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Aan de griffier,
Verzoeke dit schrijven door te sturen naar de wethouder en de raadsleden die zich
bezig houden met de problematiek rond aardgas.

Stop de discussie over aardgas.
Er is meer dan genoeg aardgas.
Al het CO2 kan gecompenseerd worden.
We voldoen ruimschoots aan Parijs COP21
Bezorg huiseigenaren geen onnodige kosten

Noordzee vervangt Gronings gas
Juist op tijd heeft ONE (Oranje-Nassau Energie) een nieuw gasveld in de Noordzee
ontdekt. Dit gas is laag calorisch. Het bevat 20% stikstof. Het is dus ideaal als
vervanging van Gronings gas van de NAM. Men hoeft het alleen maar bij te mengen
met Noors hoogcalorisch gas, dat voldoende aanwezig is. Men hoopt vanaf 2021 heel
Nederland vele jaren te kunnen bedienen.

Hiermee worden maatregelen van de regering, die wil verbieden dat
nieuwe flatgebouwen voorzien worden van een aansluiting op het gasnet,
volkomen overbodig. Dat bespaart de nieuwe flatbewoner heel wat geld,
maar ook heel wat ongemakken. Want het door de regering voorgestelde
aansluiten op aardwarmte staat nog helemaal in de kinderschoenen. Zoek
op Google “problemen met aardwarmte” en u bent al ras overtuigd dat de
tijd daarvoor nog helemaal niet rijp is.

Heel Nederland is voorzien van hoge- en lage druk gaspijpen. Die ga je
toch niet zo maar afschrijven. Dankzij het Noordzee-gas krijgt het
gasdistributiesysteem een nieuwe toekomst en blijft het verwarmen van
uw woning betaalbaar.

Maar wat te doen met al die CO2 die door verbranding van het gas wordt
geproduceerd? Men heeft berekend dat bij een gemiddelde winter er 40
miljard m3 wordt verstookt. Verbranding levert ruim 60 Mton CO2. Dat
brengen we naar West-Afika. Dat kost niets, want de natuur zorgt er zelf
voor. Ook de opslag van de CO2 wordt verzorgd door de natuur. Daar is 1
miljoen ha bamboebos voor nodig. Maar die bossen moeten wel worden
aangelegd. Stichting Barbarugo doet dat samen met werkloze Ghanezen.
Die doen dat niet voor niets. Doneer daarom zo veel u kan. Of u
compenseert uw vliegreizen of ander vervoersmiddel. Dan is het CO2
probleem gauw opgelost.

Zie ook tiny.cc/bamboe 
Ruud Goedknegt
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