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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland 

 

Datum ingekomen vragen : 4 januari 2018  

Datum GS-besluit:   : 6 februari 2018 

 

Vragen nr. 2 

 

 

 

Vragen van de heer W. Hoogervorst en mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP) over activiteiten van 

de NAM bij Noordbeemster  

 

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in 

artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van 

Provinciale Staten mede, dat op 4 januari 2018 door de leden van Provinciale Staten, de heer W. 

Hoogervorst en mevrouw drs. C. Boelhouwer (SP), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten 

zijn ingekomen. 

 

 

INLEIDING VRAGEN 

 

Eind 2017 is er sprake geweest van veel extra activiteiten op de bestaande gaswinningslocatie 

van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Havermeerweg in Noordbeemster.  

Het betrof hier het boren van een extra put in een reeds producerend gasveld, dat deels ligt in 

de gemeente Beemster, en deels in de gemeente Edam-Volendam. 

 

 

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN 

 

 

Vraag 1:  

In hoeverre, op welke gebieden, is de provincie Noord-Holland betrokken bij de planning van en 

het uitvoeren van de activiteiten van de NAM in onze provincie? 

Kunt u hiervan een overzicht verstrekken, waarbij u aangeeft ‘wie’ er betrokken is bij ‘welk’ 

onderdeel in het proces en wie er verantwoordelijk is of zijn? 

 

Antwoord 1: 

Het Rijk is bevoegd gezag voor vergunningen onder de Mijnbouwwet. De provincie heeft daarbij 

adviesrecht. Bij haar advies dient de provincie ook de betreffende gemeenten en waterschappen 

te betrekken.  
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De informatie die de provincie ontvangt, beperkt zich tot de gegevens zoals deze in de 

vergunningaanvragen zijn opgenomen. De aanvrager is verantwoordelijk voor het leveren van 

de relevante informatie, het (laten) uitvoeren van de benodigde onderzoeken en het verzorgen 

van het omgevingsmanagement. Het toezicht ligt bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Bij 

winningsvergunningen wordt door het Rijk ook advies ingewonnen bij de Technische commissie 

bodembeweging (Tcbb). 

 

Het adviesrecht van de provincie bij mijnbouwvergunningen is pas met de invoering van de 

nieuwe Mijnbouwwet per 1 januari 2017 van kracht geworden. Tot die tijd had de provincie 

slechts een adviserende rol ten aanzien van het in de diepe ondergrond brengen van 

afvalstoffen. Dit gaat met name om formatiewater dat ontstaat bij het drogen en reinigen van 

het gewonnen gas. Voor de locatie in Noordbeemster is de provincie hierover in 2015 

geconsulteerd. 

 

Vraag 2: 

Mocht de provincie in het geheel niet betrokken zijn bij de planning van en het uitvoeren van de 

activiteiten van de NAM:  wie zijn dat dan wel, en in hoeverre is de niet-betrokkenheid van de 

provincie wettelijk verankerd?  

 

Antwoord 2: 

Zie het antwoord op vraag 1. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TNO houden 

een website bij met alle vergunningen en vergunningaanvragen onder de Mijnbouwwet (zie: 

www.nlog.nl).  

 

Vraag 3: 

In 2015 blijkt de eerste van twee geplande extra putten in dit veld geboord te zijn. Eind 2017 

blijkt een tweede extra put geboord te zijn. Deze nieuwe boring was aanvankelijk verschoven 

naar 2018. Het vrijkomen van een tijdslot in de planning van de boortoren maakte het mogelijk 

de boring vanaf oktober 2017 reeds uit te voeren.  

Is de provincie Noord-Holland van deze verschuiving op de hoogte gebracht? Zo nee: waarom 

niet? 

 

Antwoord 3: 

Nee. Zie het antwoord op vraag 1: de rol van de provincie beperkt zich tot het adviseren over 

vergunningaanvragen.  

 

Vraag 4:  

Houdt de provincie zicht op de wisselwerking in informatievoorziening tussen de NAM en de 

betreffende gemeente(n), als het gaat om de activiteiten van de NAM in onze provincie? 

