Noodplan voor aardgasvoorziening geen
overbodige luxe
De elfstedenkoorts is voorbij. Toch werden in de afgelopen weken wel weer records gebroken,
namelijk bij de afzet van aardgas in Nederland. Column op www.energieexpert.nl.

Noodplan voor tekorten in gaslevering onnodig
In Italië was er paniek omdat Gazprom niet in staat was voldoende gas te leveren. In Nederland
zitten we daar niet mee. In de krant van 9 februari kon je lezen dat we rustig kunnen gaan slapen.
Gasterra meldde dat ze tot -17 °C aan alle verplichtingen kan voldoen en kouder wordt het nooit.
Opmerkelijk was voor mij de uitspraak van de gashandelaar uit Groningen dat er geen noodplan is
voor tekorten in de gaslevering. Dat is ook niet nodig, aldus Gasterra.

Is Nederland net zo rampbestendig als Japan?
Dat verbaast mij. Het is nog maar iets meer dan een maand geleden dat de winningputten en
compressorstations in Groningen en de mooie gasopslag in Grijpskerk werden bedreigd water dat
niet op de Waddenzee kon worden gespuid. De enorme economische belangen van onze noordelijke
gaswinning waren voor staatssecretaris Atsma geen reden om geld te steken in een gemaal op
Lauwersoog. Welnee, Nederland is rampbestendig. Nog langer regen en wind uit het noordwesten
dan afgelopen periode is blijkbaar een onmogelijk scenario. Als je zo zeker bent dan is een noodplan
inderdaad niet nodig.
In Japan waren ze ook heel zeker van hun energievoorziening. Totdat de kerncentrales van Tepco
ten onder gingen door een vloedgolf. Nu moet de Japanse overheid met miljarden Tepco
ondersteunen.

Naast noodplan ook beleidsplan voor aardgasvoorziening
We hebben wel degelijk een noodplan nodig voor onze aardgasvoorziening. Allereerst omdat
natuurrampen ook Nederland kunnen treffen. Bovendien wordt onze gasvoorraad steeds kleiner. Bij
het ministerie van Maxime Verhagen weet men dat we over een jaar of wat niet meer op Slochteren
kunnen rekenen om pieken in de vraag op te vangen. Uiteraard investeren we in opslag van aardgas.
Echter met afname van onze eigen gasvoorraad worden we, net als de Italianen, steeds afhankelijker
van Rusland. Naast een noodplan moet er ook een beleidsplan van Verhagen komen om onze
economie minder afhankelijk te maken van aardgas.

Minder afhankelijk van aardgas met warmte
Dat kan heel goed. Met de benutting van warmte die de industrie nu weggooit, kunnen we ons
verbruik al met tientallen procenten terugdringen. Verder kunnen we economisch verantwoord
investeren in isolatie, in warmtekrachtkoppeling en in opwekking van duurzame warmte. Er is een
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enorm potentieel aan geothermie en warmte uit organische reststromen en warmtepompen.
Tegenwoordig hebben we overal rampenplannen voor, maar voor een van de pijlers van onze
economie is blijkens Gasterra niets geregeld. We moeten toch een rampenplan hebben voor onze
energievoorziening en een visie voor de langere termijn? Actie, alstublieft!
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