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Westerlee
wantrouwt
AkzoNobel
TAMMO BEISHUIZEN

WESTERLEE In Westerlee en om-

geving is onder inwoners veel
onrust over de plannen die chemiereus AkzoNobel heeft voor
het slaan van nieuwe zoutputten. De inwoners willen weten
hoe veilig het boorproces is.
Directeur Johan Visser van AkzoNobel Delfzijl kreeg het gisteravond in dorpshuis De Tille in
Westerlee zwaar te verduren.
Waar hij dacht te kunnen praten
over de inpassing van een nieuwe zoutlocatie aan het St. Vitusholt 2e Laan, de zogenaamde put
13, kreeg hij te maken met een
zaal vol kritische bewoners. Mensen die het slaan van put 13 helemaal niet zien zitten, omdat ze
vrezen dat de veiligheid in het geding komt.
Het wantrouwen richting AkzoNobel is groot. Harm Vos, een
van de bewoners die een nieuwe
zoutlocatie in zijn achtertuin
krijgt, vindt dat de chemiereus
eerst maar met aantoonbaar bewijs moet komen hoe veilig het
boren in de ondergrond is en wat
de eventuele gevolgen voor de
bebouwing zijn. De nieuwe zoutlocatie komt 40 meter van zijn
huis. En, dat vindt hij geen prettig vooruitzicht.

Vos vindt dat AkzoNobel eerst
de resultaten van een ondergronds meetnet moet afwachten.
Dat meetnet is bijna geïnstalleerd zodat TNO, KNMI en de Universiteit Utrecht de data kunnen
verzamelen. Visser voelt er helemaal niets voor om die bevindingen af te wachten. ,,Want het
duurt een fikse periode voordat
data uitgelezen zijn en voor we
weten welke trilling is toe te
schrijven aan mijnbouwactiviteiten of dat het om natuurlijke trillingen gaat.”
Visser hamerde er steeds op
dat het chemiebedrijf uiterst
zorgvuldig te werk gaat en veiligheid hoog in het vaandel heeft
staan. ,,We hebben in al die tientallen jaren dat we actief zijn in
het gebied Westerlee geen schadegevallen gehad, behoudens
schade aangericht door pekelzout.”
Het wantrouwen zit echter
heel diep bij de mensen die in de
buurt van de zoutlocaties wonen.
Dat beseft ook burgemeester Rika Pot die AkzoNobel opriep tot
een scherpere samenwerking
met de inwoners. Daarbij vindt
ze veiligheid, schade, transparantie en communicatie vier belangrijke thema’s die de chemiereus
zich in het proces met de inwoners zeer ter harte moet nemen.

