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10 aug. 2018 12:03 
Lianda: 

Kan ik je later bellen?
+31 6 20 59 53 24: 

Ja, maar zit in Frankrijk en heb niet steeds de telefoon bij de hand. Gaat om NAM
Lianda: 

Bent u van de gemeente?
+31 6 20 59 53 24: 

Ja, is even telefonisch contact mogelijk?
Lianda: 

Jazeker, heel graag

12 sep. 2018 13:35 
Lianda: 
Beste Menno, 
Fijne vakantie gehad hoop ik!
Graag wil ik u even op de hoogte houden betreffende de klacht wegens LFgolven van de 
NAM. Ik heb zoals u aangaf met de vakgroep gecontact, een mail verzonden zaaknr 
352435. Deze mail werd beantwoord door de juridisch medewerker R. Koster. Met de 
mededeling dat mijn klacht is doorgezet naar hetSodM om daar afgehandeld te worden. 
Hierop heb ik geantwoord dat de gemeente hierbij niet hun verantwoordelijkheid neemt 
voor de inwoners van hun gemeente. Aangezien u de gas in uw portefeuille heb, ben ik 
benieuwd wat u hiermee gaat doen. 
Vriendelijke groet, 
Lianda van Velzen 
lianvanvelzen@gmail.com

+31 6 20 59 53 24: 
Goedemiddag,
Voorzover ik weet neemt dhr. Koster zeer binnenkort contact met u op naar aanleiding van 
uw mail over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor haar inwoners. Die wordt niet 
afgewezen. Maar het is wel van belang om te weten dat het Staatstoezicht op de Mijnen 
de vergunningverlener is en daarmee ook de handhavende instantie die over de - 
eventueel juridische - mogelijkheden beschikt bij mogelijke overtreding. Ik zal nogmaals bij 
dhr. Koster aandringen op spoedig contact.
Met vriendelijke groet, 
Menno Nienhuis

Lianda:  
Hartelijk dank voor uw antwoord. Ik wacht af.
Vriendelijke groet, 
Lianda van Velzen
 
zo 9 dec. 15:31 
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iMessage
ma 14 jan. 19:45 
Lianda: 
Beste Menno, 
Nu alweer een half jaar geleden hebben wij met jou contact gehad over de zware 
LFgolven veroorzaakt door de UGS Norg. 
Helaas verloopt het contact met uw jurist meneer Koster niet prettig. 
Naar ons gevoel wordt het probleem en de bijkomende gezondheidsschade niet serieus 
behandeld. 
Hierbij vragen wij uw medewerking om tot een adequate oplossing te kunnen komen. 
Voor ons dringt de tijd. 
Ik hoor graag uw reactie. 
Met vriendelijke groet, 
Lianda van Velzen
Lindelaan 18
9342 PL Een

di 15 jan. 08:41 
+31 6 20 59 53 24: 
Beste mevrouw Van Velzen, 
Dhr. Koster heeft mij op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. U acht de 
werkzaamheden van de NAM de oorzaak van uw klachten. Voorzover mij bekend is u een 
onafhankelijk onderzoek uit te voeren door NAA uit Assen aangeboden. Uitvoering van dit 
onderzoek (de door u gewenste geluidsmeting) is noodzakelijk om de oorzaak van uw 
klachten vast te stellen. Als uit dit onderzoek blijkt dat de NAM veroorzaker is, dan horen 
daar als exploitant van de opslag verplichtingen bij (maatregelen, compensatie). 
Met vriendelijke groet,
Menno Nienhuis

di 12 feb. 19.31 
Lianda: 
Goedenavond Menno,
Hartelijk dank voor uw antwoord van 15 januari jl. 
Inmiddels heeft de geluidsmeting door het NAA plaats gevonden. Naar aanleiding hiervan 
en op aanraden van het NAA hebben wij ook ons eigen verslag opgemaakt. Deze is per 
We transfer naar Rick Koster verzonden. 
Een fijne avond. 
Vriendelijke groet, 
Lianda van Velzen
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