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Detailrapport 08 Vragen los v/h Raadsplein (ID 534)
Veld Waarde

Datum vraag 30-1-2023

Onderwerp Intensivering gaswinning veld Middelie

Fractie(s) VVD

Vraag Op 3 oktober 2022 heeft de VVD operationele vragen gesteld 
over het gaswinningsgebied Middelie. Toen werd aangegeven 
dat de NAM tot 2029 nog een aantal m3 gas zou winnen en 
daarna niet meer.

Ons kwam onlangs ter ore dat de NAM een nieuw 
Winningsplan heeft ingediend bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. Met dit Winningsplan verzoekt 
de NAM om de reeds bestaande instemming van 2029 te 
verlengen tot 2039. Ook betreft het een verzoek om meer gas 
te winnen uit het veld.

Een vast onderdeel van de procedure is dat ook advies 
gevraagd aan betrokken (lagere) overheden wordt zoals de 
omliggende gemeenten. De gemeente Purmerend heeft hier 
onlangs op gereageerd.

Vraag 1:
Is ook bij Edam-Volendam een verzoek tot reactie 
binnengekomen?

Vraag 2:
Wetende dat er in onze gemeente al een of meerdere bevingen 
zijn geweest en het bij een deel van onze inwoners en politiek 
behoorlijk leeft: waarom heeft de raad hier nog niets van 
gehoord?

Vraag 3:
Gaan wij net zo- of hopelijk zelfs meer resoluut afwijzend 
reageren zoals gemeente Purmerend inmiddels heeft gedaan?

Vraag 4:
Heeft de NAM een vergunning van de gemeente nodig voor 
intensivering en verlenging van de winningstermijn?



13 februari 2023 10:26

Pagina 2

Vraag 5:
Gaat het college eisen dat -als het ministerie toch instemt- de 
NAM een nulmeting voor bestaande woningbouw in en rond 
het gebied uitvoert?

Vraag 6:
Worden tilt-meters geplaatst?

Vraag 7:
Wordt in een reactie aangegeven dat bij verlenging en 
intensivering van de winning verhoging van bevingsrisico en 
extra verzakking van grond/veenweidegebied sprake kan zijn, 
hetgeen leidt tot waardevermindering van grote delen van 
Zeevangse woningbouw en de gemeente de NAM/Staat daar 
verantwoordelijk voor stelt?

Vraag 8:
Indien er (nog) geen verzoek tot reactie van de NAM is 
binnengekomen dringt de VVD aan dit toch met spoed te 
doen. Gaat het college daarin mee?

Vraag 9:
De VVD krijgt van omwonenden die uitkijken op het terrein 
van de NAM berichten dat zij de laatste maanden bij de NAM 
(veld Middelie) veel extra activiteiten zien plaatsvinden. Meer 
dan in de jaren ervoor. Of er nu al sprake is van intensivering 
is niet duidelijk.

Vraag 10:
Wij horen graag van het college van B&W of er vooruitlopend 
op een beslissing nu al sprake is van intensivering van de 
gaswinning of dat er daartoe al voorbereidingen worden 
getroffen.

Antwoord Antwoord 1:
De gemeente Edam-Volendam is per mail in de gelegenheid 
gesteld om advies uit te brengen over het geactualiseerde 
Winningsplan Middelie.

Antwoord 2:
Het college heeft een reactie c.q. advies gegeven. Deze treft u 
bijgaand aan.
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Antwoord 3:
Wij hebben, net zoals gemeente Purmerend, het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) geadviseerd om niet in te 
stemmen met het Winningsplan zoals het nu voorligt. De 
redenen voor dit advies zijn dat het Winningsplan een te 
smalle risicoanalyse hanteert, geen zorgplicht heeft 
opgenomen, niet voldoende aantoont dat de 
waterhuishouding op peil blijft i.v.m. cumulatieve aspecten 
van bodemdaling en onvoldoende de zorgen van bewoners 
wegneemt door een gebrekkige informatievoorziening vanuit 
de NAM.

Antwoord 4:
Voor de intensivering en verlenging van de winningstermijn 
heeft de NAM geen vergunning van de gemeente Edam-
Volendam nodig. Het bevoegd gezag voor de benodigde 
vergunningen is het ministerie van EZK.

Antwoord 5:
De gemeente heeft niet de bevoegdheid om te eisen dat de 
NAM een nulmeting uitvoert. De gemeente heeft wel de 
bevoegdheid om het ministerie van EZK te adviseren over de 
actualisatie van het Winningsplan. In onze brief aan het 
ministerie van EZK wordt geadviseerd dat bij gebouwen 
binnen het risicogebied voor seismische trillingen een 
nulmeting door de NAM wordt uitgevoerd.

Antwoord 6:
Het Winningsplan beschrijft niet dat er tilt-meters worden 
geplaatst.

Antwoord 7:
In onze brief aan het ministerie van EZK is geadviseerd dat 
eventuele waardevermindering door seismische trillingen die 
worden veroorzaakt door gaswinning wordt bekostigd door de 
NAM. Bodemdaling door gaswinning op zichzelf treedt 
vergeleken met de snelheid van bodemdaling door 
veenoxidatie zeer geleidelijk en gelijkmatig op over een groot 
gebied. Het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen 
beschrijft daarom dat deze bodemdaling geen 
veiligheidsrisico en/of schade zal veroorzaken die niet door 
tijdige maatregelen kunnen worden beheerst. Wel kan 
bodemdaling in sommige gevallen voor veranderingen in het 
waterpeil zorgen en daarmee indirect schade veroorzaken aan 
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gebouwen, natuurwaarden en landbouw. Daarom is 
geadviseerd dat de maatregelen die eventueel genomen 
moeten worden om de waterhuishouding op peil te houden 
i.v.m. bodemdaling worden bekostigd door de NAM.

Antwoord 8:
Het advies over de actualisatie van het Winningsplan Middelie 
van de NAM is namens de gemeente Edam-Volendam naar het 
ministerie van EZK verstuurd.

Antwoord 9:
De openbaar toegankelijke productiecijfers van het 
Nederlandse Olie- en Gasportaal laten zien dat er geen sprake 
is van intensivering van de gaswinning in het veld Middelie in 
de afgelopen maanden. De NAM is wettelijk gebonden aan het 
productievolume van het Winningsplan dat is vastgesteld in 
2014. In een verzoek om toelichting legde een woordvoerder 
van de NAM uit dat er momenteel geen noemenswaardige 
werkzaamheden worden uitgevoerd of in de afgelopen 
maanden zijn uitgevoerd bij gasveld Middelie.

Antwoord 10:
Zie antwoord op vraag 9.

Bijlage(s) Brief advies college over het winningsplan Middelie 
2022.DOCX


