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‘Veiligheid bepalend bij
gaswinning Groningen’
GRONINGEN In plaats van de hoe-
veelheid gas zou de veiligheid in
Groningen uitgangspunt van
het nieuwe winningsplan van
de NAM moeten zijn.

Dat zegt de Belgische hoogleraar
geologie Manuel Sintubin. Hij
was anderhalve dag in Groningen
voor een lezing en besprekingen.

Sintubin kijkt met spanning
uit naar het nieuwe gaswinnings-
plan, dat de NAM volgende week
openbaar wil maken. De grote
vraag is of het gasbedrijf iets
heeft geleerd van alle kritiek die
het de afgelopen jaren over zich
uit kreeg uitgestort.

,,Het werken met een vaste
hoeveelheid gas maakt het de
NAM wel heel gemakkelijk. Ze we-
ten dan: we mogen 27 miljard
kuub gas winnen en doen dat uit
die en die put. Ze moeten daar be-
ter over nadenken. De aardbevin-
gen zijn nu een gevolg, er wordt
niet proactief gewerkt.’’

,,Ik heb dit voorjaar in de Twee-
de Kamer al gezegd dat het an-
ders moet. De NAM moet zich
niet meer focussen op de hoe-
veelheid gas die ze mag produce-
ren, maar op de manier waarop
dat gebeurt. En het liefst zou ik
zien dat het Staatstoezicht op de
Mijnen en het ministerie van Eco-
nomische Zaken als regulator op
zouden treden, niet de NAM zelf.’’

De veiligheid moet het belang-

rijkste uitgangspunt worden,
vindt de geoloog van de universi-
teit in Leuven. De NAM moet wat
hem betreft wetenschappelijk
aantonen dat ze een bepaalde
hoeveelheid gas kan winnen zon-
der dat de aardbevingsdreiging
toeneemt. Het seismisch risico
moet minimaal zijn. ,,Zo kan de
exploitant zich niet meer ver-
schuilen achter het door de over-
heid opgelegde winningsniveau.
En hiermee vermijd je ook een ge-
voel van schijnveiligheid.’’

Volgens Sintubin beschikt de
NAM inmiddels over zo veel ge-
gevens en modellen dat een der-
gelijke manier van produceren
ook mogelijk is. ,,De wetenschap-
pelijke basis is er.’’

Manuel Sintubin


