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Behandeld door mevrouw D. Wimmers (0592) 36 55 14
Onderwerp: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gasopslag Norg

Geachte heer Wiebes,

Op 26 april2019 zond u ons uw ontwerp-instemmingsbesluit voor de gasopslag Norg,
ten behoeve waarvan wij u eerder een advies stuurden. Wij hebben geconstateerd dat
u ons advies op een aantal punten hebt overgenomen. Wij zien echter nog wel reden
voor een zienswijze. Wij hebben hierover overlegd met de gemeenten Noordenveld en
Westerkwartier, het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen. Zijzullen
een eigen zienswijze indienen.

1. Nadere onderbouwino veiliqe operatie Noro
Met de overige betrokken decentrale overheden onderkennen wij het belang van de
rol van de gasopslag Norg bij de afbouw van de gaswinning uit het Groningengasveld.
Echter leven er nog steeds zorgen over de mogelijke (afirventeling van) risico's die
gepaard gaan met de vergroting van de opslag. Ook onder de omwonenden van de
gasopslag heersen nog steeds ongerustheid en zorgen. Het betreft met name het ver-
grote drukbereik dat nodig is om de gasopslag optimaal te gebruiken en de monitoring
van trillingen die de opslag zou kunnen veroorzaken.

Wij verzoeken u beter dan nu het geval is:

- te onderbouwen waarom de drukverhoging veilig kan plaatsvinden ondanks dat
deze de initiële reservoirdruk overschrijdt;

- in te gaan op de mogelijke effecten als het gehanteerde drukregime toch te ruim
blijkt te zijn;

- uit te leggen wat de rol is van het risicobeheerssysteem en welke relatie dit heeft
met het huidige seismische monitoringssysteem.
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Uw ontwerp-instemmingsbesluit is goed leesbaar voor derden maar wij achten een
aanvullende, goed begrijpbare uitleg op vorenstaande punten van belang.

2. lncorrecte weerqave ons advies onderdeel '2. Opslagcapaciteit'
De weergave van ons advies op blz. 6 van uw ontwerp-instemmingsbesluit is niet juist.

Wij hebben bedenkingen tegen uitbreiding tot een werkvolume van zeven miljard,
maar niet tegen de reservoirdrukken voor een werkvolume van zes miljard. Wij advi-

seerden u het werkvolume vast te leggen in een voorschrift bij uw instemmingsbesluit.
Wij verzoeken u dit aan te passen in uw definitieve besluit.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter
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