
 

P E R S B E R I C H T 
 
Bergen, 9 juli 2009 
 

‘Vruchtbaar gesprek met minister Van der Hoeven over gasopslag’ 
Minister gaat dialoog aan tijdens bezoek aan Bergen op 31 augustus 
  
Minister Van der Hoeven van Economische Zaken, burgemeester Hafkamp en wethouder 
Plomp van gemeente Bergen hebben gesproken over de gasopslag die in de toekomst 
gerealiseerd moet worden in de Bergermeer. Dat gebeurde eerder vandaag tijdens een bezoek 
van beide collegeleden aan de minister. Taqa, een energiebedrijf met het hoofdkantoor in Abu 
Dhabi, wil in een nagenoeg leeg gasveld onder de Bergermeer een gasopslag realiseren. Deze 
gasopslag past in het plaatje van het ministerie van EZ om van Nederland een belangrijke 
gasleverancier te maken. EZ vindt het een project van nationaal belang en daarom is de 
rijkscoördinatieregeling van toepassing op het project. De rijkscoördinatieregeling komt er in het 
kort op neer dat de bevoegdheden van de gemeentebesturen wordt ingeperkt zodat projecten 
van nationaal belang sneller en eenvoudiger gerealiseerd kunnen worden door de betrokken 
ministers.  
 
De collegeleden brachten het bezoek omdat er onrust is onder de inwoners van Bergen over de 
toekomstige gasopslag. Bewoners maken zich zorgen over de kans op bevingen, schade aan 
woningen, schade aan de natuur en geluidsoverlast. De gemeente deelt deze zorgen en uitte 
dat eerder dit jaar al richting het ministerie.  
 
Volgens wethouder Plomp was het een open gesprek. ‘We hebben onze zorgen nogmaals 
kunnen uitspreken en toelichten. Verder is er een aantal concrete afspraken gemaakt. 
Bijvoorbeeld dat de minister 31 augustus naar Bergen komt. Ze wil dan een open dialoog 
aangaan met de betrokken partijen.’  
 
Voor die tijd organiseert het ministerie nog een voorlichtingsbijeenkomst in de gemeente 
Bergen. Daarin komen de onderwerpen locatiekeuze en schadeafwikkeling ruimschoots aan 
bod. Verder is afgesproken dat EZ op zoek gaat naar een onafhankelijk expert. Deze expert 
moet een second opinion gaan geven over de verschillende rekenmodellen die door TNO en 
Gasalarm 2 gebruikt zijn om het risico op aardschokken te bepalen.   
 
De minister heeft benadrukt dat ze pas na haar bezoek aan Bergen haar standpunt gaat 
bepalen over de toekomstige boorlocatie. Er is voor twee locaties in Bergen onderzoek verricht 
naar de mogelijke schade aan het milieu, te weten de Loterijlanden en het MOB-terrein.  
Een commissie van onafhankelijke experts (de commissie voor de m.e.r.) bracht in juni van dit 
jaar nog het advies uit om de boorlocatie te ontwikkelen op de locatie van het MOB-terrein in 
Bergen. De voorkeur van Taqa is de locatie Loterijlanden, waar de huidige installatie van Taqa 
zich al bevindt. In het Rijksinpassingsplan (RIP) wordt door de ministeries van EZ en VROM 
vastgelegd op welke locatie de boorwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het RIP zal niet eerder 
dan begin september de kant van de betrokken gemeenten uitkomen.  
 

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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