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 Betreft:  Aankondiging boring NAM-locatie in Noordbeemster 

 
Geachte gemeenteraad,  
 
Wij willen u informeren over komende activiteiten op onze gaswinningslocatie aan de 
Havermeerweg in Noordbeemster. In oktober 2017 zijn wij voornemens een extra put in het 
Middelie-gasveld te boren. In 2015 is de eerste van twee extra putten in het Middelie-
gasveld geboord. Dit betreft de tweede put. Deze boring was aanvankelijk verschoven naar 
2018. Het vrijkomen van een tijdslot in de planning van de boortoren maakt het mogelijk de 
boring in oktober uit te voeren.  
 
Omgevingsplan 
Gaswinning zorgt tegenwoordig voor veel vragen en mogelijk zorgen. Wij vinden het 
belangrijk alle belanghebbenden zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Dat sluit 
ook aan bij de wens van Burgemeester Van Beek en Wethouder Zeeman.  
Een eerste stap is dat wij een omgevingsplan hebben opgesteld, waarin alle informatie over 
dit project is samengevat, wat er allemaal bij komt kijken, welke wensen en zorgen er zijn, 
wat u van ons kan verwachten en hoe wij voornemens zijn te communiceren. Het is een 
levend document, wat in de loop van het traject, in samenspraak met u en de directe 
omgeving, kan worden aangevuld. Momenteel wordt hier de laatste hand aan gelegd.  
 
Het omgevingsplan is onderdeel van een nog te lanceren gedragscode. Het omgevingsplan 
en de gedragscode worden eind volgende week met u gedeeld.  
 
Informatieavond 
Een tweede stap, is dat wij graag de gelegenheid creëren verder over onze activiteiten in 
gesprek te gaan. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een informatieavond op 
woensdagavond 20 september. Die avond zijn collega’s van verschillende disciplines 
aanwezig. Aansluitend vindt de informatieavond voor omwonenden plaats, waarvoor u ook 
harte welkom bent. Voor deze bijeenkomst wordt ook het gemeenbestuur van Edam-
Volendam uitgenodigd, aangezien het gasveld deels ook onder hun gemeente ligt 
(voormalig Zeevang).  
 

 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Details informatieavond 
Waar: Café De Drie Hamers, Beets 48 in Beets. 
Wanneer: 20 september, van 18.00 - 19.30  
Gezien het tijdstip zorgen wij voor iets te eten. 
Wij vernemen graag of u van deze uitnodiging gebruik wilt maken.  
 
Planning 
Rond de eerste week van oktober 2017 arriveert de boortoren in Noordbeemster. Het boren 
van de put is een tijdelijke activiteit en neemt circa 40 dagen in beslag. Na het boren van de 
put en wanneer de boortoren de locatie heeft verlaten, wordt een productie-installatie op de 
locatie geplaatst en de put aangesloten en getest. Zodra de put goed stroomt wordt deze in 
productie genomen. Met de nieuwe put verwachten we nog 0,5 – 0,7 miljard m3 extra gas 
te kunnen produceren uit het reeds producerende gasveld.  
 
Gaswinning in Beemster 
Wij winnen 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. Er wordt gewonnen uit kleine gasvelden. Deze kleine velden zijn 
honderden keer kleiner dan het Groningen-gasveld. Alle kleine gasvelden in Nederland 
samen zorgen voor zo’n 40% van de Nederlandse energievoorziening.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben of op een andere manier wenst te 
worden geïnformeerd dan vernemen wij dit graag. U kunt hierover contact opnemen met 
Leonie Deij, communicatieadviseur, per e-mail leonie.deij@shell.com of per telefoon  
010-4312144. 
 
Ten slotte, wij verzoeken u vriendelijk deze brief met uw gemeenteraad te delen, zij zijn van 
harte uitgenodigd voor de informatieavond.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV 

 
Léonie Deij 
Communicatieadviseur  
 


