Noordelijke Klimaattop moet afspraken maken over afbouw gaswinning Noorden en Waddenzee
Friesland, Groningen en Drenthe organiseren vandaag de Noordelijke Klimaattop. Niet toevallig gelijktijdig met
de internationale klimaattop in Bonn. Maar het aanpakken van de gaswinning staat niet prominent op de
agenda in Groningen. En dat is een gemiste kans voor zowel het klimaat als de noordelijke provincies.
Vele miljarden kubieke meters aardgas uit de bodem van Groningen, Friesland en Drenthe verwarmden niet
alleen onze huizen, maar ook het klimaat. Het is dan ook zeer positief dat juist deze provincies vandaag
samenkomen tijdens de georganiseerde Klimaattop. Bestuurders en bewoners van deze provincies kennen als
geen ander de lasten van de winning en het gebruik van aardgas. Ze spreken uit eigen ervaring.
Duurzaam energiegebruik staat centraal op de top. Veel bestaande bedrijven, maar ook start-ups zullen
voorbeelden laten zien van energiewinning die het klimaat niet belast. Woningbouwverenigingen en
bouwbedrijven laten zien hoe er eenvoudig energie bespaard kan worden. Dat is een positieve insteek en een
belangrijk signaal dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om comfortabel te leven zonder afhankelijk te zijn van
fossiele brandstoffen.
Besparen en schone energie zijn cruciaal voor het slagen van de energietransitie, dat staat buiten kijf. Toch
zien we dat er een belangrijk onderdeel van deze meer dan noodzakelijke duurzame omschakeling ontbreekt
tijdens de Klimaattop: het afbouwen van aardgaswinning in het Noorden en onder de Waddenzee. Zolang onze
gasverslaving blijft bestaan, is er geen ruimte voor een duurzame energie economie in het noorden.
Als we in Noord Nederland daadwerkelijk een duurzame toekomst willen creëren, dan is het tijd om los te
komen van de oude belangen. Dat is nog niet zo gemakkelijk, de fossiele industrie zit diep in het DNA van de
economie. Deze Noordelijke Klimaattop wordt, onder de titel van de New Energy Coalition,
mede georganiseerd door Gazprom, Shell, Gasterra en NAM. Bedrijven, kennisinstituten en
denktanks die al tientallen jaren zeggenschap hebben over de manier waarop er gas gewonnen wordt in Noord
Nederland of zich bezig houden met de verkoop en het transport van gas. Het zal niemand verbazen dat het in
het belang van deze gevestigde orde is om tijdens deze top zo min mogelijk aandacht te besteden aan de
gaswinning.
Wij vinden, net als de bewoners en bestuurders dat juist de Klimaattop het meest geschikte moment is om te
laten zien dat er geen plek meer is voor het winnen van aardgas. Er is al te veel CO2 in de atmosfeer en teveel
ellende door mijnbouwschade. Om nog maar niet te spreken van de mogelijke gevolgen voor natuurgebieden
zoals Werelderfgoed Waddenzee.
Daarom voegen wij alsnog een agendapunt toe aan de Noordelijke Klimaattop: een gezamenlijke oproep tot
het direct opstellen van een afbouwplan voor de gaswinning in het Noorden en onder de Waddenzee. Nog
minder gas uit Slochteren, geen nieuwe gaswinning bij Ternaard, Schiermonnikoog, TerhHorne, Ooppenhuizen
en al die andere plekken waar grote mijnbouwbedrijven nog meer aardgas omhoog willen halen. Niet meer
doen! Het hoeft ook niet. Want juist de mensen uit Noord Nederland laten vandaag in Groningen zien dat er
andere manieren bestaan om warmte en elektriciteit te produceren.
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