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10 zienswijze vaststellingsbesluit

Voorzitter, CDA Midden-Groningen heeft met toch wel stijgende verbazing de
onderliggende documentatie gelezen. Zeker als we terug kijken naar de afgelopen
periode. Er wordt nog steeds gewerkt aan “betere” berekeningen voor het inschatten
van de mogelijke grondversnellingen en bevingen. En dan te bedenken dat jaren
lang stelselmatig ontkent is dat aardbevingen mogelijk zouden zijn.
Voor het kabinet is van belang, dat er leveringszekerheid wordt geboden voor onze
burgers en de contracten in het buitenland. Ook hier speelt zogenaamd het
Coronavirus. Door de onderliggende opdrachten kun je lezen dat er meerdere slagen
om de arm worden gehouden, voordat het Groningergasveld wordt afgesloten.
In de documentatie wordt aangegeven dat er 4.6 miljoen m3 per uur gewonnen moet
kunnen worden bij een strenge winter en uitval van Norg en ik spreek nog niet van
uitval van levering van Hoog calorisch gas. In het jaar van de hoogste gasproductie
van 54 miljard m3 werd er 6,2 miljoen m3 per uur gemiddeld gewonnen. Wat zou dat
teweeg kunnen brengen in de aangewezen clusters binnen de strategische keuze?
Daar heb ik niets over kunnen lezen in de documentatie. Wel over het verder
ondermijnen van de mogelijke versterkingsopgaven.
De aangewezen delen van het Groningergasveld suggereert dat alles makkelijk kan
verlopen. Maar bij het niet leveren van Hoogcalorisch gas moeten de verschillende
clusters de komende jaren gas blijvend oppompen, anders kunnen ze onvoldoende
bij geschakeld worden in tijden van krapte.
Dus zal het Groningergasveld zeer waarschijnlijk langer open moeten blijven
waardoor de grote onzekerheid voor onze burgers in het gebied dus ook langer blijft
bestaan. Hoe lastig is het de juiste elementen en in de juiste bewoordingen de
zienswijze te beschrijven!!!
Het moet dus, zoals u al aangeeft in de bijgevoegde Memo van belang dat er veel
meer zekerheid komt over de versterkingsopgaven.
Zo langzamerhand voelt het CDA zich gegijzeld op meerdere dossiers. En dat voelt
niet goed. Als gemeente hebben we behoorlijke deals gesloten voor het versterken
van onze schoolgebouwen. Maar de zaken voor onze burgers en bedrijven schieten
maar niet op.

