EnergyStock mag capaciteit gasopslag
Zuidwending uitbreiden
Gasunie-dochter EnergyStock krijgt toestemming voor uitbreiding van zijn gasopslag in Zuidwending.
Dit betekent dat het bergingsvolume met 1 miljoen kubieke meter zal toenemen. Het totaal komt
daarmee uit op 4,4 miljoen, zo blijkt uit een ontwerp-instemmingsbesluit van minister Wiebes.
Op dit moment heeft EnergyStock in Zuidwending vijf zoutcavernes in gebruik voor de opslag van
laagcalorisch aardgas. In de zomer van 2017 vroeg het bedrijf aan minister Eric Wiebes (Economische
Zaken en Klimaat, VVD) toestemming voor de ingebruikname van een zesde caverne. Die
toestemming kwam deze week, zij het dat er tegen het besluit van de bewindspersoon nog beroep bij
de Raad van State mogelijk is.
Uit het ontwerp-instemmingsbesluit blijkt dat de bodemdaling op het diepste punt beperkt blijft tot 8
centimeter, terwijl in het huidige opslagplan nog rekening werd gehouden met 25 centimeter. Dat
komt met name door het gebruik van verbeterde modellen. Daarnaast is de kans op bevingen
"verwaarloosbaar”, is het risico op schade aan bouwwerken “gering” en worden beschermde
natuurgebieden niet aangetast.
Bij de opening van caverne nummer vijf in 2013 zei Gasunie nog voorlopig geen brood te zien in de
ingebruikname van een zesde ondergrondse opslag. "Of we die zesde caverne ook nog gaan toevoegen
hangt af van vraag uit de markt en op dit moment voelen wij die vraag niet", zei het bedrijf destijds.
Inmiddels is dat anders. “Het Groningen-veld kan nu geen flexibiliteit meer leveren [als gevolg van
een besluit van Wiebes, red.], maar de behoefte daaraan blijft”, zegt woordvoerder Gerben van Dijk.
“Daarom hebben wij gezegd: er is markt voor een zesde caverne.”
In de bestaande vergunningen is een einddatum van 10 april 2036 opgenomen. EnergyStock geeft aan
dat het daadwerkelijk de bedoeling is dat de cavernes tot dat moment in gebruik blijven. Op het
moment dat de berging niet langer nodig is, zullen de cavernes met pekel worden gevuld. De
ingebruikname van de zesde caverne staat gepland voor oktober volgend jaar.
Zonnepanelen
Tijdens het stormachtige weer van afgelopen dinsdag zijn op de bergingslocatie een aantal
zonnepanelen van een park in aanbouw losgeraakt. De weggewaaide panelen zijn inmiddels
opgeruimd. EnergyStock heeft aangekondigd in gesprek te gaan met de leverancier of hoe dit heeft
kunnen gebeuren. Op Ameland zorgde de storm voor schade aan een voormalige gaslocatie van de
NAM.

