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Geacht college en geachte raad, 

Hierbij" een toelichting op de gevolgen van de motie zoals de raad die heeft aangenomen in uw vergadering 
recent. 

Met vriendelijke groet 

Ik gebruik de gratis versie van SPAMfighter 
1516 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd. 

Uw PC enorm traag? Klik voor de oplossing! 



Gaskraan dicht is dweilen met de kraan open. 

Deskundigen (geologen en boortechnici) voorspellen op grond van wereldwijde ervaring en 
kenms dat de aardbevingen als gevolg van gaswinning nog tientallen jaren door blijven gaan 
tenzij de oorzaak van de bevingen wordt weggenomen. Dat kan. De oorzaak is de 
onevenwichtigheid in de druk die enkele kilometers onder het maaiveld door gaswinning in de 
steenlagen is ontstaan. Het gasloze gesteente is broos geworden en breekt. Met gevolg 
bevingen. De bevingen kunnen worden voorkomen door na winning het evenwicht in de 
gesteenten weer te herstellen. Dat kan op verschillende manieren. De meest voor de hand 
hggende en goedkoopste methode is het onder druk inspuiten van zeewater in die broze 
gesteentelagen. Daarmee wordt het natuurlijk evenwicht hersteld en stoppen de bevingen. 

Oproepen om de gaskraan dicht te draaien zijn dus niet alleen nutteloos maar ook niet slim 
Het is immers eeuwig zonde om het kostbare gas ongebruikt in de bodem te laten zitten 
Denk bij stoppen van winning aan de gevolgen voor de werkgelegenheid, de aanslag op de 
kas van de NAM en op die van de Staat (waaruit uiteindelijk toch de bevingschade moet 
worden vergoed), denk aan hogere tarieven, kosten en heffingen die op de burgers afkomen 
als de geldstroom uit de gaskraan versneld dicht gaat. Denk ook aan de financiering van de 
bevingschade en de kostbare noodzaak om gas te moeten importeren. Eeuwig zonde en 
asociaal om dat kostbare gas ongebruikt in de bodem te laten zitten. 

Cruciaal voor de toekomst is het herstellen en bewaken van het evenwicht in het gasreservoir 
Al in 2014 heten de professoren Maurits en Anton van Putten in 'De Ingenieur optekenen dat 
verlagmg van de Groningse gasproductie geen remedie is tegen bevingen. De sterk verlaagde 
druk moet weer worden hersteld, aldus deze deskundigen. Dat zegt ook boorspecialist ing. 

Wigger uit "Laten we met voldoende zeewater vlak bij, streven naar 
herstel van de verstoorde druk in de gasreservoirs. Het gepraat en al die protesten over het 
herstel van schade helpen niet als niet eerst het evenwicht diep onder onze voeten wordt 
hersteld. Dat is goed mogelijk. Laten we de kansen die er liggen grijpen", aldus oud Shell en 
NAM medewerker Wigger. 
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