
Je woont er bovenop, maar hebt er
B�O�D�E�M�G�E�B�RU�I�K

Gaswinning, ondergrondse
olieopslag en injectie van
afvalwater. Gemeenten en
bewoners hebben er weinig
over te zeggen. Dat frustreert.

Door�onze�correspondent
Annette�Toonen

ENSCHEDE.�November 2015 reden de
eerste tankauto’s met dieselolie naar
Enschede. Vijf maanden en 6.000 rit-
ten later waren twee o n d e rg ro n d s e
zoutcavernes onder een industrieter-
rein gevuld met 250 miljoen liter die-
sel, bedoeld voor de nationale reser-
vevoorraad. Dat ging niet van harte,
wat Enschede betreft.

Er was onrust ontstaan. In 2014 was
pal over de grens bij Enschede een
Duitse zoutcaverne gevuld met olie
gaan lekken, met verontreiniging van
bodem en water en tien dode koeien
tot gevolg. Kan dat hier ook gebeuren,
vroegen Enschedeërs zich bezorgd af.
„Wij konden de opslag op geen enkele
manier tegenhouden, nou ja, behalve
dan met een transportverbod op onze
we ge n”, schetst wethouder Hans van

Een�zo�u�t�h�u�i�s�j�e�en�een�van�de�gebieden�met�zoutcavernes�met�dieseloliebij�Hengelo.

Agteren (Burgerbelangen, Milieu) van
de gemeente Enschede.

Over wat er in de ondergrond in Ne-
derland gebeurt, dieper dan honderd
meter, heeft een lokale overheid wei-
nig tot niets te zeggen. Dat is een zaak
van de Staat der Nederlanden, het mi-
nisterie van Economische Zaken, met
als toezichthouder het Staatstoezicht
op de Mijnen (SodM) en de Mijnraad
als adviseur. In de Verenigde Staten,
bijvoorbeeld, gaat dat heel anders.
Daar zijn grondbezitters ook eigenaar
van wat er ín de bodem zit.

Frustrerend, vindt wethouder Van
Agteren de Nederlandse gang van za-
ken. Lokale actievoerders en collega’s
uit andere gemeenten met delfstof-
fen in de grond of mogelijkheden
voor ondergrondse opslag denken er
net zo over. Ook zij hebben er moeite
mee dat ze weinig tot geen invloed
hebben op de ‘diepe ondergrond’. In
Hardenberg bijvoorbeeld, waar de
Nederlandse Aardolie Maatschappij
(NAM) nu langer dan afgesproken gas
wil winnen. Of in Dinkelland, waar
bewoners zich al jaren zorgen maken
over de injectie van afvalwater in
oude gasvelden, afkomstig van de
oliewinning in Drenthe.

„Er gebeurt van alles, maar je hebt
er niks over te zeggen”, stelt Van Agte-
ren. „Als er iets aan de hand is, klop-
pen burgers bij mij aan. Dan krijg ik de
vragen, maar het antwoord komt van
de minister van Economische Zaken,
en dat horen wij dan via de media.”

Freddy Mensink, voorzitter van de
Stichting Stop Afvalwater Twente:
„Je staat machteloos. Je hebt geen
zeggenschap over de ondergrond,
terwijl je er bovenop woont.”

Stem van de bewoners
Dat zou anders moeten, vindt Van Ag-
teren. „Wij willen een positie hebben.
Het gaat om belangrijke producten en
industrieën, maar de stem van de ge-
meenteraad en die van de bewoners
moet beter worden gehoord.” D at
vindt ook Geert Roovers, parttime
lector bodem en ondergrond van ho-
geschool Saxion in Deventer en advi-
seur bij ingenieurs- en adviesbureau
Antea Group: „De minister zou plan-
nen pas mogen goedkeuren als is ge-
sproken met alle belanghebbenden,
inclusief de bewoners.”

Intussen probeert de gemeente-
raad in Enschede meer greep te krij-
gen op wat er gebeurt in de onder-

grond. Een speciale commissie, inge-
steld door die raad, adviseerde op 12
februari: trek op met gemeenten met
vergelijkbare problemen, ontwikkel
een visie, neem regie, zorg voor ken-
nis van zaken, roep een denktank in
het leven.

Behalve met ondergrondse diesel-
olieopslag kreeg de Enschedese wet-
houder in 2015 te maken met be-
zorgdheid over lege zoutcavernes die
op termijn kunnen instorten. Het

plan om ze bij wijze van proef te vul-
len met onder meer giftig vliegas uit
afvalverbrandingsovens viel slecht.
Duizend mensen tekenden de petitie
‘Geen afval in Twentse bodem’. Zout-
producent AkzoNobel zag af van het
ex p e r i m e nt .

