
Gaswinningsdebat live te zien op camping Roodehaan 
 
– door Janny de Weijs–  

ROODEHAAN – Het debat dat de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken 

woensdag voerde over het gasbesluit, dat vorige week is genomen, waarbij minister Henk 

Kamp meedeelde dat er in 2015 in totaal 30 miljard kuub gas wordt gewonnen, was op een 

groot scherm, live gestreamd, te zien op Camping Roodehaan. Dit scherm was opgesteld in de 

met wijnranken voorziene pergola bij het restaurant. Initiatiefnemers waren de Groninger 

Bodem Beweging en Milieudefensie. Voor de bijeenkomst was een grote belangstelling van 

de media, zowel van de regionale als de landelijke. De belangstelling van de zijde van 

omwonenden was in het begin nog wat magertjes. Dit had waarschijnlijk te maken met het 

aanvangstijdstip: 15.00 uur. Veel mensen werken dan nog.  

Bij de aftrap van de besprekingen ging er eerst wat mis, doordat Minister Kamp wat later 

verscheen. Daarna waren er nogal wat technische problemen met de geluidsweergave. Niet 

alles wat er werd besproken kwam duidelijk over. 

Tijdens het overleg kaartte Liesbeth van Tongeren (Groen Links)  aan dat de voormalig 

directeur van het Staatstoezicht op de Mijnen, Jan de Jong, onlangs nog had laten weten dat 

20 miljard toch echt het maximum is dat kan worden gewonnen. 

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) verklaarde dat ‘Groningen in de shit zit’ en dat men 

daar eerlijk over moet zijn. ‘Veiligheid daar  gaat het om’, zo verklaarde ze ‘We moeten 

werken met het voorzorgbeginsel. Maar nu doet het Kabinet maar wat, aangezet door de 

Tweede Kamer’.  

Carla Dik-Faber (C.U.) vroeg zich af of we die 30 miljard wel echt nodig hebben. Volgens 

haar moet veiligheid voorop staan en de gaswinning naar beneden. Daarna kaartte ze nog het 

enorme veiligheidsrisico aan dat het bedrijventerrein bij Delfzijl loopt en ook nog de 

onverkoopbaarheid van huizen in het gaswinningsgebied. Ook ging ze in op de instelling van 

een aardbevingskamer bij de rechtbank te Groningen. 

Liesbeth van Tongeren (Groen Links) wilde weten hoe het bij de tellingen zat met de 1 

miljard kuub gas, die de NAM voor zich zelf nodig heeft en ook hoe het zit met de 

hoeveelheid, die in de bufferlocatie bij Norg zit. Ze riep op om de vraag te verkleinen en dat 

geldt ook voor de binnenlandse vraag. 

Agnes Mulder (CDA) was van mening dat leveringszekerheid belangrijk is, maar dat de 

veiligheid van de Groningers voorop moet staan. Ze had verder problemen met de groep 

complexe gevallen en het omgaan van privacygegevens door de NAM. Ze vroeg daarnaast 

aandacht voor de veiligheid waar het de industrie en de dijken betreft. 

Eric Smaling (SP) vond dat de provincie Groningen wel in een laat stadium over het 

gasbesluit was geïnformeerd. Hij pleitte daarnaast voor een opkoopregeling. Dat de kans op 

een aardbeving met een kracht van 5 op de schaal van Richter was bijgesteld naar 4,5 zei hem 

niet zo veel. Een beving van 4,5 is nl. ook catastrofaal. Daarnaast wilde hij weten waarom er 

nog steeds geen tiltmeters, die juist zo goed zijn voor het meten van trillingen en het effect 

daarvan, worden gebruikt.  

Jan Vos (PvdA) was van mening dat het aardbevingsdossier niet alleen voor de Groningers 

een worsteling betekende, maar ook voor Kamer en het Kabinet. Hij pleitte er voor dat 

Groningen niet langer het wingewest van ons land mag zijn. Daarnaast wees hij op het 

voortschrijdend inzicht en  het effect van piekbelastingen. 

Hij vroeg ook aandacht voor de mensen, die inmiddels uit hun huizen zijn gezet. Velen zitten 

in een uitzichtloze situatie. De omkering van de bewijslast was voor hem ook een belangrijk 

thema.   

André Bosman (VVD) meldde dat voor zijn partij de veiligheid voorop staat. 17 miljoen 

Nederlanders willen blijven koken. Zijn partij is het eens met het winningsbesluit. De rol die 



het Economic Board speelt is van groot belang en de Hanze hogeschool en de RUG zullen 

kenniscentra worden op het gebied van aardebevingen en alles wat daarmee heeft te maken. 

Hij wilde verder af van de bestuurlijke spaghetti. 

Minister Henk Kamp begon direct na de bijdragen van de woordvoerders met zijn reacties. 

Voor hem gaat het om twee zaken: de veiligheid en de leveringszekerheid. ‘Er wordt 

overigens al lang’, zo zei hij,  ‘hard gewerkt aan de transitie naar duurzame energie’. 

Hij noemde de plannen voor de aanleg van windmolenparken in Friesland, Groningen en 

Drenthe. In 2050 moet de energievoorziening in ons land neutraal zijn.  

Kamp was van mening dat de mensen niet in de kou moeten komen te zitten. Daarnaast 

meldde hij dat hij niet bezig was met uitstellen en vooruitschuiven. Hij liet weten wel plannen 

te hebben om de winning naar beneden bij te stellen, maar dat daarover nog keuzen moeten 

worden gemaakt. Een ondergrens van 21 miljard kuub lijkt niet onmogelijk. 

Kamp wees nog op de verplichtingen die Nederland heeft t.o.v. buitenlandse afnemers, 

waarmee contracten zijn afgesloten.  

Toch hield hij zijn gehoor voor dat het moment nadert dat Nederland een netto-importeur van 

energie gaat worden.  

Hij beloofde verder dat 194 complexe gevallen nog dit jaar worden opgelost. Over het 

Centrum voor Veilig Wonen had Kamp niets dan lof. Nog dit jaar moeten 3.000 woningen 

worden aangepakt, waaronder 231 Jarinowoningen. 43 Daarvan zijn in zo slechte staat dat aan 

de bewoners vervangende nieuwbouw moet worden aangeboden. In 2016 moeten 5.000 

huizen worden aangepakt en aardbevingsbestendig worden gemaakt.  

Minister Kamp ging ook in op de risico’s bij bedrijven in de provincie Groningen. Alle 

gegevens zijn inmiddels in kaart gebracht. Dat was ook wel nodig want er was geen 

draaiboek. Er is nu een complexe lijst samengesteld waarbij AKZO/NOBEL in Delfzijl deze 

aanvoert. Het bedrijf is goed georganiseerd en de chloorinsluitingen zijn voldoende ingebed. 

Kamp liet verder nog weten grote waarde te hechten aan de Dialoogtafel.  Hij vond verder dat 

de overheid super onafhankelijk was omdat deze democratisch was gekozen. Hij vertelde 

verder over de medewerking die de NAM gaf en over Hans Alders, die per 1 juni aan de slag 

is gegaan als Nationaal Coördinator.  

Tijdens de pauze in het debat maakten de aanwezigen zich op om naar de Gaslocatie Saaksum 

te gaan. Bij terugkeer op Roodehaan zat de stemming er goed in. De Full Minties zorgden 

voor swingende muziek. Tijdens het avonddebat van de Commissie Economische Zaken werd 

nog een twintigtal moties ingediend. Deze worden donderdag 2 juli in stemming gebracht.  

 

 

 

 


