
 
 
 
Hengelo, 21 april 2014 
 
Betreft: Gasolieopslag in ondergrondse zoutholtes 
 
Geacht College, 
 
In de Twentsche Courant Tubantia van vrijdag 18 april 2014 lazen wij dat er onderzoek wordt 

gedaan naar het opborrelen van ruwe olie uit de bodem van het Duitse Amtsvenn, direct 

over de grens in Duitsland. Er wordt onderzocht of deze olie afkomstig is uit de 

ondergrondse opslag voor olie en gas, in cavernes die ontstaan zijn door de zoutwinnning. 

 

Het ministerie van Economische Zaken behandelt een aanvraag om in de zoutcavernes onder 

het industrieterrein ‘Marssteden’ te Enschede gasolie op te slaan. Deze opslag lijkt 

vergelijkbaar met de opslag in het Duits Amtsvenn.  

 

Tot nu toe heeft de discussie over het toestaan van de gasolieopslag onder de Marssteden 

zich binnen de gemeente Hengelo geconcentreerd op de randvoorwaarden voor het vervoer 

van de gasolie vanuit de Hengelose haven naar de cavernes. Naar aanleiding van het artikel 

maakt de PvdA-fractie zich zorgen over de veiligheid van de opslag en de consequenties voor 

het milieu. 

 

Naar onze mening is het van belang, alvorens concrete voorbereidingen te treffen voor de 

gasolieopslag onder de Marssteden, de uitkomsten van het Duitse onderzoek af te wachten. 

 

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen hebben wij dan ook de volgende vragen: 

 

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel in de TC/Tubantia van vrijdag 18 april 

2014? 

2. Deelt het college onze mening dat alvorens er concrete voorbereidingen worden 

getroffen voor gasolieopslag onder De Marssteden het Duitse onderzoek moet worden 

afgewacht? 

3. Is het college bereid om er bij het bevoegd gezag, in dit geval het ministerie van 

Econommische Zaken, erop aan te dringen dat er geen concrete voorbereidingen worden 

getroffen alvorens het Duitse onderzoek is afgerond en duidelijk is wat de oorzaak is 

voor de ontstane problemen in Duitsland? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA, 

 

Bente Nijland 

Fractievertegenwoordiger 

 

Maarten Hollander 

Fractievoorzitter 

 


