
 

P E R S B E R I C H T 
 
Bergen, 6 juli 2009 
 

Rijksinpassingsplan gasopslag uitgesteld tot na de zomer 
 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft laten weten de procedure voor het 
Rijksinpassingplan Bergermeer Gasopslag uit te stellen tot na de zomer.    
 
De Ministers van EZ en VROM bereiden een rijksinpassingsplan voor voor het project Bergermeer 
Gasopslag. In dat rijksinpassingsplan worden de gasbehandelings- en gascompressielocatie op het 
bedrijventerrein Boekelermeer bij Alkmaar en de verbindende leidingen naar de opslaglocatie in de 
gemeente Bergen en de aansluitingen op het landelijk gastransportnet vastgelegd. Met een 
rijksinpassingplan wordt het voor de ministers mogelijk een project in te kunnen passen in een 
gemeentelijk bestemmingsplan, zonder dat de betrokken gemeenteraad daarover een beslissing 
kan nemen. De bevoegdheid van de gemeentebesturen wordt met het rijksinpassingplan dus 
ingeperkt. Een rijksinpassingplan wordt gebruikt bij projecten waarvan door de ministeries wordt 
bepaald dat ze van nationaal belang zijn.  
 
De betrokken gemeenten hadden het ministerie van Economische Zaken laten weten grote moeite 
te hebben met de haast waarmee de procedure voor het Rijksinpassingsplan nog vlak voor het 
zomerreces van start zou gaan. Het Ministerie deelt die mening en heeft besloten om het 
Rijksinpassingplan na de zomer in procedure te brengen. De vergunningaanvragen die Bergen 
reeds heeft ontvangen van TAQA worden aangehouden totdat het Rijksinpassingsplan en het MER 
in het bezit zijn van de gemeente.   
 
De gemeenten verwachten dat het enkele weken zal kosten om het Rijksinpassingsplan (RIP) en 
het bijbehorende milieueffectrapport (MER) van TAQA te laten bestuderen door interne en externe 
specialisten. “Het gaat om ingewikkelde, specialistische materie waarbij verschillende wet- en 
regelgeving een rol speelt. Er zijn dus ook meerdere interne en externe specialisten nodig die naar 
het RIP en het MER moeten kijken en een advies uitbrengen hoe ermee om te gaan. Daar willen we 
voldoende tijd voor uittrekken. In de eerdere planning kregen wij deze tijd niet van de Ministeries. 
Wij vinden dat zorgvuldigheid boven snelheid gaat. Zeker bij een project dat ingrijpende gevolgen 
kan hebben voor inwoners en natuur in onze gemeente. Bovendien heeft de onafhankelijk 
commissie die het rapport van TAQA heeft onderzocht (commissie voor de mer), gezegd dat de 
locatie die TAQA graag wil gebruiken voor gasopslag, meer schade en overlast veroorzaakt voor 
omwonenden en natuur dan de alternatieve locatie op het Mobiliteitsterrein (MOB-terrein) in Bergen. 
We gaan er vanuit dat de Ministeries daar rekening mee houden in het Rijksinpassingplan”, vertelt 
wethouder Adri Plomp van de gemeente Bergen.  
 
Het horen van gemeenteraden en colleges van de betrokken gemeenten is onderdeel van de 
Rijksinpassingsplan-procedure. De bijeenkomsten die daarvoor al gepland waren in de laatste twee 
weken van juni zijn geannuleerd.  
 
 

Noot alleen bestemd voor de redactie 
Zie bijlagen voor meer informatie. U kunt ook contact opnemen met bureau Communicatie telefoon 
(072 888 0130) 
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