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      |Potentie van de Ondergrond 

   door Herman van Os 

  

De diepe ondergrond begint volgens de 
Mijnbouwwet vanaf 100 meter, alhoewel voor 
geothermie een grens van 500 meter is 
aangehouden. In de presentatie is Herman 
ingegaan op de potenties van de ondergrond 
van de Twentse gemeenten. 
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      |Potentie van de Ondergrond 

De ondergrond biedt veel kansen voor gemeenten, maar het is belangrijk om per 
gemeente de ondergrond in beeld te brengen om te zien wat er precies mogelijk is. Voor de 
aanwezigen gemeenten betekent dit: 
 
• Voor de gemeenten Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Hof van Twente is er 

slechts beperkt potentieel voor het gebruik van geothermie. Ook is er geen gaswinning 
en zijn aquifer-structuren niet interessant voor deze regio.  

 
• Door een aantal gemeenten in de regio loopt een zoutformatie waarvan het 

economisch potentieel voor zoutwinning beperkt is . Eventueel gebruik is wellicht 
mogelijk door gebruik te maken van een combinatie functies, bijvoorbeeld zoutwinning 
gevolgd door opslag van vloeistoffen (gasolie) of gas (CO2, aardgas, waterstof). 
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• In deze regio vindt ook gaswinning plaats. Herman vertelt dat  de status van gaswinning 
erg veranderlijk is, het is dan ook belangrijk je informatie up to date te houden. Het 
verschilt heel erg per maand wat er uit de grond wordt gehaald. Voor de gemeenten 
Twenterand, Tubbergen, Dinkelland, Losser, Hardenberg en Oldenzaal is de potentie van 
gas (en daarna opslag) aanzienlijk groter.  
 

• Herman vertelt over de wijze waarop potenties in de diepe ondergrond worden 
onderzocht. Het is een tocht met veel onzekerheden, die alleen met meer kennis 
(boringen en interpretaties) kan worden verkleind. Het is goed om dit te beseffen, 
richting de besluitvorming of de communicatie met bijvoorbeeld de samenleving. 
 

• Ten aanzien van schaliegas vertelt Herman dat er veel putten nodig zijn om te 
ontdekken of er wel of geen potentie is. Die potentie is nu onbekend, want deze 
boringen zijn niet uitgevoerd. Herman verwacht overigens dat de markt potenties van 
schaliegas beperkt zijn in deze regio. 
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Ook als er geen directe aanleiding is om iets met de diepe ondergrond te doen, is het wel 
belangrijk om je schaakstukken op orde te hebben.  Mochten er initiatieven gestart worden  
of er vragen komen vanuit inwoners of politiek (bijv. over de mogelijkheden van 
geothermie), dan heeft de gemeente een antwoord of de mogelijkheden om een 
onderbouwde keuze te maken. 
 
Hiervoor zijn twee zaken belangrijk: 1) inzicht in de ondergrond en 2) een afwegingskader.  
 
1. Inzicht is lastig want ondergrond is alleen indirect en beperkt meetbaar. De echte 
potentie van de ondergrond wordt pas duidelijk als je begint met het benutten ervan.  
 
   uitspraken die je doet in je beleid, en de methodes die gebruikt worden om tot beleid 
te komen, moeten rekening houden met deze onzekerheden.  
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2. Afwegingskader. Een eerste selectie van activiteiten kan op basis van potentie: 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Theoretisch is alles mogelijk, maar voor de markt blijft weinig over. Het is daarom 
verstandig om beleidsvorming te beperken tot initiatieven met praktisch potentieel, en hier 
een afweging op te maken. 
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Een afwegingskader/beleid voor activiteiten in ondergrond moet rekening houden met: 
• Slechte reputatie van activiteiten in de ondergrond 
• Lange levensduur van ondergronds projecten 
• Grote investeringen in het begin (en de druk deze snel terug te verdienen) 
• Beperkte spelers in de ondergrond. 
 
 Komt samen in het afwegingskader van de provincie: Fingerprints methode. Hierin wordt 
gekeken naar de bijdrage van het initiatief in het realiseren van maatschappelijk opgaven. 
Met een afweging op strategische waarde, economische waarde, tijdsduur, 
omkeerbaarheid, risico en ruimtebeslag. 

