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Geachte bestuur, 

Nadat de gemeenteraad van Noordenveld geluiden bereikten van verontruste inwoners over 
schades aan huizen is er vanuit de raad de Werkgroep UGS opgericht. Doel van de werkgroep is 
om in gesprek te gaan met deze inwoners. In de contacten die we hebben gehad met bewoners 
of hun vertegenwoordigers werd duidelijk dat deze inwoners een rol zien in het voor hen zeer 
impactvolle schade-afhandelingsproces. En wij zien dit zelf inmiddels ook zo, vandaar dat we u 
deze brief sturen. 

In Noordenveld hebben we te maken met een situatie die uniek is in de wereld. Hierbij een korte 
opsomming van een aantal feitelijkheden: 

1. We hebben in Noordenveld te maken met een van de allergrootste gasopslagen ter wereld (top 
5!), gelegen onder de huizen van onze inwoners. UGS Langelo bevindt zich in matig tot dicht 
bevolkt gebied. Een groot verschil met gasopslagen elders in de wereld; de overige vier 
gasopslagen uit de top 5 bevinden zich, zonder uitzondering, in zeer dunbevolkte gebieden. 

2. Doordat in Nederland de gaswinning is teruggeschroefd en er meer gas uit het buitenland wordt 
geimporteerd, is de gasopslag in Noordenveld in de afgelopen jaren een cruciale schakel 
geworden in het leveren van 'gas-zekerheid'. Dat wil zeggen: als er een piek is in de gasvraag en 
deze niet door de reguliere aanvoer kan worden opgevangen, wordt er opgeslagen gas uit het 
gasveld onder Noordenveld weggepompt. De zogenaamde delta (verschil tussen het moment dat 
er minimaal gas in de gasopslag aanwezig is en het moment dat er maximaal gas aanwezig is) is 
de afgelopen jaren significant gestegen. De huidige waardes van deze delta zijn nog niet eerder 
voorgekomen in de geschiedenis van gasopslag in Nederland. Er gebeurt m.a.w. iets, waarover 
in het verleden gaan data zijn verzameld door experts. 

3. In hetzelfde gebied waar de gasopslag zich bevindt, vindt ook gaswinning plaats. De combinatie 
tussen een gasopslag (in de omvang zoals UGS Norg) en gaswinning (in de nabijheid van deze 
gasopslag) is uniek in de wereld. De enige data die van een dergelijke situatie beschikbaar zijn, 
zijn de data die momenteel door experts worden verzameld en de data die in het verleden zijn 
verzameld in Noordenveld. 

4. Het aantal schademeldingen aan gebouwen in Noordenveld is in de afgelopen jaren jaar op jaar 
gestegen. Met het stijgen van deze aantallen is ook de ongerustheid van veel inwoners 
toegenomen. 

Wij vinden het belangrijk om bovenstaande feiten met u te delen, om er zeker van te zijn, dat u de 
unieke situatie van onze gemeente en inwoners kent. 

Het IMG heeft de schade-afhandeling stopgezet in september 2020 en een onderzoek laten doen 
near de oorzaken van de schades in Noordenveld. In het verschenen rapport n.a.v. dit onderzoek 
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door de TU en TNO, komen de drie onderzoekers op basis van een literatuurstudie tot de conclusie 
dat de schades aan gebouwen in Noordenveld niet worden veroorzaakt door gasopslag, 
gaswinning en ondergrondse bodembewegingen. 

Als gemeenteraad stellen we aan u de volgende vragen: 
1. In het rapport ontbreekt een zogenaamde scope-analyse: in het rapport valt nergens terug te 

lezen dat er voorafgaand aan het onderzoek is vastgesteld wat de specifieke kenmerken zijn van 
Noordenveld in het kader van gasopslag, gaswinning en bodembeweging. Kunt u aangeven of 
deze scope-analyse wel heeft plaats gevonden? Zo ja: kan deze met ons worden gedeeld? Zo 
nee: kunt u aangeven waarom dit niet heeft plaats gevonden? 

2. Het IMG is gestopt met schadeafhandeling, terwijI het regime formeel niet is veranderd. Kunt u 
aangeven wanneer u weer start met de schadeafhandeling en welke uitgangspunten u hierbij 
hanteert? 

3. Als gemeenteraad is ons er veel aan gelegen om niet in een situatie te komen zoals deze de 
afgelopen jaren in Groningen is ontstaan of zoals we die recent hebben meegemaakt met de 
toeslagen affaire. Met andere woorden: we willen voorkomen dat onze inwoners willekeur of een 
onaangename of ongelijke behandeling ervaren. De eerste signalen hiervan hebben ons helaas 
al wel bereikt. Onze vraag aan u luidt: hoe kunnen we bewerkstelligen dat onze inwoners een 
consequente, eerlijke en respectvolle benadering en afhandeling ervaren? 

4. Is het vervolg grondwateronderzoek al gestart? Welke aspecten zijn in dit onderzoek opgenomen 
en wanneer zijn de resultaten bekend? 

5. Stel dat uw instituut tot de conclusie zou komen dat de gaswinning en gasopslag in Noordenveld 
beide niet de veroorzakers zijn van de schades aan gebouwen zoals deze zich de afgelopen 
jaren steeds vaker voordoen in onze gemeente, wat zou dan, volgens uw instituut, er de oorzaak 
van kunnen zijn? 

Wij gaan met een afvaardiging van de raad graag met uw bestuur in gesprek om bovenstaande 
met u door te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Werkgroep UGS van de gemeente Noordenveld, 
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