Wat doen we met de aardbevingen
Aardbevingen in gaswinningsgebied: snel vergeten of gebruiken om alternatieven voor aardgas te
vinden? Column op www.energieexpert.nl.
In vijf dagen tijd vier echte aardbevingen. Dat was begin februari in de provincie Groningen reden
tot paniek. Voor iedereen was het inmiddels duidelijk dat de winning van aardgas de oorzaak van
deze bevingen was. De dienst Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) van het ministerie van EZ had
eind vorig jaar al gewaarschuwd voor toename van aardbevingen. Niet alleen in aantal maar ook in
kracht; dodelijke ongevallen door deze bevingen waren mogelijk, meldde SodM. Deze staatsdienst
wilde dan ook de winning van aardgas uit het Groningenveld terugschroeven. Maar Henk Kamp, de
minister van EZ, wil vooralsnog niet aan de oproep van zijn eigen dienst gevolg geven.

Snel vergeten
Een week of wat waren de aardbevingen groot nieuws en werd er een kamerdebat aan gewijd. Maar
nu houdt de Groningse bodem zich al een tijdje stil en is het onderwerp al weer uit de belangstelling
verdwenen. De waarschuwing lijkt vergeten en niemand maakt zich druk over de toekomst van ons
aardgas.
Het is typerend voor de mens om een waarschuwing snel te vergeten als er daarna even niets
gebeurt. We gebruiken de periode van rust niet om maatregelen te nemen. Pas als het echt misgaat,
komen we in actie.

Wat kunnen we doen?
Nu kun je voor de aardschokken in Groningen natuurlijk de vraag stellen of we nog wel wat kunnen
doen. Het is wel zeker, dat Groningen meer en wellicht zwaardere schokken zal krijgen. Maar het is
ook waarschijnlijk, dat het geleidelijk terugschroeven van de productie de schade zal beperken. De
toenemende frequentie van de schokken is het gevolg van het opvoeren van deze productie. Ter
wille van de staatskas is een jaar of wat geleden de kraan van Slochteren een stuk verder
opengedraaid. In een interview in het Dagblad van het Noorden geeft professor Rien Herber van de
Rijksuniversiteit Groningen en voormalig geoloog bij NAM dat ook aan.
Geleidelijk de kraan weer terugdraaien is niet moeilijk. Maar het is een probleem voor de staatskas
en voor de lopende exportcontracten. Maar nu of over een jaar of wat zullen we er toch aan moeten
geloven. De aardschokken zijn ook een teken dat de enorme gasbel van Groningen echt uitgeput
begint te raken. Onze aardgasinkomsten verdwijnen en er ontstaat en omgekeerde geldstroom naar
landen buiten de EU. Of ….

Alternatieven voor aardgas
Of kunnen we de waarschuwing van de aardschokken ook gebruiken om alternatieven voor aardgas
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te vinden? We zijn al een beetje op weg met de winning van aardwarmte op dezelfde diepte als olie
en gas. Het potentieel voor geothermie is groot in Nederland. Daarnaast zijn er andere duurzame
bronnen en is er een enorme gasbesparing mogelijk door warmte uit de industrie te gebruiken, die
nu wordt weggegooid.
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