
Gasopslag Norg

De gasopslag Norg speelt een belangrijke rol in de afbouw van de winning uit het 
Groningenveld. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft onder 
voorwaarden ingestemd met het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
(NAM) ingediende opslagplan voor de gasopslag Norg. De gasopslag Norg is gelegen 
binnen het gebied van de opslagvergunning Norg zoals verleend op basis van de 
Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincies Drenthe en 
Groningen, in de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier en in het 
verzorgingsgebied van het waterschap Noorderzijlvest. Sinds 1997 wordt er gas 
opgeslagen in de gasopslag Norg. Het opslagplan Norg betreft een wijziging van een 
eerder ingediend opslagplan. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de situatie 
tot 2019 betreft een effectieve verruiming van de opslag van 5 miljard Nm3 naar  
6 miljard Nm3. 
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Type project: Gasinfrastructuur 
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Gerealiseerd
Initiatiefnemer: NAM
Verantwoordelijk ministerie:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Gasopslag Norg

Betrokken partijen
Overheden 
• Gemeenten: Noordenveld en Westerkwartier
• Waterschap: Noorderzijlvest
• Provincies: Drenthe en Groningen

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Belanghebbenden van de (afbouw van de) gaswinning 

Groningen

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Procedurefase: Formele besluiten
• September 2018 

Indiening NAM verzoek tot wijziging opslagplan.
• April 2019 

Ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Aantal ontvangen 
zienswijzen: 100.

• September 2019 
Bekendmaking definitief instemmingsbesluit door EZK.

• Maart 2021 
Uitspraak Raad van State inzake beroepen, besluit 
onherroepelijk.

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met 
betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de (poten-
tiële) initiatiefnemers. Met betrokken overheden overlegt EZK op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• Mei 2019 
Informatieavond voor bewoners en andere 
geïnteresseerden.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/norg
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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