
Propincieh uis Westerbrink r, Assen
postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen

www.drenthe.nl
o59z - 16 55 55

pro'uincieprenthe

Aan:

de minister van Economische
Zaken en Klimaat
Postbus 2O4O1

2500 EK 's-GRAVENHAGE

,tllilll,,ll,,ll,ll,tilt,tlt,,lh,lt,,ll,ttl

Assen, 16 november2O2l
Ons ken me rk 461 5.1 312021 002068
Behandeld door mevrouw J.M. Bremmer (0592) 36 54 04
Onderwerp: Kussengaswinning Norg naar aanleid ing van Vaststellingsbesluit
Groningen 2021-2022

Geachte minister,

Op 24 september 2021 publiceerde u het definitieve Vaststellingsbesluit Groningen-
gasveld 2021-2022. Op 30 april2021 gaven wij hierover een advies en op 1 3 juli 2021
dienden wij een zienswijze in op het ontwerpbesluit. Tot onze grote verbazing troffen
wij in de publiekssamenvatting van het Vaststellingsbesluit ineens de volgende alinea
aan:

"Door UGS Grijpskerk in te zetten om het Groningengasveld sneller te sluiten blijft de
opslag langer nodig dan eerder door NAM was voorzien. UGS Norg wordt daaren-
tegen mogelijk eerder dan voorzien overbodig a/s ops/ag ten behoeve van leverings-
zekerheid in de markt voor laagcalorisch gas. Op dat moment kan NAM, als eigenaar
van de opslag, ovenilegen om een winningsplan in te dienen voor de productie van
het in de opslag aanwezige kussengas. Het besluit daarover zal de minister van EZK
nemen op basis van een zorgvuldige procedure en wordt alleen genomen als het
veilig kan. Naast bovenstaande aspecten spelen er in de omgeving van
UGS Grijpskerk ook andere belangen mee, zoals vanuit de regio wordt aangegeven.
Deze belangen zijn van betekenis en worden meegenomen in de gesprekken met
NAM en de gemeente Westerkwartier en Noordenveld."

Wii zijn bijzonder ontstemd dat wij op deze manier, in de publiekssamenvatting bij

een ander besluit, over deze mogelijke eerdere winning van het kussengas uit de gas-
opslag Norg worden geïnformeerd. Het betreft voor de provincie Drenthe zeer rele-
vante informatie, waarbij wij veel vragen hebben.
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Schadeafhandeling
Deze ontwikkeling bij de gasopslag Norg maakt het volgende des te belangrijker voor
ons. ln ons advies van 30 april 2O21 en in onze zienswijze van 13 juli 2021 hebben wij
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak van een eerlijke en vlotte schade-
afhandeling voor de omwonenden rondom de gasopslag Norg en voor het feit dat
sluiting van het Groningengasveld niet mag leiden tot afwenteling naar Drenthe, door
toename van gaswinning in Drenthe.

Zoals wiju ook geschreven hebben op 14 september 2O21 en met u besproken
hebben tijdens uw werkbezoek aan Zuidlaren op 29 september 2021, zijn wij bezorgd
over de maatschappelijke gevolgen van de gewijzigde werkwijze van het lnstituut
Mijnbouwschade Groningen (lMG). Het gaat dan met name over het feit dat de om-
geving van de gasopslag Norg niet meer onder de toepassing van het bewijsver-
moeden valt. Er is altijd gesteld dat de gasopslag Norg en het Groningengasveld on-
losmakelijk met elkaar verbonden zijn en dat beide onder toepassing van het bewijs-
vermoeden passen. Dit is in december 2018 bij ministerieel besluit bekendgemaakt.

Als het kussengas gewonnen wordt, neemt het seismisch risico mogelijk toe. Dit kan
weer andere en nieuwe gevolgen voor de omgeving hebben. Het zal duidelijk zijn dat
er veel van het vertrouwen in de overheid gevraagd wordt wanneer plannen op deze
manier wijzigen.

Wij dringen er nogmaals op aan dat het bewijsvermoeden wordt toegepast conform de
oude contourenkaart voor het toepassingsgebied, zowel in de huidige situatie dat de
gasopslag Norg in werking is als opslag ten dienste van het Groningengasveld, als in
de mogelijk toekomstige situatie dat de gasopslag overbodig is als opslag en het
kussengas gewonnen wordt.

Tot slot verzoeken wij u dringend om ons in de toekomst op een meer toepasselijke
wijze te informeren over voor ons relevante ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris
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