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Toelichting 
• Op 19 augustus is aan de Kamer gecommuniceerd dat het kabinet bezig is 

om een subsidie uit te werken zodat de gasopslag Norg verder wordt 

gevuld.  

 

Passage Kamerbrief 19 augustus:  

GasTerra is erin geslaagd de gasopslag Norg al in de eerste week van 

augustus 2022 tot 80% te vullen, zonder dat de winning uit het 

Groningenveld dit gasjaar boven de toegestane 4,5 miljard Nm3 zal 

uitkomen. Indien de zomerprijzen voor gas hoger liggen dan de winter 

termijnprijzen, is er geen commerciële rationale om gasopslag Norg 

verder te vullen. Het kabinet is bezig een subsidie voor GasTerra uit te 

werken (inclusief toetsingskader en ingevulde tabel artikel 3.1 CW) zodat 

gasopslag Norg verder kan worden gevuld. De subsidie is nodig om de 

kosten te dekken en om het inkopen van gas voor te financieren. Het 

verder vullen van gasopslag Norg kan binnen de bestaande vergunning. 

Dat neemt niet weg dat omwonenden hier zorgen over kunnen hebben, 

mede over het bewijsvermoeden rondom gasopslag Norg. Dit heeft mijn 

aandacht, ook in het kader van het lopende omgevingstraject over de 

gasopslagen Norg en Grijpskerk.  

 

Antwoorden Kamervragen 19 augustus 

3 Is het, vanwege de leveringszekerheid van gas voor de komende winter, 

niet verstandig om gasopslag Norg te blijven vullen? 

Ja, daarom gaat het kabinet een subsidie uitwerken om gasopslag Norg 

verder te vullen. 

 

6 Wat is er in het Norg Akkoord afgesproken over de vullingsgraad?  

Met ingang van gasjaar 2019/2020 zal tot en met 30 september 2027 op 

andere wijze gebruik worden gemaakt van Norg UGS, waardoor de 

gaswinning uit het Groningenveld eerder definitief kan worden beëindigd 

met inachtneming van de leveringszekerheid van de markt voor 

laagcalorisch gas. Dat betekent dat de gasopslag Norg op grond van het 

Norg Akkoord wordt gevuld tot het niveau dat nodig is om de markt voor 

laagcalorisch gas te kunnen bedienen. Over verdere vulling zijn in het 

Norg akkoord geen afspraken gemaakt. Het vullen van Norg UGS met 

pseudo Groningen-gas ("pseudo G-gas") in plaats van gas uit het 

Groningenveld leidt tot verdere reductie van de winning uit het 

Groningenveld. 

 

 




