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Pompen en verzuipen. 
 
Wie het repertoire van de Guus Meeuwis kent is vast en zeker bekend met het nummer ’t 
dondert en het bliksemt. Daarin komt de zin ‘dat wordt dus pompen of verzuipen, da’s de 
enige manier een aantal keren voor. Daar moest ik aan denken bij het lezen van de 
operationele strategie voor het gasjaar 2020-2021. Die strategie is te veel we pompen en de 
Groningers verzuipen. Want waar de versterking op zich laat wachten, norm na norm naar 
beneden wordt bijgesteld lijkt het adagium bestaanszekerheid ook nu het onderspit te 
delven bij de leveringszekerheid.  
 
Vooropgesteld de ChristenUnie is blij met het versneld afbouwen van de gaswinning gericht 
op het definitief beëindigen van de mijnbouw in onze provincie. Het is een begin om te 
werken aan herstel.  
 
We hebben zorgen over de vastgestelde uitgangspunten en de prioritering in maatregelen. 
Met name waar het de overschrijding van de productie van de cluster buiten de clusters 
Bierum en Eemskanaal betreft. De norm voor melding van productie van 50% meer dan in 
een eerdere maand is hoog. Door verschillen in winsnelheid is eerder de stabiliteit van de 
ondergrond dusdanig veranderd met aardbevingen als gevolg. 
 
Het heersende idee dat we met de vermindering van de winning eigenlijk geen probleem 
meer hebben in Groningen lijkt steeds meer post te vatten. Dit doet geen recht aan de 
feitelijke situatie. Het staat op gespannen voet met een ander principe namelijk het 
herstellen van het vertrouwen. Dat blijft steeds beschaamd.  
 
In de voorbije maand juni 2020 werden er in onze provincie 10 aardbevingen geregistreerd. 
In kracht variërend van 0,2-1,3 op de schaal van Richter. Vijf van deze bevingen kwamen 
voor in onze gemeente. Ook in de zuidelijke clusters. 
 
Daarnaast neemt, niet in de laatste plaats door theoretische aanpassingen, het aantal 
risicovolle gebouwen af. (Pmean | P90 overzicht SodM) Daarmee is het gevaar aanwezig dat 
er van de versterkingsoperaties uiteindelijk niets meer terecht zal komen. Wat overblijft zijn 
beschadigde woningen die wonderbaarlijk weer voldoen aan de veiligheidsnorm maar 
evenzogoed wel schade blijven houden.  
 
Bij de stukken zit een uitgebreide rapportage “Seismic Hazard and Risk Assessment of 
Production Profile” dit stuk is in het Engels opgesteld en bevat essentiële informatie. Volgens 
de ChristenUnie is het goed gebruik om voor stukken die betrekking hebben op 
besluitvorming te kiezen voor de officieel erkende rijkstalen. Wij verzoeken dan ook om in 
het vervolg een Nederlandse versie van dit document te verstrekken.  
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De ChristenUnie onderschrijft de inzet van het college en de aandachtspunten zoals 
verwoord in het memo. Wij gaan er van uit dat u de raad zo spoedig mogelijk na 14 juli 
informeert over de zienswijze. 
 
Met name de critical review van de Rijksuniversiteit die gekoppeld kan worden aan de 
ervaringen in onze eigen gemeente moet wat ons betreft meer aandacht krijgen. De 
zinsneden over raken van grondrechten mag wat ons betreft steviger worden geformuleerd. 
Naar ons oordeel wordt dit grondrecht getreden. 
 
Waar gesproken wordt van ‘Wij blijven de minister oproepen om alles uit de kast te halen 
om de gaswinning zo laag mogelijk te houden.’ zien we graag een vermelding van duidelijke 
begrenzingen en ook verwachtingen in de richting van de minister. 
 
Ik sluit af met Meeuwes: 
 
Laat de tijd zijn werk doen, 't leven gaat zoals het gaat 
Maar zorg dat je er bij bent, dat je weet dat je bestaat. 
Laat de vreugdevuren branden, doe het onrecht in de ban 
Geniet met volle teugen, pluk de dag zoveel je kan. 
 
Laten we blijvend werken aan bestaanszekerheid voor al onze inwoners. Juist voor hen die 
niet op de voorgrond treden. Zodat leven in Midden-Groningen nu en straks genieten met 
volle teugen is.  


