
Inbreng voor het rondetafelgesprek gaswinning Groningen op 17 mei 2018

Met het besluit de gaswinning uit het Groningenveld zo snel mogelijk terug te brengen naar nul, ligt de 
vraag voor waar we in de toekomst onze energie vandaan gaan halen.  
De import van gas uit Rusland is ongewenst. Ik wijs alleen op de milieu-impact, zoals de 
broeikasgasuitstoot die een kwart hoger ligt door lekkages en het energiegebruik voor stkstof producte.

Het gebruik van gas uit kleine velden, gaat gepaard met een lagere uitstoot van broeikasgassen, maar is 
evenzeer onwenselijk. Ondanks veel protest en ongerustheid nieuwe gasvelden openen, terwijl de 
overheid tegelijk roept dat we van het gas afgaan, is niet uit te leggen. Gemeenten worden gedwongen 
gaswinning toe te staan, maar worden niet geholpen bij het omschakelen van hun inwoners van aardgas 
op duurzame energie.

De notte van GTS schetst een groot aantal mogelijkheden om de gaswinning vanuit het Groningenveld te
reduceren. We moeten alle zeilen bijzeten om het risico op aarbevingen in Groningen te beperken. 
Daarom ontbreekt er nog een opte aan de vraagzijde en dat is het vrijwillig of contractueel vastgelegd 
beperken van de gasvraag op momenten dat de piekvraag zo hoog is dat het groningenveld extra gas moet
leveren. Een soort Warmetruiendag voor Groningen.

Milieudefensie pleit voor een snelle omschakeling op duurzame warmte. In de routekaart die we u 
toestuurden, leest u daarover meer. In het klimaatakkoord ziten we aan tafel om te zorgen voor tempo, 
om de energietransite eerlijk te maken en om draagvlak te houden.

Veel gas wordt gebruikt in de glastuinbouw. De sector zelf begrijpt zelf heel goed dat fossiele tomaten en 
potplanten hun langste tjd gehad hebben. Nu is het moment om door te pakken en de hele sector op 
geothermische warmte aan te sluiten en tegelijk de kortng op de energiebelastng op gas te beëindigen. 
Dat vergt investeringen, verandering van teelten en teeltmethodes en in enkele gevallen verplaatsing van 
tuinen. De overheid zal tuinders daarbij moeten ondersteunen.

Het ombouwen van tuinbouwbedrijven en woningen is een megaklus, maar er zit een andere kant aan het 
gastransiteverhaal. Ook het gasgebouw moet worden gerenoveerd. De constructe die in de jaren zestg 
werd opgebouwd is afgeschreven. We hebben de keuze tussen sloop of een meer duurzame oplossing. 
Milieudefensie pleit voor hergebruik van de brokstukken van het gasgebouw. Er is immers nieuwe energie 
nodig. En dat vergt regie. Oude structuren veranderen niet vanzelf en zeker niet snel genoeg.

Wij stellen voor:
– een verbod op het investeren in nieuwe aardgas infrastructuur voor Gasunie
– een eind aan de ontwikkeling van nieuwe gasvelden.
– een forse taakstellingen voor EBN wat betref het ontwikkelen van geothemie
– een rol voor Gasunie als regio-overstjgend warmtenetbeheerder
– Verkoop van Gasterra en ophefen van het monopolie op de inkoop van Groningengas

Overheidsregie is nodig, voor duurzame energievoorziening en voor een eerlijke transite voor de 
tenduizenden mensen die nu nog in de gassector werken.
 


