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Geachte heer Vester,

ln uw brief d.d. 1 1 augustus 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over wijziging van
het gasopslagplan Norg. Alvorens deze vragen te beantwoorden delen wij u mee, dat
kort voor het zomerreces een algemeen overleg met de Nederlandse Aardolie Maat-
schappij (NAM) heeft plaatsgevonden. Hierin hebben wij aangedrongen op een goede

en vooral tijdige communicatie van de NAM richting burgers en decentrale overheden
inzake haar activiteiten. De NAM onderkent het belang hiervan en heeft toegezegd
haar communicatie beter te zullen structureren. Het zal duidelijk zijn dat d¡t tijd vraagt,
zoals blijkt uit de procedure rondom het gewijzigde winningsplan voor de gasopslag
Norg. Wij hebben de NAM een brief gestuurd waarin wij aangeven dat wij de gang van
zaken rondom dit dossier betreuren en dat wij erop aandringen de betrokken burgers
en gemeente alsnog snel en adequaat te informeren. Tevens hebben wij de NAM
gevraagd zodra het'Steenbergenonderzoek'is afgerond de betrokken partijen zo
spoedig mogelijk te informeren over de resultaten; zie hiervoor het antwoord op
vraag 5.

De door u gestelde vragen beantwoorden wij als volgt
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Vraaq 1

Wanneer en op welke wijze heeft u kennis genomen van het besluit van het ministerie
van Economische Zaken tot wijziging van het gasopslagplan Norg?

Antwoord 1

Op vrijdag 7 augustus 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken (EZ)

ons te lefonisch gei'nformeerd d at:
1. het desbetreffende besluit ons per post wordt toegezonden;
2. wü alvast kennis konden nemen van het besluit op www.nlog.nl.
De brief met het besluit is op maandag 10 augustus 2015 bij ons binnen-
gekomen.

Vraas2
Wat is uw oordeel over de snelheid (binnen 15 werkdagen) en de zorgvuldigheid
waarmee het ministerie de aanvraag door de NAM tot wijziging van de minimale en
maximale druk in het gasveld Norg heeft goedgekeurd?

Antwoord 2
Uit navraag bij het Ministerie van EZ blijkt, dat de definitieve aanvraag welis-
waar op 16 juli 2015 is ingediend, maar dat hieraan voorafgaand al langer
overleg heeft plaatsgevonden fussen de NAM en het ministerie over de door
de NAM aan te leveren gegevens in deze aanvraag. Op basrs daarvan heeft
het ministerie gemeend een zorgvuldig besluit te kunnen nemen.

Vraaq 3
Een argument van de NAM om de grotere drukverschillen toe te staan, is dat er in de
afgelopen 16 )aar maar twee aardbevingen hebben plaatsgevonden. Er wordt nu
maximaal 7 miljard m3 werkvolume (de hoeveelheid gas die er in een jaar in- en uit-
gaat) toegestaan voor de gasopslaglocatie Norg. Ruim twee keer zoveel als de afge-
lopen 16 jaar. Wat vindt u van het argument van de NAM?

Antwoord 3
WI lezen in de stukken dat de NAM constateert dat er de afgelopen 16 jaar
geen aardbevingen meer hebben plaatsgevonden bij het gebruik van de gas-
opslag. De bedoelde aardbevingen hebben eerder plaatsgevonden op 3 mei
1993 (M=1.5) en 7 juni 1999 (M= 1.1).

Toekomstige aardbevingen zijn echter nooit uit te sluiten, hetgeen de NAM
overigens ook opmerkt in haar aanvraag.

Vraas 4
Wanneer en door wie worden/werden de bewoners, die boven het opslaggebied
wonen, geïnformeerd over dit gewijzigde opslagplan?
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Antwoord 4

Hoe, wanneer en door wie de bewoners worden geïnformeerd over dit op-
slagplan is nog niet definitief besloten. Op 9 september 2015 is er een overleg
fussen de gemeente Noordenveld en de NAM waar dit zalworden besproken.

Mogelijk zal de NAM een voorlichtingsavond voor de burgers geven.

WI zullen er in onze brief aan de NAM op aandringen dat dit alsnog snel en
adequaat gebeurt.

Vraaq 5

Het Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades
aan woningen en gebouwen in Groningen. Kunnen mensen in Drenthe hier ook hun

schade melden? Zo nee, waar moeten ze dan hun schade melden/claimen?

