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Onderwerp: LFg overlast meeting UGS Norg 

Geachte aangeschrevenen, 
 
Op aandringen van meneer Van Driel (SodM) zijn wij ingegaan op het aanbod 
van de NAM om een LFg meeting te laten uitvoeren door het NAA. Dit om de 
NAM gelegenheid te geven een meeting te laten doen, voor ons is het 100% 
duidelijk waar de LFg overlast door wordt veroorzaakt. 
 
Het doel van de meeting zou zijn om te onderzoeken of er LFg te meten is in en 
nabij de woning, de zwaarte van de overlast en wat de bron is van de LFg welke 
de hevige overlast bij ons veroorzaakt. 

De afspraak van dinsdag 22 januari 19.30 werd verplaatst in verband met 
weersomstandigheden (sneeuwval) dat wellicht invloed zou kunnen hebben op 
de meeting. By the way: De UGS Norg was vooraf ‘zomaar' behoorlijk rustig.  
Donderdag 31 januari 2019 om 19.30 uur hebben Arend Donker & John Vrijs 
een meeting met meegebrachte apparatuur verricht in drie gedeelten van ieder 
ongeveer tien minuten. 

Drie microfoons op drie verschillende plekken waaronder een buiten geplaatst. 
John vernam met het oor buiten een gerumble uit de richting van de UGS Norg. 
Op de monitor werden vooral de pieken bekeken, waarvan bijvoorbeeld een CV, 
diepvries of het electra-net de bron zou kunnen zijn. De normale dingen in een 
huishouden, geen bijzonderheden.   
Wat mij opviel in hun Spectrum Analyser was de dikke brij LF onderaan de lijn, 
deze vertoonde enkele dikkere strepen en onderaan was de dichtheid nog 
dikker. Het lijkt mij dat met andere instellingen de detaillering van deze strepen 
veel zichtbaarder gemaakt kunnen worden, zeker als de UGS Norg ook op zijn 
hedendaagse sterkte draait. 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Volgens Arend was de NAM niet op de hoogte van de datum van de meeting. 
Hoezo? Wij hebben een afspraak bevestiging (22 januari 15.42) van hem 
ontvangen met in de CC j.teunissen@shell.com.  
En ook de 31ste was de UGS Norg plotsklaps een stuk rustiger. 
Nu kunt u denken (net zoals Arend); De UGS Norg houdt heus geen rekening 
met de ophanden zijnde kleine meeting, daar is het een veel te groot concern 
voor, toch?  
Juist ómdat er veel belangen mee spelen houden zij daar wél rekening mee! 
 
In het besluit (2018) door Eric Wiebes staat dat men in 2022 hoopt onder de  
12 miljard Nm3 te kunnen winnen om over tien jaar helemaal te kunnen stoppen 
met het gas winnen uit het Groningenveld.  
De UGS Norg heeft per direct permissie gekregen om gelijktijdig te kunnen 
injecteren en te leveren.  
De aan UGS Norg toegestane gasvolume is een farce, wat ook zo blijkt in de 
‘transparantie’ van de AGSI+ .  
De UGS Norg draait LFg hoorbaar op volle toeren en dan hebben we het nog 
niet over de buitenlandse groothandel die ook stilletjes aan doorgedraaid wordt. 
 
En straks de arme Nederlandse schaapjes allemaal aan de zelf betaalde 
warmtepompen, LFg overal!   
Overigens weer korte termijn politiek/winst, want ook hier wordt geen rekening 
gehouden met de reactie van de mensen, laat staan de ondergrond (aarde). 
 
In Groningen zijn door de gaswinning huizen verwoest en onbewoonbaar 
verklaard geworden, in Drenthe worden nu de lichamen van de omwonenden 
van de UGS Norg verwoest ook al vernemen velen dit niet direct bewust.  
De NAM zwijgt.  
Dit riekt naar een koelbloedige sluipmoordenaar… 
 
Arend raadde ons aan ook een eigen onderzoeksrapport te maken van onze 
bevindingen betreffende hun LFg meeting op 31 januari 2019. 
Dit hebben wij uitgebreid gedaan en deze vindt u ook in deze mail die vanwege 
de grootte naar u wordt verzonden per we-transfer.  
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In ons onderzoeksrapport staat o.a. beschreven hoe wij, de voor ons hoorbare 
zware LFgolven (20Hz) van de UGS Norg, hoorbaar hebben gemaakt voor 
mensen die dit niet horen. 
Dit betreft recente Laag Frequentie golven ter plekke opgenomen met kwalitatief 
goede apparatuur bij de UGS Norg.  
 
Hiermee hebben wij alle doelstellingen van de meeting beantwoord en zien wij 
uit naar een voor ons passend compensatie voorstel in alle redelijkheid en 
billijkheid. 
Om het termijn van voortdurende marteling (nu 7 maanden) zo min mogelijk te 
rekken, ben ik genoodzaakt u te wijzen op een snelle afwikkeling van deze zaak 
en een datum te stellen mij te berichten binnen 14 dagen na deze briefdatum. 
Ik stel uw begrip zeer op prijs. 

Met vriendelijke groet, 
 
Lianda van Velzen	 	 	 	 Robbert Huijskens 
	 	 	 	  

Bijlagen behorend bij deze brief: 

Eigen rapport 
Schermopname 2019-02-03 16.50.44  
Aangepast UGS-Norg NAM.mov 
Note: de metadata van de schermopname en de mov kunnen door het verzenden met 

We-transfer wijzigen. (Alle originele opname zijn ter inzage).
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