
Van: "Driel, ing. J. van (Jan)" <J.vanDriel@minez.nl>

Onderwerp: RE: Klacht laagfrequent geluid & risicokaart

Datum: 19 december 2018 om 17:43:15 CET

Aan: 'Lianda van Velzen' <lianvanvelzen@gmail.com>


Geachte mevrouw Van Velzen,
 
Gisteren is uw casus besproken met de NAM manager Groningen/Norg. Hij 
heeft alle medewerking toegezegd. Het is wel van belang dat de bron 
vastgesteld wordt en daarvoor zal er toch gemeten moeten worden door 
geluidspecialisten. Het aanbod van NAM om NAA in te schakelen geldt nog 
steeds. Ook niet onbelangrijk is om niet alleen kwalitatief maar ook 
kwantitatief vast te stellen wat het overlastnivo is. 
 
Ondanks uw voorbehoud dat er voldoende (kwalitatief) is aangetoond dat de 
bron bij Norg ligt, wil ik u toch verzoeken om op het aanbod van NAM in te 
gaan. Vervolgens zullen dan de meetwaarden vergeleken worden met de 
gegevens van Norg.
 
Ik hoor graag van u.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan van Driel 
Senior Inspecteur Operaties
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Van: Lianda van Velzen <lianvanvelzen@gmail.com>  
Verzonden: vrijdag 14 december 2018 14:17  
Aan: Driel, ing. J. van (Jan) <J.vanDriel@minez.nl> 
Onderwerp: Re: Klacht laagfrequent geluid & risicokaart
 
Geachte meneer J. Van Driel,
 
Hartelijk dank voor uw bericht.

mailto:j.vandriel@minez.nl
http://www.sodm.nl/


Heel fijn om te lezen dat het SodM onze LFg overlast veroorzaakt door de 
UGS Norg serieus behandeld.
Wij zien uw volgende bericht tegemoet.
 
Vriendelijke groet,
 
Robbert en Lianda
 
 
Lindelaan 18
9342 PL  Een
0629 211 332
lianvanvelzen@gmail.com
 
 

Op 12 dec. 2018, om 10:57 heeft Driel, ing. J. van (Jan) 
<J.vanDriel@minez.nl> het volgende geschreven:
 
Geachte familie Van Velzen en Huijskens,
 
Uw files zijn ontvangen. De meeste extensies kan ik goed openen. De klacht 
over opslag heb ik doorgegeven aan de directie Ondergrond.   
 
Gistermiddag heb ik uw case besproken bij de geluidsadviseur van de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in Zaandam. Volgens hem is de 100 
Hz bijna zeker afkomstig van een transformator (de platen in de trafo worden 
bij een netfrequentie van 50 Hz heen en weer bewogen en geven daarom de 
100 Hz geluid piek).
 
In de onderstaande link vindt u de risicokaart; als u in legenda het mapje 
Transport opent dan kunt u buisleiding aanklikken waardoor de leidingen 
zichtbaar worden (gelukkig lopen ze niet heel dicht bij uw huis langs).
 
Ik laat u zsm onze volgende stap weten.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan van Driel 
Senior Inspecteur Operaties
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https://flamingo.bij12.nl/risicokaart-viewer/app/Risicokaart-openbaar?
bookmark=9500948ff3b340c9a6a01012fa855c74
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