
 

Aan: 
mevrouw B. van den Berg 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
Assen, 27 september 2022  
Ons kenmerk 39/5.9/2022001390 
Behandeld door team Water, Bodem en Milieu  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over Schriftelijke vragen over intensiever gebruik gasopslag Norg 
 
 
Geachte mevrouw Van den Berg, 
 
In uw brief van 7 september 2022 stelde u een aantal vragen over intensiever  
gebruik gasopslag Norg. Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
 
Vraag 1 
Deelt u onze zorgen over de mogelijk grotere drukverschillen? 

 
Antwoord 1 
Wij delen uw zorgen. Daarom hebben wij bij onze zienswijze over het 
vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2022-2023, waarin de staats- 
secretaris van Economische Zaken en Klimaat al aangaf de gasopslag 
(UGS) Norg per 1 oktober 2022 te willen vullen tot 80%, een aparte brief 
gezonden1 waarin wij de staatssecretaris van onze zorgen op de hoogte 
stellen. Alhoewel de vergunning ruimte biedt voor deze vulgraad en de 
huidige mondiale situatie bijdraagt aan de keuze voor vulgraden, hebben 
wij uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor onze inwoners, hun veiligheids-
gevoel en de afhandeling van schade in dit gebied. 

 
 
Vraag 2 
In hoeverre is bij het ministerie van Economische zaken en de NAM aandacht 
voor het voorkomen van schade nu de gasopslag veel intensiever gebruikt gaat 
worden? 

 
Antwoord 2 
Toen de minister van Economische Zaken en Klimaat besloot de UGS Norg 
vanaf 2015 in te gaan zetten voor de opslag van pseudo-Groningen gas 
en in 2019 besloot het effectieve werkvolume te vergroten, meldde de 
landsadvocaat dat de kans op schades weliswaar toenam, maar dat “alles 
wordt vergoed”. Het is dus voorstelbaar dat het ministerie op de hoogte 
is van de risico’s van de huidige vulgraad. 

 
Vraag 3 



 

 

Wat is de stand van zaken rond het toepassen van het bewijsvermoeden rond de 
gasopslag Norg? 

 
Antwoord 3 
Toen het effectieve werkvolume in 2019 vergroot werd viel het hele  
gebied rond de UGS Norg nog binnen de contour waarbinnen het wet- 
telijk bewijsvermoeden werd toegepast, maar sindsdien is dat gebied 
door het IMG aangepast. Op dit moment is er een peer-review in voorbe-
reiding naar de onderzoeken waarop het IMG deze beslissing gebaseerd 
heeft. Wij hebben in onze brief aan de staatssecretaris aangegeven dat 
wij een vulgraad van 80% alleen bespreekbaar achten als de oude  
contour hersteld wordt. 

 
 
Vraag 4 
Bent u het met ons eens dat, als de gasopslag meer gebruikt gaat worden, de 
schadeafhandeling beter geregeld moet zijn? 

 
Antwoord 4 
Ja. Wij hebben dan ook uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor onze in-
woners en een goede, eerlijke afhandeling van schade in dit gebied. 

 
 
Vraag 5 
Welke inzet pleegt het college op dit punt richting het ministerie, NAM en IMG? 

 
Antwoord 5 
Wij zijn in continu overleg met het ministerie en we hebben geregeld  
gesprekken met NAM waarin de UGS Norg ter sprake komt. Daarnaast 
hebben wij kort geleden overleg gehad met het IMG om ons standpunt 
over te brengen. Nu de vulgraad zelfs boven de 80% uitgekomen is zijn 
wij voornemens opnieuw aandacht te vragen voor onze zorgen. 
 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage GS brief UGS Norg, kenmerk 28/5.26/2022001094, dd. 12 juli 2022 
 



Aan de voorzi,er van Provinciale Staten,  
mevr. drs. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Assen, 7 september 2022 

Onderwerp: SchriGelijke vragen over intensiever gebruik gasopslag Norg 

Geachte voorzi,er, 

We hebben kennisgenomen van het bericht  van het ministerie dat de gasopslag Norg nu 85% gevuld 1

is. De ChristenUnie maakt zich al lange Rjd zorgen over de schade en schadeaSandeling van schade 
ontstaan door de gasopslag Norg. Met de hoeveelheid gas in de opslag groeien ook onze zorgen. De 
opslag wordt door de huidige situaRe op de gasmarkt nu gevuld met gas met de bedoeling om dit op 
een later moment deze winter weer uit de opslag te on,rekken. Dit intensiever gebruik van de 
opslag gaat naar onze verwachRng tot grotere drukverschillen leiden dan in het verleden.  
TegelijkerRjd is er nog veel onduidelijkheid is over de aSandeling van schade ontstaan door de 
gasopslag.  

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college: 

1. Deelt u onze zorgen over de mogelijk grotere drukverschillen? 

2. In hoeverre is bij het ministerie van Economische zaken en de NAM aandacht voor het 
voorkomen van schade nu de gasopslag veel intensiever gebruikt gaat worden?  

3. Wat is de stand van zaken rond het toepassen van het bewijsvermoeden rond de gasopslag 
Norg? 

4. Bent u het met ons eens dat, als de gasopslag meer gebruikt gaat worden, de 
schadeaSandeling beter geregeld moet zijn? 

5. Welke inzet pleegt het college op dit punt richRng het ministerie, NAM en IMG? 

Hoogachtend, 

Bernade,e van den Berg 
Frac&evoorzi,er ChristenUnie Drenthe 
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