
 

 

 
 
 
Gemeenteraad Bergen NH 
aan de fractie van KIES Lokaal 
  
   
 

ALG 51 
 

De fractie van Kies Lokaal heeft vragen gesteld over optie gasswining in 
Egmond-Binnen door NAM. Deze vragen zijn gesteld aan de voorzitter 
van de raad en dienen door het college beantwoord te worden. Deze brief 
bevat dan ook de antwoorden op de gestelde vragen. 
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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen fractie van Kies Lokaal 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 19 februari 2018 heeft de fractie van KIES Lokaal met gebruikmaking van artikel 40 van 
het Reglement van Orde van gemeenteraad 2010 schriftelijke vragen gesteld aan de 
voorzitter van de raad. Hieronder zijn deze vragen opgenomen evenals de antwoorden.   
 
Vraag 1 
Bent u op de hoogte van het bericht dat locatie gasveld Egmond-Binnen een van de ‘opties’ 
is om gas te winnen?  
Antwoord 
De berichtgeving waar u naar verwijst, is ons bekend. Het is ons niet bekend dat de NAM de 
optie achter de hand wil houden om ook gas te winnen in Egmond-Binnen. De NAM heeft 
daar een put en er zijn in het verleden ook pogingen ondernomen om gas te winnen. Deze 
zijn niet doorgezet (er ligt geen infrastructuur die geschikt is hiervoor. Wellicht is dat een 
reden). 
  
Vraag 2 
Zijn er winningsvergunningen aangevraagd en wanneer zijn deze verleend? 
Antwoord 
Deze informatie is opgevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 
Zij hebben aangegeven dat het veld Wimmenum-Egmond in 1964 is ontdekt en dat de 
productie in 1984 is gestart. De exacte datum van de eerste winningsvergunning was niet 
bekend, hiervoor moest het archief worden geraadpleegd en dat had nog niet 
plaatsgevonden. Echter het moet in de jaren 60 zijn geweest.  
 
De locatie Egmond-Binnen is in 1997 aangetoond met een exploratieboring, daar wordt op 
dit moment niet uit gewonnen. Instemming met het vigerende winningsplan Middelie is 
gegeven bij besluit van 2 december 2014. Op basis van dat winningsplan wordt gas 
gewonnen uit de voorkomens Middelie en Westbeemster. Het winningsplan heeft geen 
betrekking op het veld bij Egmond. Dat is ook de reden dat wij niet zijn gevraagd om een 
advies uit te brengen en is noch het college noch uw raad, anders dan via Staatscourant en 



 

 

andere media (gebruikelijk is de ter inzagelegging op deze wijze te doen plaatsvinden), 
geïnformeerd over dit winningsplan. 

 
 
Vraag 3 
Door welke overheidsinstantie worden/zijn de benodigde winningsvergunningen verleend? 
  



 

 

Antwoord 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is bevoegd om de vergunning te 
verlenen c.q. in te stemmen met het winningsplan. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wordt 
altijd gevraagd om mee te adviseren bij de vergunningen. Zij hebben inbreng met name over 
het technische gedeelte van de vergunning/winningsplan. Verder zijn verschillende 
(technische) commissies betrokken. 
 
Vraag 4 
Als een winningsvergunning is verleend door het ministerie moeten zij dan niet de gemeente 
Bergen op de hoogte stellen? 
Antwoord 
De put Egmond-Binnen valt onder de Concessie Middelie van de NAM. De NAM heeft geen 
winningsplan ingediend om de put Egmond-Binnen te mogen produceren. Om die reden 
heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) als bevoegd gezag de 
gemeente Bergen ook niet verzocht advies uit te brengen. 
Voor de actualisatie van het winningsplan van de Bergen Concessie, waaruit TAQA nu 
produceert, heeft het ministerie ons gevraagd advies uit te brengen. Dat advies is gegeven. 
 
Vraag 5 
Als de gemeente Bergen wél op de hoogte is gebracht waarom is dit dan nog niet bij de 
gemeenteraad bekend? 
Antwoord 
Zoals bij antwoord 4 aangegeven is ons voor de NAM put Egmond-Binnen geen advies 
gevraagd, omdat de NAM geen winningsplan hiervoor heeft ingediend bij het ministerie. Wat 
betreft adviesaanvraag over de (actualisering van het) winningsplan van TAQA verwijzen wij 
u naar de berichtgeving hierover in de nieuwsbrief die u als raad nog van ons gaat 
ontvangen (door omstandigheden verlaat). 
 
Vraag 6 
Er wordt gesteld dat de NAM op dit ogenblik nog geen plannen heeft voor het ‘veld’ bij 
Egmond-Binnen. Wij willen voorkomen dat er in onze gemeente nog meer ‘kwetsbare’ 
plekken ontstaan. De gemeente Bergen staat al voldoende onder ‘druk’ door de gasopslag 
bij de Bergermeer (TAQA). Hoe kunnen we voorkomen dat onze gemeente nog meer 
kwetsbare plekken krijgt (in de vorm van gaswinning/gasopslag) waarbij risico’s op bevingen 
zouden kunnen toenemen? 
Antwoord 
Wij hebben niet de verwachting dat Bergen nieuwe locaties krijgt waar TAQA gas gaat 
winnen. De gaswinning uit de Bergen Concessie van TAQA vindt al vanaf 1972 plaats en 
binnen de gemeente aanwezige gasvelden beginnen ‘leeg’ te raken. De NAM heeft (nog) 
niet aangegeven op dit moment plannen te hebben.  
 