Van Agteren werd ook geconfron-
teerd met aanhoudende lekkages in
het leidingnetwerk van AkzoNobel in

Hardenberg
Verzet�tegen
g�a�sw�i�n�n�i�n�g

Hardenberg�maakt�zich
zorgen�over�de�gaswin-
ningsplannen�van�de�Ne-
derlandse�Aardolie�Maat-
schappij.De�NAM�wil�tot
2033�gas�blijven�winnen�en
het�aantal�putten�u�i�t�b�re�i�d�e�n�.
Hierdoor�bestaat�de�kans�op
bodemdaling�tot�4�centime-
ter�en�gasbevingen�tot�3,8
op�de�schaal�van�Richter,�al-
dus�het�Staatstoezicht�op�de
Mijnen.�Met�als�gevolg:
schade.�Wethouder�René�de
Ve�n�t�: „In�2015�hebben�we
last�gehad�van�lekkage�in
een�pijpleiding�van�de�NAM.
Toen�ontstond�hier�discus-
sie�over�wat�we�nog�willen�in
de�ondergrond.�Ook�door
de�problemen�in�Groningen.
Welke�risico’s�lopen�wij?”

Honderd meter onder de
grond heeft een lokale
overheid weinig te zeggen

niks over te zeggen
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Twe�n�t�e
Protest�tegen
injectie�afvalwater

Sinds�2011�stroomt�elke
dag�afvalwater,�afkomstig
van�de�oliewinning�in�het
Drentse�Schoonebeek,�via
pijpleidingen�voormalige
gasvelden�in.De�Stichting
Stop�Afvalwater�Twente�ver-
zet�zich�al�jaren�tegen�die�„af-
va�l�d�u�m�p”door�de�NAM.�In-
jectie�van�afvalwater�bij
breuklijnen�kan�leiden�tot
a�a�rd�b�e�v�i�n�g�e�n�.�Bij�het�Twent-
se�Rossum�en�Mander�loopt
z�o’n�breuklijn.�Zes�op�de�tien
injectieputten�verkeren�in
slechte�staat,�met�kans�op
lekkages.�In�het�afvalwater
zitten�olieresten,�chemica-
liën�en�anticorrosiemidde-
len.�In�2016�probeerde�Over-
ijssel�via�de�rechter�de�injec-
ties�te�voorkomen.�Vergeefs.

het buitengebied tussen Enschede en
Hengelo, en verontreinigde boorput-
ten. Begin februari nog lekte weer
brak water een sloot in.

In andere plaatsen speelde de afge-
lopen jaren CO2-opslag (Barendrecht,
2010) of boringen naar schaliegas
(Boxtel en Haaren, 2015), plannen die
na veel verzet van bewoners en lokale
politici niet doorgingen. Minister Eric
Wiebes (Economische Zaken, VVD)
zei 15 februari helemaal van schalie-
gaswinning te willen afzien.

Een tandje bijgezet
Deskundigen en politici bespeuren
wel „een omslag” bij het ministerie
van Economische Zaken, toezicht-
houder SodM en de NAM. Die luiste-
ren beter naar inwoners, gemeenten
en provincies dan een paar jaar gele-
den, is de indruk van Van Agteren.
„Ze realiseren zich meer dan voor-
heen dat er mensen wonen op die
diepe ondergrond en dat ze daar reke-
ning mee moeten houden. Dat komt
vast ook door de aardbevingen in Gro-
n i nge n .”

Wethouder Alfons Steggink (partij-
loos, Milieu) van de gemeente Dinkel-
land vindt dat de NAM „een tandje

heeft bijgezet” in de communicatie
over de afvalwaterinjectie.

Ook Wim Meijer ziet die kanteling.
Hij was tot 2016 voorzitter van de
Mijnraad die het ministerie adviseert
over de ondergrond: „Tien jaar gele-
den nam men kennis van Haagse be-
slissingen. Als er discussie was, ging
die tussen geologen, technici en amb-
tenaren. Nu wil de bevolking over-
tuigd zijn van nut en noodzaak, de ri-
s i c o’s en de controle.”

Gemeenten en provincies zullen
zich meer en meer met de ondergrond
gaan bezighouden, voorziet Meijer.
En dat betekent, volgens hem, dat ze
hun ‘ke n n i s n ive a u’ moeten opvoe-
ren, zodat ze in staat zijn tot een in-
houdelijke reactie.

Sinds 1 januari 2017 is in de Mijn-
bouwwet het recht voor lokale en pro-
vinciale overheden opgenomen om
advies te geven. Nog veel te vrijblij-
vend, menen wethouder Van Agteren
en lector Roovers. Adviezen, af te ge-
ven via de provincie, worden gemak-
kelijk terzijde geschoven, heeft de
wethouder gemerkt. Uit zo’n advies,
onlangs gegeven over de uitbreiding
van de zoutwinning in Twente, is „na-
genoeg niks overgenomen”.