Antwoord 5
AIle Drentse schademeldingen kunnen rechtstreeks bij de NAM worden in-
gediend. Op de NAM-site (onder het onderdeel'Schadeformulier') is aange-
geven: 'Burgers in andere provincies dan Groningen met aardbevingsschade
kunnen dit melden bij de afdeling Land en Lease van de NAM, telefoonnum-
mer 0592-3691 11.'
Voor de gasopslag Norg heeft de NAM met omwonenden expliciet de

afspraak gemaakt dat schade direct bijde NAM gemeld kan worden. Hier
loopt al het zogenaamde'Steenbergenonderzoek' naar mogelijke schade ten
gevolge van de gasopslag. Dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door Arcadis,
moet duidelijkheid geven over de oorzaak van schade aan woningen die in
eersfe instantie niet eenduidig op de gasopslag terug te voeren lijkt. WI zullen
de NAM verzoeken vaart te zetten achter dit onderzoek.
Uit navraag bij het CVW blijkt, dat voor het geval Drentse burgers zich bij het
CVW melden met aardbevingsschade, het volgende systeem in werking
treedt: alle schade wordt door het CVW gei'nventariseerd, waarbij die burgers
die volgens de postcode binnen de Groningen-contour (die nog net een stukje
in Drenthe doorloopt) vallen hun schade conform de Groningensystematiek
afgehandeld krijgen. Die gevallen die daarbuiten vallen worden rechtstreeks
door de NAM behandeld. De NAM gaat na op welke wijze schademelders uit
de regio's waarin zij landelijk opereert, snel duidelijkheid kunnen krijgen of zij
de schade bijde NAM of het CVW aan moeten melden.

Vraaq 6
Het plan om naast de aardgasleiding van Langelo naar Sappemeer ook een leiding
aan te leggen voor het transport van wateraardgascondensaat (WACO) is uiteindelijk
niet doorgegaan. De NAM gaf in 2012 aan dat de verwachte toename van wateraard-
gascondensaat slechts in beperkte male zal optreden. Wat is anno 2015 de verwachte
toenam e van wateraardgascondensaat?
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Antwoord 6
De NAM heeft de volgende informatie verstrekt: Het watercondensaat is af-
komstig van het oorspronkelijke (hoog-calorische) natte aardgas dat nog in
het gasveld Norg aanwezig is. Dit vermengt zich met het (laag-calorische)

droge aardgas dat geïnjecteerd wordt waardoor de hoeveelheid waterconden-
saat varieert. ln het Opslagplan is voor de huidige situatie aangegeven dat per
miljoen m3 geproduceerd aardgas ca. 1 m3 watercondensaat vrijkomt. Om op
termijn de gasopslag optimaal in te kunnen zetten wordt momenteel het laat-
ste hoog-calorische natte aardgas geproduceerd. AIs het oorspronkelijke natte
aardgas volledig is geproduceerd, wordt in het gasveld alleen droog aardgas
opgeslagen en geproduceerd. Daarmee neemt ook de hoeveelheid watercon-
densaat af in vergelijking met de huidige situatie. De uitbreiding van de op-
slagcapaciteit van 3 naar 7 miljard Nm3 aardgas betekent dus niet dat er
daarmee meer watercondensaat naar de oppervlakte komt, maar minder.

VraasT
ln het rampenbestrijdingsplan UGS Norg van 12-05-2015 staat geen instructie hoe te
handelen wanneer er met het transport, via tankwagen met het zeer gevaarlijke wa-
teraardgascondensaat van Norg naar de opslag- en scheidingsfaciliteit van de NAM in

Delfzijl, iets mis gaat. Wie is er verantwoordelijk voor de veiligheidseisen en de ram-
penbestrijding bij het transport van WACO?

Antwoord 7

Op het moment dat een tankwagen met WACO de openbare weg opgaat, valt
deze niet langer onder het Rampenbestrijdingsplan van UGS Norg, maar
onder de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen'. De Rijksinspectie voor de leef-
omgeving en transport is hiervoor verantwoordelijk.

Gedep Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter

coll
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Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe   

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 
 
 
Assen, 11-08-2015 
 
 
 
Betreft: vragen ex artikel 41 RvO over wijziging gasopslagplan Norg  
 
Geachte heer Tichelaar, 
 
Op 6-8-2015 heeft de ministerie van Economische Zaken ingestemd (zie bijlage 1) met 
een aanvraag van de NAM d.d. 16-7-2015 (zie bijlage 2) tot wijziging van het opslagplan 
voor de ondergrondse gasopslag in Norg. De wijziging bestaat kortgezegd uit het 
toestaan van grotere drukverschillen in compartiment 2 van de opslaglocatie Norg.  
 
In 2014 zijn er minimale en maximale hoeveelheden druk vastgesteld om seismische 
risico’s bij de gasopslag Norg tegen te gaan. De NAM wil nu een aanpassing omdat ze 
anders minder gas kunnen opslaan dan ze zouden willen/moeten.  
 
Er is door het ministerie van EZ advies ingewonnen bij o.a. de Technische commissie 
voor bodembeweging. Het Tcbb had onvoldoende tijd voor het opstellen van een 
gedegen advies (zie bijlage 3). De Tcbb stelt a.o. dat de bechikbare informatie minimaal 
was en er was beperkte mogelijkheid om met betrokkenen te overleggen. De Tcbb 
benadrukt het feit dat er over het gedrag van het veld bij Norg onder de voorgenomen 
condities onvoldoende bekend is en dit al eerder door de Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) is onderkend. Dit gebrek aan kennis noopt tot extra voorzichtigheid aldus het 
Tcbb. 
 
