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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de 
regering gegeven antwoorden 

3023 

Vragen van het lid Jansen (SP) aan de ministers van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over het 
plan om gasolie op te slaan in Twentse zoutholtes (ingezonden 2 juli 2010). 

Antwoord van minister Van der Hoeven (Economische Zaken) (ontvangen 
6 augustus 2010). 

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Opslag olie in Twentse zoutholtes»? 
Kloppen de vermelde feiten?1 

Antwoord 1
Ja. de vermelde feiten kloppen. AkzoNobel en de North Sea Group hebben 
een schriftelijke mededeling «voornemen gasolieopslag in zoutcavernes in 
regio Twente» ingediend bij EZ (bevoegd gezag) als begin voor een m.e.r. 
procedure. Naar aanleiding van deze mededeling hebben EZ en VROM (mede 
bevoegd gezag) een kennisgeving van het voornemen gedaan in de 
Staatscourant op 1 juli jl. (Stcrt-2010–10256) en de regionale kranten. 

Vraag 2
Is elders ter wereld al ervaring opgedaan met het gebruik van zoutholtes voor 
de opslag van olie? Zo ja, waar, sinds wanneer en onder welke voorwaarden? 

Antwoord 2
Ja. In de Verenigde Staten worden zoutvoorkomens vanaf 1920 op kleine 
schaal gebruikt voor olieopslag. Na de oliecrisis van 1973 wordt in de 
Verenigde Staten en Duitsland het grootste deel van de strategische 
olievoorraad in zoutcavernes opgeslagen. Belangrijk voor de opslag van olie 
in zoutcavernes zijn lange termijn stabiliteit en vloeistofdichtheid van de 
zoutcavernes. Dit wordt vastgesteld door middel van metingen en testen aan 
de zoutcavernes en installaties door gespecialiseerde ingenieursbureaus 
onder direct toezicht van de nationale mijnbouw autoriteiten (voor Nederland 
is dit Staatstoezicht op de Mijnen). 

1 Tubantia, 1 juli 2010.
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Vraag 3
Is er bij deze projecten sprake van een vorm van monitoring van de gevolgen 
van de ondergrondse olieopslag op de grondwaterkwaliteit? Zo ja, wat zijn de 
bevindingen van deze monitoring? 

Antwoord 3
Voor zover ons bekend vindt er elders geen monitoring plaats naar de 
gevolgen van de ondergrondse opslag op de grondwaterkwaliteit. Een 
dergelijke monitoring zou ook niet voor de hand liggen. Immers, zoutholten 
die voor ondergrondse olieopslag worden gebruikt liggen geheel ingebed in 
een ondoordringbare vloeistofdichte zoutlaag op een aanzienlijke grotere 
diepte dan de diepte waarop zich grondwaterhoudende lagen bevinden. 

Vraag 4
Is op grond van het huidige wettelijke kader ondergrondse olieopslag in 
zoutholtes in Nederland – in beginsel – mogelijk? Zo ja, welke vergunningen 
zijn nodig en hoe ziet het huidige toetsingskader eruit? Is dit toetsingskader 
naar uw mening adequaat? Zo ja, waarom? Zo nee, op welke wijze gaat u het 
toetsingskader verbeteren? 

Antwoord 4
Ja. Olieopslag in zoutholtes is in beginsel mogelijk. Voor de ondergrondse 
opslag zijn een opslag vergunning onder de Mijnbouwwet en instemming 
van de minister van EZ met het opslagplan vereist. 
De opslagvergunning kan worden geweigerd op grond van de weigerings-
gronden die in artikel 27, eerste lid van de Mijnbouwwet genoemd zijn. Het 
gaat bij deze aanvraag bij de beoordeling met name om het belang van de 
veiligheid (d) en het belang van een planmatig beheer van voorkomens (e). 
De minister kan zijn instemming aan het opslagplan weigeren op grond van 
de artikelen 36, eerste lid, en 39 van de Mijnbouwwet. De weigeringsgronden 
zijn het belang van planmatig beheer van voorkomens en het risico van 
bodembeweging. Daarnaast is een milieuvergunning, dan wel omgevingsver-
gunning, vereist. 
Op basis van de opslagvergunning, de milieuvergunning/omgevingsver-
gunning en het opslagplan bestaat een voldoende kader om te kunnen 
beoordelen of opslag van olie veilig kan gebeuren zonder risico’s voor het 
milieu. 

Vraag 5
Zijn er al een of meer vergunningaanvragen gedaan? Zo ja, waarvoor en door 
wie? 

Antwoord 5
Ja. Er is één vergunningaanvraag gedaan voor het opslaan van gasolie, 
namelijk door AkzoNobel, als houder van de vergunning voor het winnen van 
steenzout in het gebied Twenthe-Rijn.
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