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Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Tweede Kamerfracties    URGENT
Binnenhof 4 
2513 AA  Den Haag 
 

ref. AMS/Jvd/2010121    Pieterburen, 28 oktober 2010. 
 
Geachte Fractie, 
 
De bevolking van Pieterburen en omgeving is op 11 oktober opgeschrikt door de 
mededeling dat de Franse electriciteitsmaatschappij EDF in ons dorp een ondergrondse 
opslaglokatie voor methaangas wil bouwen. EDF heeft een aanvraag voor proefboringen 
reeds ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie heeft ons 
telefonisch meegedeeld deze vergunning volgende week te willen verlenen.

EDF verstrekt ons slechts summiere en onzes inziens gekleurde informatie over dit project. 
Wij hebben opheldering gevraagd bij het ministerie van EZ (inmiddels Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie), Directie Energiemarkt, maar tot nog toe niet gekregen. 
 
De noodzaak voor dit project ontbreekt, en wij vermoeden dat EDF uitsluitend met een 
commercieel oogmerk handelt. Dergelijke mijnbouwactiviteiten zijn schadelijk voor onze 
regio, die drijft op landbouw, veeteelt en duurzaam toerisme. In een onbewolkte nacht kun je 
hier de Melkweg nog zien, en volkomen stilte ervaren. Verder zijn wij bang voor grote 
milieuschade. EDF heeft gezegd pekelzout in de Waddenzee te willen lozen bij het bouwen 
van de gasopslag, en zich niets aan te trekken van het feit dat dit een UNESCO 
Werelderfgoed is.  
 
Pieterburen en omgeving is een kwetsbaar stukje ongeschonden platteland, dat behouden 
moet blijven! *) Niet voor niets hebben Gedeputeerde Staten van Groningen en B en W van 
de gemeente De Marne EZ afgeraden de vergunning te verlenen. Wij hebben EDF 
aangegeven dat het draagvlak voor de plannen in onze regio volkomen ontbreekt en 
verzocht het project direct stop te zetten. 
 
Namens de overgrote meerderheid van de bevolking van Pieterburen en omgeving, 
verzoeken wij u om er bij de Minister van Economische Zaken op aan te dringen, deze 
vergunning niet te verlenen en ons unieke regio te vrijwaren van chemische en industriële 
installaties van dit Franse bedrijf met zijn op hol geslagen expansiedrift. 
 
Gaarne vernemend,  
Met de meeste hoogachting, 
 

Actiecomité Pieterburen Tegengas, 
voor deze: A.M. Smits, voorzitter. 
 
*) Zie: Tweede Kamer, vragen van de leden Samsom en Van Dekken aan de minister van EL&I, 19 oktober 2010. 


