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EXPERTMEETING STRATEGISCHE GASOLIEOPSLAG IN ZOUTCAVERNES IN HET GEBIED  
DE MARSSTEDEN ENSCHEDE DD 17 DECEMBER 2014 
 
LOCATIE:  
BURGERZAAL STADHUIS ENSCHEDE, LANGESTRAAT 24 7511 HC ENSCHEDE 

 
Op woensdag 17 december organiseren de gemeenteraad Enschede en Provinciale Staten een 
expertmeeting waarin zij zich door verschillende deskundigen laten informeren over de 
voorgenomen gasolieopslag in zoutcavernes in het gebied De Marssteden in Enschede.  
 
AkzoNobel heeft vanuit de Rijksoverheid toestemming in dit gebied gasolie op te gaan slaan in 
bestaande zoutcavernes. Naar aanleiding van de olielekkage in het Duitse Amtsvenn, willen de raads- 
en statenleden nu meer informatie vergaren over de voorgenomen gasolieopslag. Tijdens de meeting 
zullen de deskundigen hun vragen beantwoorden. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte 
welkom om ook vragen te komen stellen. 
 
Expertmeeting 
De expertmeeting vindt plaats in het stadhuis in Enschede (Langestraat 24) en begint om 15.15 uur 
(inloop vanaf 14.30 uur). Er zijn onafhankelijke deskundigen aanwezig van TNO, de MER commissie, 
RijksUniversiteit Groningen, Staatstoezicht op de Mijnen en de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij 
hebben elk verschillende expertises. In een drietal rondes zullen zij vragen beantwoorden met 
betrekking tot verschillende onderwerpen: 
  

• Ronde 1: Geologie/opbouw van de aarde op de locatie van de zoutcavernes; 
 

• Ronde 2: Technieken die gebruikt worden om gasolie in zoutcavernes op te slaan en de 
materie (gasolie) die in de cavernes opgeslagen gaat worden; 
 

• Ronde 3: Juridische aansprakelijkheid met betrekking tot de gasolieopslag.  
 
Gasolieopslag 
In het gebied de Marssteden in Enschede is lange tijd zout gewonnen vanuit diep onder de grond. 
Hierdoor zijn holle ruimtes in de bodem ontstaan, zogeheten zoutcavernes. Door de cavernes te 
gebruiken voor de opslag van gasolie blijven deze van nut (hergebruik) en wordt tegelijkertijd voorzien 
in strategische/langdurige voorraad gasolie. Dankzij de opslag van gasolie kunnen we gedurende 
enige tijd zonder de aanvoer van olie vanuit het buitenland.  
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Gespreksleider: de heer H. Koning ter Heege (stadsdeelmanager West gemeente Enschede) 
 
Deskundigen: 
TNO de heer Breunese  
Staatstoezicht op de mijnen: mevrouw Muntendam-Bos 
Vrije Universiteit Amsterdam: de heer Van Huissteden 
MER commissie de heer Hack en mevrouw Smal 
Rijksuniversiteit Groningen, de heer Van der Veen 
 
Welkom/inloop 
 
Inloop: 14.30/15.00 uur 
Opening/welkom: 15.00/15.05 uur: door Rob Engbers Statenlid CDA 
 
          Richttijden 
 
Blok 1 Geologie        15.15/16.45 uur 
 
Deskundigen:  
Vrije Universiteit Amsterdam: de heer Van Huissteden 
MER commissie de heer Hack en mevrouw Smal 
 
- inleiding: 10/15 min op beide onderwerpen 
- vragen raad- en statenleden  
- vragen belangstellenden 
 
Pauze: eetgelegenheid en informatieronde AkzoNobel      16.45/17.45 uur  
 
 
Blok 2 Techniek en Materie       17.45/19.15 uur 
 
Deskundigen:  
TNO de heer Breunese   
Staatstoezicht op de mijnen: mevrouw Muntendam-Bos 
 
- inleiding: 10/15 min 
- vragen raad- en statenleden  
- vragen belangstellenden 
 
Pauze: koffie/thee/fris        19.15/19.30 uur 
 
Blok 3 Juridische aansprakelijkheid      19.30/21.00 uur 
 
Deskundige: 
Rijksuniversiteit Groningen, de heer Van der Veen 
 
- inleiding: 10/15 min 
- vragen raad- en statenleden  
- vragen belangstellenden 
 
Afsluiting door Agnes Haveman (gemeenteraadslid D66) 
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