
Motie – Gaswinning / winningsplan Middelie 2022 

De raad van de gemeente Purmerend, in openbare vergadering bijeen op 23 februari 2023,  

 

Constateert dat 

▪ De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

een verzoek tot instemming heeft gedaan over de actualisering van het Winningsplan Middelie.  

▪ Dit verzoek naast de reeds bestaande instemming / concessie tot 2029, een verlenging tot 2039 

betreft. 

▪ Het verzoek tevens een verhoogde winningscapaciteit van het uit het veld te pompen gas betreft. 

▪ Het Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en de Technische Commissie Bodembeweging de aanvraag 

hebben beoordeeld en voorzien van een advies. 

▪ Het advies tot de conclusie leidt dat instemming kan worden verleend omdat “verwacht wordt dat 

langer produceren en verhogen van de winningscapaciteit geen noemenswaardige effecten heeft op 

de omgeving, milieu, natuur, infrastructuur en risico’s op bodemdaling en bodembeweging (bevingen) 

heeft”.  

 

Overweegt dat 

▪ De te verwachten maatschappelijke negatieve impact en effecten op het veiligheidsgevoel van onze 

inwoners als gevolg van het Winningsplan Middelie 2022 groot zal zijn. 

▪ De effecten van bodemdaling (bevingen) met gevolgschade aan goederen en met name niet-

onderheide gebouwen grote impact kan veroorzaken bij eigenaren van deze vaak monumentale 

goederen. 

▪ Er mogelijke nadelige gevolgen voor natuur en milieu zullen zijn. 

▪ Er onverenigbaarheid is met plannen met landelijke thema’s als energietransitie en duurzaamheid. 

▪ Deze onverenigbaarheid ook niet uitlegbaar is met de inzet “van het aardgas af” van de gemeente 

Purmerend. 

▪ Er mogelijke gevolgen zullen zijn voor de beschermde status van het UNESCO Werelderfgoed 

Droogmakerij de Beemster. 
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Spreekt uit 

1. Dat de gemeenteraad het advies d.d. 26 januari 2023 van het college van burgemeester en wethouders 

aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om niet in te stemmen met een langere en 

intensievere gaswinning zoals beschreven in het Winningsplan Middelie 2022 van de NAM, 

onderschrijft. 

 

Verzoekt het college 

2. De gemeenteraad (direct) te informeren bij eventuele vervolgverzoeken van het ministerie, de NAM of 

welke andere instantie dan ook in dit dossier. 

 

Verzoekt de griffie  

3. De motie te sturen aan de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders van de 

gemeenten Alkmaar, Edam-Volendam, Koggenland, Dijk en Waard, en Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten van de provincie. 

 

Purmerend, 23 februari 2023 

 

Indieners 

Stadspartij-Beemster Polder Partij, N.C.M. de Lange 

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster, H.M.J. Kokkeel-Langelaan 

GroenLinks, T.A.M. Lamers 

VVD, B. van Elden 

 

                                                                                                                                 

Toelichting op de motie 

De genoemde locatie Gaswinning Middelie bevindt zich in het noordelijke deel van Beemster direct 

gelegen op ‘n locatie naast de Rijksweg A-7. 

De NAM wint sinds 1975 gas uit een veld wat doorloopt tot onder de voormalige gemeenten Zeevang (nu 

Edam-Volendam), Schermer (nu Alkmaar) en (West)Beemster (nu Purmerend). Dit met een  

winningsvergunning uit 1969. De huidige concessie loopt tot 2029.  

In Westbeemster ligt een “winningsbron” van waaruit het gas naar Noordbeemster wordt gepompt, waar 

het gewassen en gebruiksklaar wordt gemaakt middels een ondergrondse leiding. De laatste aanpassing 

op locatie Noordbeemster om de productie te verhogen is middels een Omgevingsvergunning verleend in 

2014 waarmee de maximale productiecapaciteit is bereikt. 

 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) doet nu een verzoek om verlenging van de concessie tot 

2039 met verhoging van de productie capaciteit.  

De indieners van de motie volgen de reactie van het college van burgemeester en wethouders om niet in te 

stemmen met het voorgenomen winningsplan zoals door de NAM ingezet. 

 

Dit is geheel in lijn van afbouw fossiele brandstoffen en nog meer in lijn met het streven om een gasvrije 

gemeente te zijn. 
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Het is volkomen juist dat er wordt ingezet op beëindiging van de gaswinning na beëindiging van de 

lopende concessie in 2029. 

 

Bij opwaardering van de gaswinning / nieuwe boringen in 2005 is met veel commotie door omwonenden 

van de locatie Noordbeemster gewezen op schade die kan ontstaan, vooral bij niet onderheide 

monumentale gebouwen zoals stolpen, kerkgebouwen e.a.   

Wat verder te denken van grondbewegingen bij de Beemster ringdijk met alle gevolgen van dien en 

kunstwerken bij het waterbeheer.  

Daarnaast heeft de NAM destijds besloten om geen nulmeting te houden wat niet heeft bijgedragen aan 

acceptatie en draagvlak bij de lokale gemeenschap in voormalige gemeente Beemster. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fractie Voor Tegen 

Stadspartij-Beemster Polder Partij 9  

PvdA 5  

VVD 3  

CDA 3  

Ouderenpartij AOV Purmerend-Beemster 3  

D66  2 

GroenLinks 3  

PVV 1  

Forum voor Democratie  2 

Leefbaar Purmerend 1  

Gemeentebelangen Purmerend  1 

PB21  1 

Fractie Schaaij (afwezig)   

Totaal 28 6 

 

Uitslag 

De motie is aangenomen        RvdL-24feb23 


