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NAM NIEUWSBRIEF

Sectie 01
Nieuwe ronde en nieuwe kansen voor GZI-terrein met groen gas
Negen samenwerkende partijen gaan de mogelijkheden voor groen
gas op het GZI-terrein in Emmen verkennen. Ze hebben
woensdagmiddag 17 oktober een overeenkomst ondertekend
tijdens de vierde editie van het New Emmergy-congres in het Atlas
Theater in Emmen.
De negen partijen, gemeente Emmen, ENGIE, Gasunie, Gasunie Transport
Services, Ludan Energy, Combinatie Greenpark Next, Energiebeheer
Nederland (EBN), Stichting New Energy Coalition en NAM, spreken
daarmee uit dat ze vanuit eigen kennis en techniek gaan samenwerken op het gebied van Groen Gas. Ze
willen onderzoeken hoe de uitrol en ontwikkeling van groen gas in Nederland kan worden versneld. De
infrastructuur van het GZI-terrein (de voormalige gaszuiveringsinstallatie) kan mogelijk worden
hergebruikt voor de ontwikkeling van groen gas.
Ontmanteling GZI-terrein
Het terrein van de GZI wordt op dit moment bovengronds ontmanteld. Dat levert NAM een groot terrein
op met tal van mogelijkheden voor nieuwe energie. Met de industriële bestemming en de bestaande
verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol
spelen bij de energietransitie.
Energie Emmen voor de toekomst
Voor de gemeente Emmen is het van belang om het GZI-terrein ook in de toekomst zo goed mogelijk te
benutten. Wethouder Bouke Arends van gemeente Emmen: “Wij willen een voorloper zijn in de
energietransitie. Tevens willen we de werkgelegenheid voor onze regio in stand houden.”
Lees meer op de

website van NAM.

NAM ruimt locatie gaswinning bij Punthorst op
NAM is begonnen met het opruimen van de gaswinningslocatie bij
Punthorst. NAM heeft de locatie ongeveer dertig jaar gehuurd,
maar gaswinning is hier niet mogelijk.
https://nam.newsweaver.com/Newsletter/14lsflzlvzb?a=6&p=54033591&t=23541565
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Het gaat om een klein veld onder Staphorst. Nadat bleek dat gas winnen
niet mogelijk was, is de locatie blijven liggen. “We houden locaties altijd
beschikbaar totdat duidelijk is of we in de toekomst op die plek of in de
buurt alsnog willen of kunnen boren naar gas”, vertelt Kirsten Smit van
NAM.
De locatie heeft geen putten, wel een geasfalteerde vloer, buizen en een
omheining. NAM verwijdert alles en zegt de huur van de locatie op. De
werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en duren tot eind november 2018.

Johan Atema spreekt op symposium Wind meets gas
Johan Atema, sinds september directeur van NAM, is een van de
sprekers op het symposium ‘Wind meets gas’. Het symposium vindt
donderdag 18 en vrijdag 19 oktober plaats in de de Martinikerk in
Groningen.
‘Wind meets gas’ is een symposium van de New Energy Coalition, het
Benelux Secretariaat-Generaal en de Provincie Groningen. NAM is een van
de partners van de New Energy Coalition.
Het symposium besteedt met lezingen, workshops en discussies aandacht aan mogelijkheden en
ontwikkelingen rond windenergie. NAM denkt graag mee over uitdagingen voor de toekomst. Johan Atema
komt vrijdagmiddag 19 oktober aan het woord over 'Green strategies in a fast-changing energy
landscape'.
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NAM steekt eerste ronde energie in Assen
NAM heeft dinsdag 16 oktober symbolische cheques overhandigd
aan de vier eerste projecten van ‘Steek energie in de buurt’ editie
Assen. Asser Boys, Buurt- en speeltuinvereniging Anrepstraat,
Kinderboerderij Beekdal en de organisatie van de ‘In & Om de
boerderijfair’ kunnen hun idee uitvoeren.
Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat NAM naar gemeente Assen kwam. Er
zijn goede relaties opgebouwd met inwoners, organisaties en bedrijven.
Een mooie aanleiding om ‘Steek energie in de buurt’ open te stellen voor
de gemeente Assen. Inwoners en organisaties konden ideeën aandragen om de leefbaarheid in de buurt te
verbeteren.
Vier van de zestien
Marianne Knol en Kirsten Smit van NAM gingen 16 oktober bij vier van de zestien uitgekozen inzenders
langs.
https://nam.newsweaver.com/Newsletter/14lsflzlvzb?a=6&p=54033591&t=23541565
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Voetbalvereniging Asser Boys kan een personenbus aanschaffen. Het eerste en tweede
selectieteam, het damesteam, Topkids en de voetballers met een beperking moeten vrij ver reizen
voor wedsrijden. In plaats van met meerdere auto’s, kan dat straks met de bus.
Buurt en speeltuinvereniging Anrepstraat e.o. heeft onderhoud gepleegd aan muren, kozijnen en
een deel van het plafond van het buurthuis. Met de bijdrage van NAM wordt ook de rest van het
plafond vervangen en komen er brandvertragende gordijnen, om aan alle veilgheidseisen te voldoen.
De organisatie van de jaarlijkse ‘In en om de boerderijfair’ in het dorpje Loon trakteert inwoners en
medewerkers de volgende keer op een bedankontbijt. De twee dames van de organisatie waarderen
het gastvrije onthaal in het dorp altijd zeer.
Ook Kinderboerij Beekdalhoeve kreeg een cheque voor een afdak, nieuwe picknicktafels en het
opknappen van een ballonwoning die wordt gebruikt voor activiteiten.
De overige uitgekozen inzenders krijgen de komende weken een bezoek van NAM.
Met ‘Steek energie in de buurt’ geeft NAM invulling aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio’s
waar NAM actief is.

Langelo combineert café en dorpshuis in Huiskamer
‘De huiskamer van Langelo’ is 12 oktober officieel geopend. Het
kleine brinkdorp heeft hiermee een bijzondere ontmoetingsplek:
het is een dorsphuis en café ineen. NAM heeft bijgedragen aan de
verduurzaming van het gebouw.
Na een welkomstwoord door voorzitter Jacob Dam opende burgemeester
Klaas Smid van gemeente Noordenveld De huiskamer van Langelo. Tot
voor kort vonden dorpshuisactiviteiten plaats in zowel een voormalige
school als in café Bralts. Twee plekken was eigenlijk teveel voor het dorp,
bovendien wilde familie Bralts stoppen met het café. Stichting ‘De huiskamer van Langelo’ heeft het café
overgenomen. Het dorpshuis is er nu gevestigd en de horecafunctie blijft deels behouden.
Nieuwe verenigingen
Het hele dorp is betrokken bij de totstandkoming van De huiskamer van Langelo. Sinds juli is de
huiskamer in gebruik en wordt goed bezocht. Naast dorpshuisactiviteiten als toneeluitvoeringen,
kinderclub, bingo, klaverjassen en seniorenactiviteiten, houdt het verenigingsleven er zijn plek. “Er zijn
zelfs nieuwe verenigingen bij gekomen, zoals een sjoelclub, een dartclub en een derde biljartclub”, zei de
burgemeester.
Duurzamer
Vrijwilligers hebben het pand opgeknapt. Tegelijk is het energiezuiniger en duurzamer gemaakt. Er is
muur-, vloer- en dakisolatie aangebracht, dubbele beglazing, zonnepanelen en een nieuwe cv-ketel met
convectoren. NAM heeft bijgedragen in de financiering vanuit het Leefbaarheid en Duurzaamheid
Programma.
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