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Oproep uitsluiten gasboring in gasveld

Papekop nabijWoerden n.a.v. uw
besluit om gaswinning Groningen te
stoppen uiterlijk in 2030
Geachte heerWiebes,
Op 29 maart jl. heeft u aangekondigd dat de gaswinning in Groningen in 2030 naar nul gaat. ln de toelichting op
uw besluit geeft u aan dat we het gasverbruik in Nederland geleidelijk moeten terugschroeven en overgaan op
andere energievormen en dat we (tijdelijk) gas van buiten Groningen moeten gaan halen om aan de
gasbehoefte te voldoen. Ook gaf u aan dat omwille van de veiligheid er niets anders op zit dan de oorzaak van
aardbevingen helemaal weg te nemen en daarom te stoppen met de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030.
Uw besluit past bij onze overtuiging dat de energietransitie vraagt om investeringen in andere vormen van
energie dan gas en wij zien deze beslissing dan ook als een krachtig signaal om de energietransitie verder in
versnelling te brengen. Wel willen wij een oprcep doen aan u met betrekking tot het gasveld Papekop bij
Woerden.

Wij roepen u op om een gasboring in het gasveld Papekop bijWoerden, liggend onder een
grondwaterbeschermingsgebied, onder een woonwijk en in een gebied dat te maken heeft met bodemdaling, uit
vootzorg per direct uit te sluiten. Wij hopen dat u bereid bent om het beleid voor kleine gasvelden voor
specifieke situaties, zoals het gasveld Papekop bij Woerden, hierop aan te passen en ontvangen graag van u
een reactie op onze oproep.
Wij werken graag samen met u en andere partners aan de benodigde transitie naar andere vormen van energie
dan gas. De provincie Utrecht heeft energietransitie hoog op de agenda staan met als doel in 2040 alleen nog
maar schone energie te gebruiken. Wij scheppen een klimaat voor initiatieven en zijn in verschillende rollen
betrokken bij projecten voor het opwekken van schone energie (zon, wind en aardwarmte) en bij projecten over
verminderen van energieverbruik (o.a. isolatie van huizen, energiebesparing bij burgers en bedrijven en samen
werken aan aardgasvrije wijken), Door samen te werken kunnen we de benodigde versnelling in de
energietransitie voor elkaar krijgen.
ln añrvachting van uw reactie.
Hoogachtend,
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