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Zijne excellentie,
Ik schrijf u namens ## gemeenten -zie bijlage- over uw beleid over ‘gaswinning uit kleine
velden’. De vergunningen c.q. toestemmingen worden door uw ministerie verzorgd, omdat u
als minister op grond van de Mijnbouw wet bevoegd bent om over dergelijke activiteiten te
beslissen.
Gaswinning treft vele gemeenten
Sommige van de in de bijlage genoemde gemeenten zijn op dit moment “gastheer” van een
actieve gaswinningsinstallatie. In de overige gemeenten zijn kleine gasvelden aanwezig waar
thans de productie nog niet heeft aangevangen of waar thans onderzoek naar gaswinning
wordt gedaan.
Wat ons als gemeenten verbindt, zijn de zorgen die wij hebben over de veiligheid van onze
inwoners en de verplichting die wij voelen om de veiligheid van onze inwoners te
waarborgen.
Er is geen sprake van afbouw van gaswinning uit kleine gasvelden
Wij waren meer dan content met uw brief aan de Tweede Kamer d.d. 30 mei 2018 waarin u
aangaf voornemens te zijn de productie van aardgas uit kleine velden af te bouwen. Wij
hebben helaas moeten constateren dat op dit moment van afbouw nog geen sprake is.
Sterker nog voor enkele locaties zijn inmiddels procedures gestart om de productie van
aardgas juist voort te zetten en mogelijk zelfs te verhogen. Dit baart ons zorgen.
Wij vragen u om nakoming van uw voornemens
Middels deze brief willen wij u, mede namens onze inwoners, vragen gevolg te geven aan
uw eerdere voornemen tot afbouw van gaswinning uit kleine gasvelden. Wij verzoeken u ook
specifiek af te zien van het verhogen of het versnellen van de productie van de huidige
gaswinning(sinstallaties) en af te zien van het in productie nemen van nieuwe
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gaswinning(sinstallaties) dan wel het opnieuw in productie nemen van eerder gesloten
gasvelden.
Wij zijn ons bewust van de huidige vraag naar aardgas, zelfs ten tijde van de
energietransitie, maar zijn ons ook bewust van de zorgplicht aangaande de veiligheid en
goed woon- en leefklimaat van en voor onze inwoners. Ik hoop spoedig van u te horen
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met mij, via telefoonnummer (072) 888 00 00.
Wilt u bij correspondentie het kenmerk: …………. vermelden
Met vriendelijke groet,

N.G.M. (Klaas) Valkering
Wethouder gemeente Bergen NH
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