Binnen onze gemeentegrenzen kennen we zoals bekend één locatie die voor gasopslag 
wordt gebruikt (Gasopslag Bergermeer van TAQA). Voor zover ons bekend zijn er geen 
andere lege gasvelden binnen onze gemeente die hiervoor in aanmerking komen. Overigens 
zijn niet alle lege gasvelden geschikt voor gasopslag. Zulke reservoirs moeten aan heel veel 
specifieke technische eisen voldoen. 
 
Vraag 7 
Deelt het college de mening dat het onacceptabel is als er meer gasvelden (winning) in onze 
gemeente bij zouden komen? 
  



 

 

Antwoord 
Zoals hiervoor aangegeven hebben wij niet te verwachting dat er meer gasvelden bij zullen 
komen. De gaswinning die er is, loopt op zijn einde. De gasvoorraden zijn bijna uitgeput. 
 
Vraag 8 
Bent u van plan om pro-actief naar ministerie (mogelijk de instantie die winningsvergunning 
verleend) en de NAM een brief te sturen om aan te geven dat mogelijke nieuwe 
gaswinningslocaties voor de gemeente Bergen onacceptabel is? 
Antwoord 
Wij kunnen en zullen altijd proactief optreden, echter wij melden u dat wij ook gebonden zijn 
aan wettelijke regels. Op het moment dat er, technisch dan wel juridisch, geen 
mogelijkheden zijn kunnen wij ook geen beëindiging van de exploitatie verlangen. Dit geldt 
ook voor de activiteiten die moeten leiden tot gaswinning. Zoals eerder aangegeven doen wij 
al het mogelijke, echter wel binnen de wettelijke kaders die ons gegeven zijn. 
 
Vraag 9 
In de ARC van 13 februari heeft u de toezegging gedaan om de Raad op de hoogte te stellen 
of er mogelijk een relatie is tussen de (gaswinnings/opslag)problematiek in Groningen en de 
door TAQA gewenste ‘gasdrukverhoging’ in het Bergermeerveld (en de mogelijke risico’s). 
De NAM ontkent dat het zoeken naar nieuwe gaswinningsvelden en verhogen van gasdruk, 
in bestaande opslagvelden, iets met de problematiek in Groningen te maken heeft. Bent u 
het eens dat een onafhankelijk onderzoek dit zou moeten uitwijzen? 
Antwoord 
Wij hebben geen reden om aan te nemen dat er een relatie bestaat tussen het 
terugschroeven van de productie uit het Groningen-gasveld en de wens van TAQA om de 
druk in gasopslag Bergermeer te verhogen en daarmee de opslagcapaciteit te kunnen 
vergroten. TAQA is al sinds november 2016 met het ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat als bevoegd gezag in gesprek over de drukverhoging. De recente discussie over een 
verdere productieverlaging in het Groningen-veld was hiervoor dus niet de aanleiding. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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Schriftelijke vragen   
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

Fractie         :  KIES Lokaal 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

Datum 19 februari 2018 

Onderwerp Berichtgeving over de optie van gaswinning in Egmond-Binnen 

Toelichting KIES Lokaal is geschrokken over de berichtgeving in het Noord 
Hollands Dagblad van 19 februari. Daarin staat “de NAM”  de optie 
achter de hand wil houden om gas te winnen bij Noordwijk en 
Egmond-Binnen” 

Vragen De fractie van het KIES Lokaal stelt de volgende vragen 
 

1. Bent u op de hoogte van het bericht dat locatie gasveld 
Egmond-Binnen een van de ‘opties’ is om gas te winnen? 

2. Zijn er winningsvergunningen aangevraagd en wanneer 
zijn deze verleend? 

3. Door welke overheidsinstantie worden/zijn de benodigde 
winningsvergunningen verleend? 

4. Als een winningsvergunning is verleend door het ministerie 
moeten zij dan niet de gemeente Bergen op de hoogte 
stellen? 

5. Als de gemeente Bergen wél op de hoogte is gebracht 
waarom is dit dan nog niet bij de gemeenteraad bekend?   

6. Er wordt gesteld dat de NAM op dit ogenblik nog geen 
plannen heeft voor het ‘veld’ bij Egmond-Binnen. Wij willen 
voorkomen dat er in onze gemeente nog meer ‘kwetsbare’  
plekken ontstaan. De gemeente Bergen staat al voldoende   
onder ‘druk’ door de gasopslag bij de Bergermeer (TAQA) 
Hoe kunnen we voorkomen dat onze gemeente nog meer 
kwetsbare plekken krijgt (in de vorm van 
gaswinning/gasopslag) waarbij risico’s op bevingen zouden 
kunnen toenemen?  

7. Deelt het college de mening dat het onacceptabel is als er 
meer gasvelden (winning) in onze gemeente bij zouden 
komen? 

8. Bent u van plan om pro-actief naar ministerie (mogelijk de 
instantie die winningsvergunning verleend) en de NAM een 
brief te sturen om aan te geven dat mogelijke nieuwe 
gaswinningslocaties voor de gemeente Bergen 
onacceptabel is. 

9. In de ARC van 13 februari heeft u de toezegging gedaan 
om de Raad op de hoogte te stellen of er mogelijk een 
relatie is tussen de (gaswinnings/opslag)problematiek in 
Groningen en de door Taga gewenste ‘gasdrukverhoging’ 
in het Bergermeerveld (en de mogelijke risico’s). De NAM 
ontkent dat het zoeken naar nieuwe gaswinningsvelden en 
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verhogen van gasdruk, in bestaande opslagvelden, iets 
met de problematiek in Groningen te maken heeft. Bent u 
het eens dat een onafhankelijk onderzoek dit zou moeten 
uitwijzen? 

 

Naam en ondertekening 
 
 
 

Fractievoorzitter KIES Lokaal 

 

Janina Luttik-Swart 
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