 

Antwoord 4: 

Nee. Zie het antwoord op vraag 1: omgevingsmanagement is onderdeel van de vergunning. De 

uitvoering ligt bij de vergunninghouder, de toezichthoudende rol bij het Rijk. Wel heeft de 

provincie in eerdere adviezen aandacht gevraagd voor omgevingsmanagement en zal dit bij 

toekomstige adviesaanvragen blijven doen. 

 

 

 

http://www.nlog.nl/
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Vraag 5: 

De NAM wint in de gemeente Beemster aardgas op twee locaties, in Noordbeemster en in 

Westbeemster. Er wordt in dit gebied voldoende gas gewonnen om circa 200.000 huishoudens 

te voorzien van warm water en een warm huis. De NAM wint aardgas uit ‘kleine velden’. 

Kunt u ons een overzicht geven van alle activiteiten die de NAM in onze provincie uitvoert?  

Zo nee: waarom niet, en waar kunnen we dit overzicht dan wel krijgen? 

 

Antwoord 5: 

Ja. Op de website van de NAM is een overzicht te vinden van hun activiteiten, inclusief de 

locaties van de kleine gasvelden (zie: www.nam.nl/gas-en-oliewinning/aardgas-uit-kleine-

velden/locaties-kleine-velden.html). De enige actieve locaties in Noord-Holland zijn die in 

Noordbeemster en Westbeemster. In Egmond-Binnen bevindt zich een inactieve locatie. 

 

Vraag 6: 

Kunt u ons voorzien van een kaartje met daarop zichtbaar de bij de NAM in exploitatie zijnde 

aardgas- en (wellicht) aardolievelden die in onze provincie liggen? 

Zo nee: waarom niet, en waar kunnen we dit kaartje wel krijgen? 

 

Antwoord 6:  

Ja, zie het onderstaande kaartje. 

 

Vraag 7: 

Welk percentage van de totale hoeveelheid aardgas die in ons land wordt gewonnen, wordt 

gewonnen in onze provincie? 

 

Antwoord 7: 

In het jaarverslag ‘Delfstoffen en Aardwarmte in Nederland’ van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat is te lezen dat in 2016 ruim 34,5 miljard kubieke meter aardgas werd 

gewonnen. Daarvan is bijna 1,8% afkomstig uit Noord-Holland. Dit betreft de gasvelden bij 

Bergen (Taqa, 45,4 miljoen kubieke meter), Slootdorp (Vermilion, 191,9 miljoen kubieke meter) 

en Middelie-Beemster (NAM, 379,3 miljoen kubieke meter).  

 

http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/aardgas-uit-kleine-velden/locaties-kleine-velden.html
http://www.nam.nl/gas-en-oliewinning/aardgas-uit-kleine-velden/locaties-kleine-velden.html
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Vraag 8: 

Deze kleine velden zijn honderden keren kleiner dan het Groningen-gasveld. De kans dat een 

klein veld een aardbeving veroorzaakt is mede daarom zeer klein. Alle kleine gasvelden in 

Nederland samen zorgen voor zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening. 

 

De publieke opinie is huiverig (geworden) voor gaswinning, mede door de gigantische 

problematiek die in Groningen ontstaan is na aardbevingen veroorzaakt door de uitgestrekte 

gaswinning in de afgelopen decennia. 

In hoeverre heeft de provincie een verantwoordelijkheid, in het kader van de energievoorziening 

maar ook in het kader van de veiligheid van haar bevolking, om de bewoners goed te 

informeren over bovengenoemde uitbreiding van NAM-activiteiten? 

 

Antwoord 8: 

Zie de antwoorden op vraag 1 en 4. In haar advisering aan het Rijk vraagt de provincie 

nadrukkelijk aandacht voor omgevingsmanagement. 

 

Vraag 9: 

Welke taak heeft de provincie bij het monitoren van, het analyseren van en het omgaan met 

effecten van de gaswinning in onze provincie op de bodemgesteldheid? 

Kunt u aangeven hoe deze processen volgens u zouden moeten verlopen? 

Kunt u ook aangeven hoe u van de resultaten van deze processen verantwoording aflegt aan PS, 

aan de betreffende gemeenten en aan de inwoners? 

 

Antwoord 9: 

Als vergunningverlenende instantie houdt het Rijk toezicht op de effecten van de gaswinning. 

Zij legt daarover verantwoording af aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. De 

vergunninghouder is verantwoordelijk voor de communicatie met de omgeving. 