De gang van zaken rond deze wijziging en de eventuele gevolgen baart de SP zorgen. 
We hebben de volgende vragen? 
 

1. Wanneer en op welke wijze heeft u kennis genomen van het besluit van het 
ministerie van Economsiche Zaken tot wijziging van het gasopslagplan Norg ? 

2. Wat is uw oordeel over de snelheid (binnen 15 werkdagen) en de zorgvuldigheid 
waarmee het ministerie de aanvraag door de NAM tot wijziging van de minimale 
en maximale druk in het gasveld Norg heeft goedgekeurd?  

3. Een argument van de NAM om de grotere drukverschillen toe te staan, is dat er in 
de afgelopen 16 jaar maar twee aardbevingen hebben plaatsgevonden. Er wordt 
nu maximaal 7 miljard m3 werkvolume (de hoeveelheid gas die er in een jaar in- 
en uitgaat) toegestaan voor de gasopslaglocatie Norg. Ruim twee keer zoveel als 
de afgelopen 16 jaar. Wat vindt u van het argument van de NAM? 

4. Wanneer en door wie worden/werden de bewoners, die boven het opslaggebied 
wonen, geïnformeerd over dit gewijzigde opslagplan? 



5. Het Centrum Veilig Wonen zet zich in voor het herstellen van aardbevingsschades 
aan woningen en gebouwen in Groningen. Kunnen mensen in Drenthe hier ook 
hun schade melden? Zo, nee waar moeten ze dan hun schade melden/claimen? 

6. Het plan om naast de aardgasleiding van Langelo naar Sappemeer ook een 
leiding aan te leggen voor het transport van wateraardgascondensaat (WACO) is 
uiteindelijk niet doorgegaan. De NAM gaf in 2012 aan dat de verwachte toename 
van wateraardgascondensaat slechts in beperkte mate zal optreden.  
Wat is anno 2015 de verwachte toename van wateraardgascondensaat? 

7. In het rampenbestrijdingsplan UGS Norg van 12-05-2015 staat geen instructie hoe 
te handelen wanneer er met het transport, via tankwagens met het zeer 
gevaarlijke wateraardgascondensaat van Norg naar de opslag- en 
scheidingsfacaliteit van de NAM in Delfzijl, iets mis gaat. Wie is er verantwoordelijk 
voor de veiligheidseisen en de rampenbestrijding bij het transport van WACO?  
 

 
Namens de fractie van de SP 
 
 
 
Ko Vester    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1. Instemmingsbesluit wijziging opslagplan Norg  
Bijlage 2. NAM aanvraag wijziging opslagplan  
Bijlage 3. Tcbb advies  
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1. Onderwerp aanvraag
Van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) is op 16 juli 2015 BiiIage(n)

(kenmerk: EP201507206885) een aanvraag ontvangen om Instemming te
verlenen aan het gewijzigd opslagplan Norg, op grond van de artikelen 39, onder
b, en 34, tweede lid, Mijnbouwwet (hierna: Mbw).

Het opslagplan betreft het voorkomen Norg, gelegen In de gemeenten
Noordenveld en Leek.

De Minister van Economische Zaken (hierna: EZ) is op grond van artikel 34, derde
lid, Mbw bevoegd te beslissen op deze aanvraag.

2. Samenhang met andere procedures
Bij besluit van 18 juni 2004, kenmerk: ME/EP/UM/4032690, is ingestemd met een
opslagplan voor het voorkomen Norg voor de opslag van aardgas met een
gemiddelde reservoirdruk tot 300 bar bij een maximaal werkvolume van
3 miljard Nm3.

Bij besluit van 26 juni 2014, kenmerk: DGETM-EM/14102640, Is ingestemd met
een wijziging van dit opslagplan, waarbij het maximale werkvolume is uitgebreid
van 3 miljard Nm3 naar 7 miljard Nm3 en aanvullende voorwaarden en
beperkingen zijn opgelegd.

Het onderhavige gewijzigd opslagpian Norg voor de opslag van aardgas met een
gemiddelde reservoirdruk van minimaal 225 tot maximaal 347 bar In
compaftiment 2, wordt aangemerkt als een aanvraag tot wijziging van mijn
bovengenoemde instemmingsbesluit van 18 juni 2004, zoals laatstelljk gewijzigd
bij mijn bovengenoemde instemmlngsbeslult van 26 juni 2014.

3. Juridisch kader
Artikel 35 Mbw, in samenhang met artikel 39, onder b, en artikel 41 Mbw en de
artikelen 30 en 31 van het Mijnbouwbesluit (hierna Mbb) vormen het juridisch
kader waaraan de Minister van EZ het gewijzigd opslagpian Norg toetst.
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