Noodplan voor de gaswinning
Het is zaak dat de PvdA het initiatief neemt om de gaswinning in Groningen op de kortst mogelijke
termijn zeer drastisch te verlagen en perspectief geeft op stopzetting binnen 8 jaar.
Hierbij kan gedacht worden aan:
1. het uit de rijksbegroting halen van de gasbaten van het slochtereneveld. Dit zou vanaf 2016
in drie jaar moeten worden doorgevoerd. De middelen dienen volledig besteed te worden
om De afhankelijkheid van gas in hoog tempo te verminderen. Hierbij hoort ook het
compenseren van sociaal ongewenste bijverschijnselen die optreden gedurende de
gaswende.
2. Een noodwet gaswende is nodig om een reeks van drastische maatregelen te kunnen nemen
en andere wetten zo nodig(tijdelijk) buiten werking te kunnen stellen. Ook Europese regels
zullen zo nodig hieronder vallen.
3. de rijksbegroting moet vervangende middelen zoeken, daarbij hoort ook het verhogen van
de belasting op energie en grondstoffengebruik en wellicht het lozen van warmte. De
inkomens tot ca. 2 maal modaal, krijgen forse bijdragen uit het aardgasfonds voor
investeringen in minder gasverbruik. Ook compensatie voor de hoge woonlasten
voorafgaand aan de realisering van de alternatieven, kunnen uit het gasfonds worden
betaald, mits er medewerking is aan realisatie. Woningcorporaties worden ook ondersteund
en verplicht mee te werken aan de vereiste investeringen.
4. Netwerkbedrijven worden nadrukkelijk betrokken bij de investeringen in: woningisolatie;
warmtenetten; energieopslag (warmte en stroom); enz. De middelen die nodig zouden zijn
om het gasnet te vervangen, worden hiertoe ook aangewend.
5. Groningen dient ondersteund te worden om deze grote wende voorop te gaan en van de
nood een deugd te kunnen maken.
Dit is niet meer dan een eerste aanzet, die wellicht gebruikt kan worden om een reeks van punten
verder uit te werken, met op verschillende punten ook heel tastbare zaken, die enthousiasmeren en
mensen er bij betrekken.
Het geheel zou een motto kunnen hebben van het teruggeven van de energievoorziening aan de
mensen.
De vervreemding men onze energievoorziening is te groot geworden, om dat te veranderen zal een
program van educatie onderdeel moeten uitmaken van het geheel.
Ik heb het kort gehouden om te veel voetangels en klemmen voor later te kunnen bewaren.
In ons netwerk zit zo’n enorme deskundigheid heb ik in die paar maanden dat ik er bij ben gemerkt,
dat we kunnen aanbieden een belangrijke bijdrage aan een plan te kunnen leveren.
Door het uit de rijksbegroting halen van de opbrengst en dat geld te gebruiken voor de wende, kan in
Groningen een hoop wrok worden weggenomen, al zal het even duren voor het vertrouwen terug is.
De discussie kan dan gaan over de problemen die we tegen komen, in plaats van alleen maar
verwijten dat het om het geld gaat.
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