


Er is een brede duurzaamheidsscope nodig  

voor afwegingen rond de bodem; 

de energietransitie staat daarin centraal. 

 

Inzichten uit een regio: 
 

 Sneller afbouwen van fossiele energie 

 De bodem is onmisbaar bij de 

energietransitie: voorbeelden Groningen 

 De bodem beeft in Groningen 

 Kijkend naar STRONG: moet het anders? 



Sneller afbouwen van fossiele energie: 
“Unburnable Carbon” 
 Beleid overheden wereldwijd: 

temperatuurstijging niet boven 2 

graden 

 Cumulatieve hoeveelheid uitgestoten 

CO2 is maatgevend, niet reductie in 

jaar X. 

 Carbon budget: je kunt uitrekenen 

hoeveel CO2 er nog bij mag om max. 2 

graden te garanderen. 

 Conclusie: nog ca. 20 à 35% van de 

nu bekende voorraden fossiele 

energie mag gewonnen worden. 

De rest is “unburnable  carbon”:  

"most of the remaining fossil fuel 

reserves must stay buried in the 

ground" 

 

 



 Waarheid als een koe, resp. roze olifant, 

maar nog weinig gehoord. 

Reden: gevestigde energiereuzen verliezen lange termijn 

perspectieven, overheden zullen grote inkomsten missen. 

 Groningen: kraan 10% dicht, maar dat moest toch al. 

 IPCC nov. 2014: we hebben haast.  
Kosten nu veel lager dan kosten straks. 

 

 



  
IPCC 2013: 
 
 Opwarming is onmiskenbaar 

 Mensen zijn de belangrijkste veroorzakers 

 De opwarming is onomkeerbaar 

 De meeste warmte verdwijnt nu nog in de oceanen 

 Tempo verzuring van de oceanen kent geen precedent 

 Om onder 2 graden opwarming te blijven moet de wereld  

‘carbon negative’ worden. 

 “to stay below 2°C of warming,  

most fossil fuels must stay buried in the ground” 



  
Doelstellingen en aanpak 
 
 Energieakkoord: 14 of 16% in 2020, 70% in 2050? 

 Grote steden ambitieuzer dan het Rijk: energieneutraal in 2035 

 Noord-Nederland: meer dan proportionele bijdrage aan de 
landelijke doelen: 
Noordelijke energieagenda “Switch”,  
de knop om, naar een Energiesysteem 2.0. 

 Aanpak stad Groningen:  
besparen, zon, wind, warmte, biomassa. 

 Besparen heeft het meeste potentieel: ca. 35%.  
Onmiddellijk gevolgd door Warmte, mogelijk ook 35%. 

 De bodem is onmisbaar bij de energietransitie, maar 

duurzaam is pas echt duurzaam als de bodem goed wordt 

benut en beheerd. 



Voorbeelden stad Groningen: warmte = nieuwe nuts 

 
 WKO grote vlucht 

 Benutten restwarmte,  
diverse grootschalige opties. 

 Warmtevisie en Visie op de ondergrond  
(ruimtelijke ordening in 3D;  
warmtemanagement) 

 ‘Warmtestad’ nieuwe nuts:  
Gemeente en Waterbedrijf Groningen 
exploiteren warmte uit geothermie, 
uit biomassa, uit geothermie, 
opties: restwarmte, rioolwarmte. 

 Businesscase geothermie 
in gevorderd stadium, exploitatiesubsidie  van 33 miljoen (SDE); 
Potentie is tientallen winpunten; samenloop met Slochterenveld en kleine “bellen” 
 

 



Voorbeelden provincie Groningen 

 

 Switch: Energiesysteem 2.0 >> matching, opslag, conversie. 

 Grote hoeveelheden decentrale en discontinuë energie inpassen in het net. 

 - Opslag van samengeperste lucht (CAES) en/of Waterstof in zoutcavernes  

- Power to Gas (in Groningen en Drenthe installaties in voorbereiding)  

- Benutten gaswinputten voor geothermie,  

- Valmeren op zee of op land. 

 CO2-opslag (CCS): discussie komt zeker terug 

 

 



Conclusie 

 

 De duurzaamheidsafweging begint bij lokale overheden: 

zij nemen verantwoordelijkheid voor (het versnellen van) de energietransitie. 

 Hiervoor specifieke lokale en regionale kansen benutten. 

 Technieken om warmte te benutten en om energie tijdelijk ondergronds op te 

slaan zijn onmisbaar in de energietransitie.  

 Deze vragen om management van (gebruikers van) de bodem: 

om deze optimaal te benutten, maar ook om andere functies van de bodem 

niet in gevaar te brengen. 



En toen kwamen de aardbevingen 

• 12 aug 2012:  

   Huizinge 3,6 

• 19 sept 2014: 

   Froombosch 2,6 

• 30 sept 2014: 

   Ten Boer 2,8 

• 5 nov 2014:  

   Middelstum 2,9 



belang aardgas 

• 42% van al onze energie. 

• 60% van onze elektriciteit.  

• 5-10% staatsinkomsten. 

• Top 10 gasproducenten. 

• 40 miljard m3 eigen gebruik 

• 50 miljard m3 export 

 



productie en bevingen 

Per 1 november 2014: 

• Totaal schademeldingen: 26.477, gem. Groningen 2.459, Loppersum 3.130  

• 70 bevingen (max 3,0) in 2014 

• Productie 34 miljard m3 (max 42,5 miljard m3) in 2014 



Meer dan schade alleen 



Doelstelling STRONG 

Duurzaam en efficiënt gebruik van de 
ondergrond, waarbij benutten en 
beschermen met elkaar in balans zijn  

 

Alle activiteiten worden tevens op bovengrondse 
activiteiten afgestemd 

 



Geldt dit voor gaswinning Groningenveld? 

• Duurzaam?  

 

 

 

• Efficient? 



Onze conclusie t.a.v. Groningenveld 

• Vergaande reductie winning 

• Temporisering winning geeft minder 

sterke bevingen (aantal gelijk) 

• Unburnable carbon laten zitten 

• Inzet op duurzame energie 

• Groningen is er klaar voor! 


