Geachte heer………,

Ingediende zienswijze rampbestrijdingsplan UGS Norg
Dank voor de door u ingediende zienswijze. Uw zienswijze zal begin oktober worden voorgelegd aan
het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Drenthe. Daarna volgt ook de definitieve beantwoording
van uw zienswijze. In deze brief ontvangt u alvast een concept reactie. De verwachting is dat deze
grotendeels overeen zal komen met de definitieve reactie.
Inhoudelijke toelichting
We begrijpen uw zorgen over het effect van de gasopslag op de bodem in de omgeving. In de
onderstaande toelichting gaan we in op de door u ingediende zienswijze.
Reikwijdte van het rampbestrijdingsplan
U geeft aan dat u de beschrijving in de Inleiding “gebeurtenissen op het terrein” te beperkt vindt en
dat de effecten van bodembeweging in het gebied ook in het rampbestrijdingsplan meegenomen
zouden moeten worden.
In een rampbestrijdingsplan wordt nader omschreven welke scenario’s er vallen onder “ernstige
gebeurtenis op het terrein”. Het gaat daarbij om “voorzienbare” en acute risico’s met een effect op
de omgeving, waarbij een directe inzet van de hulpdiensten voorzien wordt en zij zich hierop
voorbereiden door middel van het rampbestrijdingsplan.
De scenario’s in het rampbestrijdingsplan komen uit de Veiligheidsrapportage die in het kader van de
BRZO-wetgeving (Besluit rampen en zware ongevallen) moet worden opgesteld. Er zijn vier
scenario’s uit deze rapportage die als realistisch worden gezien en zijn uitgewerkt in het
rampbestrijdingsplan. Het gaat om: de blow-out, fakkelbrand, BLEVE en lekkage aardgascondensaat.
Belangrijk om te weten is dat er bij een rampbestrijdingsplan niet wordt gekeken naar de oorzaak
van een scenario, maar naar de effecten en wat dit betekent voor het optreden van de gemeente en
hulpdiensten. Of dit nu door technisch falen, terrorisme of een aardbeving komt, een BLEVE blijft
een BLEVE.
In het Regionaal risicoprofiel van Veiligheidsregio Drenthe, die u kunt vinden op
www.vrd.nl/publicates, is het risico en de effecten van een aardbeving in Drenthe beschreven. De
verwachting is dat het beschreven scenario door de hulpdiensten conform regulier proces kan
worden afgehandeld.
Hulpdiensten treden op bij acuut gevaar voor mens en dier, gevaar voor ontwrichting van de
samenleving of een dreiging daarvan. Mocht er zich een aardbeving in het gebied voordoen, waarbij
sprake is van acuut gevaar voor mens en dier, dan zullen de hulpdiensten optreden conform regulier
proces. Bij geringe bodembeweging en bodemdaling is er geen sprake van acuut gevaar en treden de
hulpdiensten niet op.
We begrijpen dat het voor u vervelend is dat uw zorgen rondom bodembeweging niet tot uiting
komen in het rampbestrijdingsplan. Hopelijk is met deze uitleg helder wat de reikwijdte is van het
rampbestrijdingsplan.

Omgevingszorg
U vraagt naar de geldende processen voor de afhandeling van schade. Als het gaat om registratie van
schade werkt de gemeente samen met Stichting Salvage. In het plan wordt gedoeld op de
afhandeling van schade ten gevolge van incidenten, dit betreft dus geen continu proces. De
schaderegistratie start na een schademelding, die kan gedaan worden via www.infopuntschade.nl.
Het proces dat hierna volgt is afhankelijk van de verzekeringssituatie.


Indien het risico onverzekerd is zal de gemeente beslissen in welke mate ze een rol heeft in
de schadeafhandeling en hier vervolgens over communiceren en naar handelen (of niet).



Indien het risico wel verzekerd is, zal de afhandeling worden gedaan door de verzekeraar.



Indien het risico onverzekerbaar is kan besloten worden tot de afhandeling van schade via de
Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) door de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO). De rijksoverheid bepaalt of de Wts van toepassing is. Voor een aardbeving
geldt dat dit als een ramp (zoals bedoeld in art. 1 van de Wet Veiligheidsregio) wordt gezien
indien er sprake is van een aardbeving van minimaal 4,5 op de schaal van Richter (art. 1c
Wts)



Schade als gevolg van lichtere aardbevingen c.q. bodembeweging worden afgehandeld door
het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Publieke versie
Voor wat betreft uw vraag waar de publieke versie afwijkt van de versie voor de hulpdiensten kan ik
u het volgende antwoorden. In het rampbestrijdingsplan zijn een paar zaken onleesbaar gemaakt, die
privacy gevoelig zijn, maar wel noodzakelijk zijn voor het optreden van de hulpdiensten. Het gaat om
het telefoonnummer van de centrale meldkamer van de NAM (pagina 5) en het aantal bewoners per
adres dat is ingeschreven in het bevolkingsregister (pagina 9). Voor het overige is de publieke versie
identiek aan de versie voor de hulpdiensten.
Tot slot
De beantwoording van de zienswijze is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeente
Noordenveld. Zoals eerder aangegeven volgt de definitieve beantwoording van uw zienswijze na de
vergadering van het algemeen bestuur begin oktober. Mocht u voor die tijd nog vragen hebben dan
kunt u contact opnemen met de veiligheidsregio. U kunt dit doen via info@vrd.nl of via 0592324660.

