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Groningen zit klem door
Haagse honger naar gas

Er ismaar één
oplossing voor de
aarbevingen in
Groningen: de
gaskraanmoet
flinkworden
dichtgedraaid,
betoogtRita
Pestman.

B egin 2013 gaf het
Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) minis-
ter Kamp (economi-
sche zaken) het ad-
vies de gaswinning
in Groningen zo snel

en zoveel mogelijk terug te brengen.
De minster liet dat jaar 54 miljard
kuub gas uit de bodem halen: een re-
cord. De Tweede Kamer diende geen
motie van wantrouwen in.
In 2014 trok de minister weer zijn
eigen plan: de vijf putten bij Lopper-
sum bleven voor 20 procent open,
terwijl sluiting was aanbevolen. Ook
bracht hij de gaswinning niet terug
naar de door het SodM gewenste 30
miljard kuub per jaar. De minister
wilde 42,5 miljard kuub, andere put-
ten moesten meer produceren.
Het SodM sprak direct grote zorg
uit over de putten Eemskanaal en
Froombosch; daar vinden, na Lopper-
sum, de meeste aardbevingen plaats.
Het SodM vreesde ook voor aardbe-
vingen in stedelijk gebied, de stad
Groningen zou getroffen kunnen
worden.
Het gelijk van het SodM is al bewe-
zen. De stad Groningen werd op 30
september getroffen door een aard-
beving waarvan het epicentrum in
de gemeente Ten Boer lag. Een do-
cente vertelde me dat ze de middel-
bare school waar ze werkt zag bewe-
gen. Ze had de indruk dat ze naar
een video uit Japan zat te kijken.

Schaal
Een aardbeving van 2,8 op de schaal
van Richter lijkt misschien niet
zwaar vergeleken met aardbevingen
in andere delen van de wereld, maar
in Groningen beeft de aarde op
slechts drie kilometer diepte. De be-
ving komt met veel meer kracht aan
de oppervlakte. Vervolgens treedt er
een gevaarlijk grondversnelling op.
Eigenlijk kun je stellen dat de schaal
van Richter niets zegt over de kracht
van een beving in Groningen.
Lokale bestuurders wordt verweten

te weinig te doen, maar we kunnen
geen kant op. Mijn gemeente Ten
Boer heeft een zienswijze ingediend
op het voorlopige gasbesluit van de
minister, maar zolang hij geen defi-
nitief besluit neemt is de gang naar
de Raad van State onmogelijk.
We zijn rechteloos in een rechts-
staat. Het definitieve gasbesluit is
nog steeds niet gepubliceerd vanwe-
ge problemen met de put Eemska-
naal. Die put veroorzaakte de beving
op 30 september.
Mijn zorgen zijn groot: de dijk die
het in 2012 bijna begaf, zal pas in
2018 op sterkte zijn. In het oorspron-
kelijke aardbevingsgebied moeten
50.000 huizen verstevigd worden. Tot
nu toe is er geen huis aangepakt. In-

genieurs zitten met de handen in het
haar. Elke bakstenenmuur is anders,
elk huis heeft een eigen aanpak no-
dig. Dat gaat niet en daarom zoeken
ze in Delft uit wat de grootste alge-
mene deler is.

Norm
Vraag is ook nog wat de veiligheids-
norm wordt. Komt die norm hoog te
liggen, dan zullen veel huizen ge-
sloopt moeten worden. Dat zal een
enorme impact hebben op de cohe-
sie in de dorpen. Veel bewoners van
huizen die wél verstevigd kunnen
worden, zullen hun huizen voor kor-
tere of langere tijd moeten verlaten.
Het probleem waarvoor wij gesteld
worden is niet te overzien. Nu ook de

stad voor een groot deel in de aard-
bevingsring komt te liggen, lijken de
problemen onoplosbaar: hoe verste-
vig je bijvoorbeeld het universitair
medisch centrum?
Het gevoel van onveiligheid neemt
toe. Ik hoor het omme heen en ik er-
vaar het zelf. Een fietstochtje op zon-
dagmiddag brengt geen ontspanning
als je ziet dat een huis bij jou in de
buurt opeens ook in de stutten staat.
Er is maar één oplossing die op kor-
te termijn lucht geeft: drastisch min-
der gas winnen. De aardbevingen
zullen niet ophouden, maar wel snel
afnemen in aantal en kracht. Op die
manier zullen we hopelijk tijd heb-
ben om preventieve maatregelen te
nemen, want die blijven nodig.
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In een woning in Bedum zijn camera’s geplaatst die iedere trilling en beweging registreren. FOTO ANP

H et is een van de zorg-
wekkende ontwikke-
lingen van 2014: aan
de randen van Euro-
pa staan ‘sterke lei-

ders’ op die steeds openlijker hun
totale desinteresse uitspreken
over de waarden van democratie
en samenwerking.
Terwijl de aandacht een groot
deel van het jaar uitging naar de
Russische president Poetin, is op
de valreep ook het andere pro-
bleem aan Europa’s buitengren-
zen pijnlijk in de schijnwerpers
komen staan. Dat probleem heet
Turkije.
Alleen al de reactie van de Turkse
president Erdogan op de nieuw-
ste golf van arrestaties onder zijn

politieke tegenstanders spreekt
boekdelen. “Houd je wijsheden
voor je”, sprak hij smalend toen
gisteren vanuit Europa en de rest
van de wereld scherpe kritiek
kwam op de arrestaties. Hij juich-
te openlijk toe dat tegenstanders
zijn opgepakt. Dit past simpelweg
in zijn plan om ‘nieuwe zaadjes te
planten voor het nieuwe Turkije’,
zei Erdogan – waarmee hij aangaf
dat voor opponenten in zijn land
geen plaats meer is.
De arrestaties betreffen vooral
journalisten die banden hebben
met de Gülen-beweging, de isla-
mitische politieke concurrenten
van Erdogan. De prediker Gülen,
die in ballingschap leeft in de VS,
heeft nu geen spreekbuis meer in

Turkije. Los van de vraag hoe de-
mocratisch Gülen zelf is, is dit
een dramatische ontwikkeling. In
een eerdere ronde werden dit jaar
ook al agenten en aanklagers ge-
arresteerd die met hem sympathi-
seerden. En in de ronde daarvoor
was de seculiere oppositie al
monddood gemaakt. De econo-
mie is steeds meer in handen van
politieke vrienden van Erdogans
eigen AK-partij.
Op papier is Turkije nog steeds
een democratie met een gekozen
president en onafhankelijke
rechtspraak. Maar de vage aan-
klachten bij beide arrestatiegol-
ven laten een patroon zien waar-
bij het steeds ‘toevallig’ de poli-
tieke tegenstanders van Erdogan

zijn die voor jaren in de cel ver-
dwijnen. De president heeft dank-
zij de arrestaties bovendien han-
dig de aandacht afgeleid van een
corruptieschandaal in zijn eigen
partij, een schandaal dat juist
door Gülen werd onthuld.
Of er met het nieuwe, autoritaire
Turkije nog samen te werken valt,
wordt steeds meer de vraag. Euro-
pa onderhandelt al twaalf jaar
over een eventueel EU-lidmaat-
schap voor Turkije. De gesprek-
ken zijn uitzichtsloos geworden.
De verleiding kan groot zijn om
de deur maar helemaal dicht te
gooien. Maar dan zullen de zor-
gen pas echt beginnen. Er zit
niets anders op dan het te blijven
proberen, hoe moeilijk ook.
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