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#Gasopslag

Bussen naar de Tweede Kamer
Op 30 maart zet Gasalarm2 één of meerdere
bussen in voor belangstellenden die het
Algemeen Overleg van de Tweede kamer over
de Gasopslag in Bergen willen bijwonen.
De vergadering start om 10.00 uur en eindigt
om 14.00 uur.
http://www.gasalarm2.nl/2011/03/bussen-naaralgemeen-overleg-tweede-kamer-op-30-maart/
Agenda commissie
Gasopslag in Bergen is het laatste punt op een
agenda van 7 punten. Er vindt nog overleg
plaats met de griffier van de Tweede Kamer of
de Bergenaren op een later tijdstip kunnen
aansluiten. Gaat u voorlopig uit van 09.30
vertrek vanaf de parkeerplaats van de
Beeck.
U kunt zich aanmelden bij:
bureaugriffier@bergen-nh.nl

deze afspraak. Bergen wil door een
getuigenverhoor duidelijkheid verkrijgen
over de gemaakte afspraken.
Afspraak is afspraak
In een aantal documenten wordt melding
gemaakt van de afspraak om de Loterijlanden
na het stoppen van de gaswinning terug te
geven aan de natuur. Verder kan door een
drietal getuigen worden bevestigd dat er
destijds een dergelijke afspraak is gemaakt met
Amoco. Zij waren als lid van de toenmalige
gascommissie nauw betrokken bij de afspraken
die gemaakt zijn over gaswinning en de
beëindiging daarvan. “Worden de afspraken
voldoende aangetoond, dan zijn we benieuwd
hoe de ministers zich aan deze afspraak gaan
houden. Mocht men de aangetoonde afspraken
niet willen nakomen, dan kunnen we als
gemeente de betrokkenen via de civiele rechter
vorderen om dat alsnog te doen”, vertelt
wethouder Hietbrink van Bergen.
Rene Leegte, Kamerlid voor de VVD, Lid
Kamercommissie Energie bezoekt lokale
afdeling Bergen

Op 24 maart ’s avonds 20.00 uur de Bergense
VVD. De lokale partij wil hem graag duidelijk
maken waarom de partij net als de gehele raad,
tegen de vestiging van een grote gasopslag
onder Bergen is.
PERSBERICHT
Bergen, 15 maart 2011
Gemeente Bergen vraagt rechtbank om
getuigenverhoor
‘Loterijlanden zou teruggegeven worden aan
natuur na beëindiging gaswinning’
In 1970 werd gestart met gaswinning in de
Bergermeer. De toenmalige exploitant van
het veld, Amoco, zou met de gemeente zijn
overeengekomen dat na afloop van de
gaswinning het betreffende gebied weer zou
worden hersteld in de oude toestand. De
voorgenomen gasopslag is in strijd met

Ook uw financiële bijdrage is welkom!
Gasalarm2 bestaat uit vrijwilligers Zij verrichten
hun werkzaamheden kostenloos. Kosten van
drukwerk, porto, advertenties, gerecht,
deskundigen. Doet u mee? Maak dan uw
bijdrage over op rekening
50.22.74.115 t.n.v. GASALARM2
Dank u!

Knip uit!
MACHTIGING
Het bestuur van Stichting Gasalarm2 gaat voor
mij optreden met het recht van vervanging, om
mijn belangen te behartigen met betrekking tot
het tegengaan in de ruimste zin van het project
Gasopslag Bergermeer.
Dit bestuur zal daartoe de
handelingen verrichten welke het noodzakelijk
acht.
(als u handmatig invult, dan graag s.v.p. alle
gegevens in blokletters invullen)
s.v.p. 1 machtiging per persoon.
Achternaam en voorletters
……………………………………………………
Geboortedatum………………………………..

Adres

……………………………….…..

Postcode

…………………………………...

Woonplaats .…………………………………..
E-mailadres ……………………………………

Datum………….. Handtekening……………….

Opzenden aan het secretariaat van Gasalarm2
Duinweg 85
1871 AE Schoorl

