onderzoek naar alle risico’s en voortdurende monitoring. Zie NMrE
De Twentse Landdag.
Aan deze zeer geslaagde manifestatie hebben enkele organisaties van het Groen Beraad
meegewerkt nl. STAWEL, NMrE, Stichting Landgoed Het Wageler, de werkgroep EnHOe,
Vrienden van het museum TwentseWelle, en de stg. Historische Sociëteit.
Het erfgoed- beleid van de gemeente.
De bijeenkomst hierover wordt als zeer positief ervaren.
Het duurzaamheidbeleid van de gemeente
Hierover vindt een gedachtewisseling plaats met Yvon Weustink, beleidsadviseur ecologie en
landschap. Een onderdeel van de duurzaamheid is de biodiversiteit. De gemeente is bezig
met het monitoren van soorten planten en dieren met verschillende partijen buiten en
binnen de gemeente. Na verdere uitwerking van het project zal dit opnieuw met ons worden
besproken.
De wateroverlast in Enschede
Een groot probleem voor veel inwoners, vooral in de stad maar ook er buiten.
Eerst moeten er echter meer gegevens bekend zijn over de omvang en de betreffende
gebieden voordat wij ons met deze zaak gaan bezig houden.
De Groene Loper
Een provinciaal initiatief samen met NMO. De gemeente ondersteunt dit. Het is een actie
van onderop door bewoners zelf voor natuur, groen en biodiversiteit. Het streven is zoveel
mogelijk inwoners en organisaties met elkaar in contact te laten komen om via
kruisbestuiving allerlei initiatieven en acties tot stand te brengen.
Afscheid voorzitter
Na twee en een half jaar heel actief voorzitter te zijn geweest, neemt Elsberth Dirkzwager
per 1 januari afscheid. Eerder dan zij zelf aanvankelijk heeft gedacht. We zijn haar veel dank
verschuldigd voor haar inspirerende en voortvarende aanpak. Ze hoopt de komende jaren
veel meer elders te vertoeven en dan is een voorzitterschap niet handig. Ze zal het Groen
Beraad echter niet verlaten, maar er niet altijd bij zijn.
Naar een goede opvolger wordt gezocht, maar deze is nog niet gevonden.
_________
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