 
  

Voorbeeld fingerprints methode 
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Concluderend 
Afwegingen voor activiteiten in de ondergrond maken blijkt lastig in de praktijk. Bij 
provincies en gemeenten komt vaak de “ladder” tevoorschijn. Dit model biedt een uitkomst 
voor de korte termijn, maar op de lange termijn schiet je jezelf in de voet. 
 
Bij een zacht implementatiekader, zoals de Fingerprints methode, neem je ook  zaken mee 
zoals omvang, locatie en activiteit specifieke aspecten.  
 
Nadeel is dat dit enorm complex is, en je meer informatie nodig hebt. Bovendien redeneer 
je vanuit maatschappelijke opgaven, en hoe maak je een rangschikking in deze opgaven…?  
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   door Herman van Os 
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Wat is de rol v/d gemeente t.a.v. diepe ondergrond: 
• Mijnbouwwet geeft adviesrol aan gemeente en waterschap 
• Als gemeente kan je tot zeggenschap komen door strategische keuzes voor 

functiebestemmingen in de ondergrond 
• Als regio kan je deze regierol versterken 
• Gemeenten moeten dealen met vragen uit de samenleving en incidenten omtrent de 

ondergrond 
• Rijksstructuurvisie (STRONG) zet in op functiescheiding in de ondergrond, maar elders 

in Nederland worden functies al veilig vermengd. 
 

Wat is de rol van participatie in de Fingerprints?  
Je kunt de Fingerprints goed gebruiken als objectieve basis voor gespreksvoering. Zo kun je 
van tevoren informatie geven om later discussie over te voeren. Welke keuze je maakt is 
natuurlijk subjectief, maar het geven van deze informatie kan daarbij essentieel zijn.  
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Wat zijn de voordelen van samen optrekken in Onder Twente? 
• Zorgen dat je al vroeg in gesprek komt. Je hebt maar kort de tijd om te reageren 

op een aanvraag (circa 10 weken), terwijl de aanvraag al langer bekend is bij 
EZK. Het is dus gunstig als initiatiefnemers al eerder de gemeente en andere 
stakeholders informeren om te komen tot betere afstemming en 
communicatie.  

• Samenwerking op het gebied van kennis en samenwerking tussen gemeenten 
en bedrijven kan hierdoor verbeteren.  

• Eenduidige communicatie, zodat er minder ruimte komt voor onzekerheden. 
• Opmerking: de samenwerking is al wel een stuk verbeterd. NAM stond 

mijlenver van Twente af en dat is een stuk verbeterd. Vooral met EZK om tafel 
gaan blijft een punt. Daar zou nog energie in gestoken kunnen worden.  
 

 Onder Twente voert hierover bestuurlijke gesprekken met de grote spelers in de 
diepe ondergrond en met belangengroepen. 

 Op het symposium van Onder Twente op 22 februari sprak Ruud Cino van EZK. 
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Strategische keuzes voor de ondergrond 
 Als gemeente en regio moet je je huiswerk doen: welke ondergrondse functies zijn 

favoriet? 
 

Als voorbeeld noemt Herman de provincie Groningen. Daar rijden stadsbussen op waterstof 
en dus heeft de provincie gekozen voor een waterstofeconomie. Deze functie vinden ze 
belangrijker dan anderen diepe functies, omdat er een bovengrondse vraag is. 
 
Laat je leiden door wat je wilt en niet door wat als eerste voorbij komt. Als je weet wat je 
wilt, kan je betere keuzes maken over wat de beste functie is (en niet wie het eerste komt).  
 
Ook zal de ondergrond nodig zijn om maatschappelijke opgaven te vervullen, zoals voor 
duurzame energie. Deltares heeft een methode om deze keuzes voor te bereiden.  
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Geothermie 
Potentie van geothermie in gemeente hangt af van de vraag. Investering zal hoog zijn: kan je 
vraag en aanbod voor dat bedrag samen brengen? Bovendien moet  je rekening houden 
met het mee-produceren van gas bij geothermie in sommige gebieden. Gas ontstaat in 
schalie en kool formaties, want daar zitten afgestorven organische resten in. Het gas 
ontsnapt uit de schalie en kool laag en als daarboven een ondoordringbare laag bestaat 
(klei of zout), dan verzamelt deze zich daaronder en is het goed te winnen (als het 
tenminste op één plek zich verzamelt). 
 
