Woordvoering spoeddebat gaswinning 12 januari 2022

Voorzitter,
We zijn op de goede weg, de route is uitgestippeld, de gaskraan gaat langzaam helemaal dicht.
Maar: hebben we de route wel goed verkend en goed voorbereid?
We zijn nu op een hele grote, onverwachte hobbel in die weg gestuit. In de route naar een winning van 0 m3
gas is deze hobbel niet meegenomen. We waren al wel gewaarschuwd voor een eventuele vertraging in de
bouw van de stikstoffabriek, maar niet voor het feit dat de buitenlandse afnemers meer gas nodig zouden
kunnen hebben.
Misschien hielden ze bij het ministerie rekening met zo’n tegenvaller.
Misschien hadden wij er ook rekening mee moeten houden, maar we willen zo graag naar dat eindpunt van
de route, namelijk naar 0 m3 gaswinning in het Groningenveld.
Niet perse om dat nulpunt, maar omdat de grond onder onze voeten dan langzaam weer tot rust kan komen.
We willen in Groningen weer net zo veilig kunnen leven als in de rest van Nederland.
Voorzitter, sinds 10 januari hebben we een staatssecretaris Mijnbouw, dhr Vijlbrief. Weer iemand die zich
met frisse moed in gaat zetten voor het oplossen van de problemen in Groningen. Zoals de Commissaris van
de Koning al aangaf: hij moet direct aan de bak. Ik hoop dat de staatssecretaris op de uitnodiging in de
ingediende motie ingaat om snel met PS in gesprek te gaan. Hij kan dan een aantal vragen van onze fractie
beantwoorden.
Bijvoorbeeld de vragen:
–
–
–
–

is het mogelijk dat andere landen zich ook melden voor een hogere gaslevering op basis van de
afgesloten contracten?
weet Duitsland wel wat de extra uitvraag hier in Groningen teweegbrengt?
zijn alle mogelijkheden ondergezocht om de extra voorraad op een andere manier te organiseren?
hoe zit het nu precies met de vertraging van de bouw van de stikstoffabriek?

Er borrelen vast nog meer vragen op. We voeren nu eerst het debat vandaag, hierin kunnen we laten weten
wat voor onze fractie belangrijk is.
Dat zijn de volgende vijf punten:
1. Doe geen loze beloftes meer, wek alleen reeële verwachtingen die perspectief bieden en
communiceer daar helder en duidelijk over.
2. Doe er alles aan om toch vast te houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het winningsplan 20212022, ook als het extra geld kost om dat te regelen.
3. Zorg dat de versterking slagvaardiger aangepakt kan worden, interne processen en juridische
afdichting zijn nu leidend, dat houdt het daadwerkelijk versterken op. Stop daarmee en werk vanuit
vertrouwen.
4. Zorg ervoor dat mensen niet verder tegen elkaar uitgespeeld worden, maar regel dat er voldoende
geld beschikbaar is voor regelingen waar inwoners recht op hebben.
5. Zet de onverwachte opbrengsten van het extra gas dat mogelijk opgepompt wordt in om de inwoners
van Groningen genoeg te doen, bovenop de al gemaakte afspraken
Voorzitter, ik rond af.
Het nieuwe jaar is voor Groningen opnieuw roerig begonnen. Het vertrouwen in de politiek is verder gedaald.
Van een nieuwe bestuurscultuur is nog weinig te merken.
Maar, de route naar het eindpunt dat ik schetste is nog niet helemaal afgelegd.
Mijn oproep aan zowel de landelijke als de regionale politiek is: laten we samen naar dat eindpunt toe
werken, niet tegen elkaar maar juist samen! Dan zal het jaar 2022 het jaar van het keerpunt worden!