Geothermie en warmtepompen functioneren verschillend. Warmtepompen zijn 
opslagsystemen van warmte en koude en bevinden zich op enkele tientallen meters onder 
maaiveld. Deze worden vrij veel toegepast, ook door huishoudens. Geothermie is iets 
anders, daar wordt warmte gewonnen op grote diepten (kilometers diep). Dat is veel meer 
een industriële activiteit. 
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Potenties 
De bodem is niet geschikt voor alles: dit hangt af van de bodemformatie. In sommige 
formaties kun je heel goed materialen opslaan en andere zijn veel beter geschikt om er iets 
uit te halen. Geothermie is in een zoutformatie niet mogelijk, omdat het een hele 
compacte formatie is en er geen warm water door kan doorstromen. 
 
Het ministerie van EZK  verlaagt het productieplatform voor het Groningen gasveld. 
Hiermee wordt het belang van beleid voor kleine gasvelden verder onderstreept. Deze 
kleine gasvelden zijn in het algemeen in de laatste productiefase of zijn uit geproduceerd. 
Dit betekent niet dat deze velden leeg zijn, als de prijs stijgt wordt het aantrekkelijk om dat 
laatste beetje gas er ook weer uit te halen. Dus een klein gasveld in Twente kan zo maar 
weer in beeld komen. Andere regio’s in Nederland gaan daarover het gesprek aan met het 
ministerie. 
 
Het zout van de formatie van Zechstein is economisch gezien veel minder interessant dan 
ander zout (in Twente), maar gezien de potenties voor opslag daarna kan dat anders 
komen te liggen. De opeenvolging van diepe functies wordt steeds relevanter. 
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Wat zijn voorbeelden van risico’s?  
Bijvoorbeeld de breuklijnen in gaswinning, als je een gladde breuklijn hebt ontstaat er 
een stuk minder spanning in de ondergrond dan wanneer die lijn weerbarstiger is. Dat 
maakt het risico groter.  
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Maatschappelijk opinie in relatie tot gaswinning kan snel omslaan, en is uitermate relevant 
voor lokale politiek. Voorbeeld:  
 
De wethouder van Hardenberg was niet op de hoogte toen de regionale media naar 
gaswinning vroeg. Het is cruciaal dat de gemeente weet waar het over gaat, wat de impact 
is en haar bevolking daarover informeert.  
 
 Je moet je huiswerk hebben gedaan en een goed verhaal klaar hebben. Dat kan (of 

moet) in regionaal verband, zodat kennis wordt gebundeld. 
 Als je dat onder controle hebt kun je, als voorbeeld, nadenken over de plek waar AKZO 

in de toekomst zout gaat winnen. Is dat op de economische beste locatie of kies je voor 
een locatie waar mogelijkheden zijn voor vervolgfuncties (zoals opslag)? 
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Er is meer aan de hand dan je denkt dat er is, en je moet altijd op zoek moet naar 
nuance. Bijvoorbeeld: er komt iemand en die roept dat er is kans voor geothermie, 
maar wat voor een kans? Wat kan er theoretisch? Wat kan er effectief? Wat kan er 
praktisch?  Maak beslissingen wat kansrijk is. Onderzoek niet alles, maar probeer op 
die gebieden die interessant zijn verder in te zoomen.  
 
Volg de ladder niet strak. Maak er flexibel gebruik van. Bestuurders zien het graag, 
maar breng er nuance in. Houd daar bijvoorbeeld rekening mee in je omgevingsvisie. 
Gebruik eerder een multi-criteria-analyse.  
 
Tip 
Via nlog.nl kun je zien wat er in de buurt per boorgat gebeurt. Wordt door TNO 
beheert en zijn gegevens die bedrijven moeten aanleveren van de mijnbouwwet.  
LET OP: wel goed naar de data kijken, want die willen nog wel eens afwijken door de 
manier waarop het onderzoek gedaan wordt. 
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Laat je betrokkenheid bij de mooie Twentse 
bodem zien en breid ons netwerk uit via:  
@OnderTwente #ondertwente 
   

Informatie over activiteiten, het netwerk, aanmelden voor onze nieuwsbrief? 

www.ondertwente.nl 
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