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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 27 januari 2011 
Naam opsteller : M. Klaver-Blankendaal 
Informatie op te vragen bij : M. Klaver-Blankendaal 
Portefeuillehouders : A. Hietbrink 
 
Onderwerp: Convenanten 'Overlast en schade' en Bevingen' Bergermeer gasopslag 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  
 

 instemmen met de inhoud van de concept-convenanten „Overlast en schade‟ en 
„Bevingen‟ onder de opschortende voorwaarde dat deze pas in werking treden op 
het moment dat het project “Gasopslag Bergermeer” onherroepelijk doorgang vindt; 

 onderkennen dat het convenant „Overlast en schade‟ meer biedt dan op dit moment 
in de wet is geregeld; 

 vaststellen dat in het convenant „Bevingen‟ niets terug te zien is van de gevraagde 
omgekeerde bewijslast, de nulmeting voor bevingen en een schadefonds; 

 vaststellen dat in het convenant „Bevingen‟ met name uitwerking wordt gegeven 
aan de wettelijke procedure, met een kleine toevoeging hieraan dat TAQA moet 
aangeven wat de oorzaak van de schade wel is, als deze niet is veroorzaakt door 
de beving; 

 vaststellen dat het convenant „Bevingen‟ hiermee een geringe meerwaarde heeft 
ten opzichte van hetgeen wettelijk bepaald is; 

 na akkoord opdracht geven tot ondertekening van de convenanten 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
In het kader van het project Bergermeer Gasopslag is de gemeente al geruime tijd  in gesprek met 
de initiatiefnemer over de negatieve effecten van dit project. Verschillende malen is reeds 
gesproken over compenserende maatregelen binnen de gemeente. De gemeente heeft ten 
aanzien van de compensatie een drietal wensen op tafel gelegd om onze inwoners enigszins te 
beschermen. Deze wensen zijn: 

- Een nulmeting van de woningen, zodat gemakkelijker verband is te leggen tussen de staat 
van het huis voor en na een beving. 

- Een schadefonds. 
- Omgekeerde bewijslast; TAQA moet zelf aantonen dat schade wel/niet is veroorzaakt door 

een beving. 
 
Om vorm te geven aan deze compensatie is een tweetal convenanten samengesteld: 
„Convenant regeling overlast en bouwschade omwonenden gasopslag Bergermeer‟ (hierna 
convenant overlast en schade) en „Convenant regeling schade door bodembeweging gasopslag 
Bergermeer‟ (hierna convenant bevingen). Om te zien of de convenanten echt een toegevoegde 
waarde hebben voor de gemeente zijn de convenanten getoetst door onze advocaat. 
 
Door Taqa is steeds aangegeven dat mogelijke schades door bodembeweging worden afgedekt 
door de Mijnbouwwet en het daaraan ontleende Waarborgfonds. Er zijn echter ook risico‟s die 
daarbuiten vallen of waarover discussie kan ontstaan wie daarvoor aansprakelijk is. De vier 
betrokken gemeenten hebben er dan ook bij Taqa op aangedrongen een adequaat convenant af te 
sluiten, waarin de schadevergoeding bij bevingen goed geregeld wordt (Convenant 
bodembeweging). Ditzelfde verzoek is gedaan voor de afhandeling van schade die zich kan 
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voordoen tijdens de bouw van de installatie en de aanleg van leidingen bij omliggende woningen, 
bedrijven etc. Dat geldt ook voor de (geluids-) overlast in verband met  het boren van de 
boorputten waartoe er in de Loterijlanden twee jaar lang dag en nacht geboord wordt.  
 
Taqa stelt dat dit alles binnen de wettelijke normen blijft en geeft aan de overlast te willen 
beperken. Met het „Convenant overlast en bouwschade‟ maken de gemeenten concrete afspraken 
met Taqa hoe omgegaan wordt met mogelijke klachten, waaronder die over geluidsoverlast. Taqa 
geeft aan zoveel mogelijk samen met de bewoners de overlast te willen beperken. In deze 
convenanten is naast financiële aspecten ook geregeld dat er een heldere, zeer toegankelijke 
procedure komt. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer zijn hierin de partijen die de 
convenanten met Taqa overeenkomen ten behoeve van ieders inwoners. 
 
Algemene uitgangspunten van de convenanten zijn: 

- onafhankelijke expertise. 
o Zowel de vier gemeenten als Taqa hebben bureaus aangedragen waaruit een lijst is 

samengesteld. Naast deskundigheid is onafhankelijkheid een belangrijk criterium. 
Bij schade zal een van deze bureaus worden ingeschakeld. Indien contra-expertise 
nodig is zal ook een bureau uit deze lijst worden gekozen. 

- Toegankelijke procedure schademelding en  verwerking van de melding 
o Taqa zal op haar website duidelijk en toegankelijk zowel het klachten- en 

schademeldingnummer, het klachten- en het schademeldingformulier als ook de 
procedure voor afhandeling van klachten en schades plaatsen en actueel houden. 
Klachten zullen zo mogelijk binnen 24 uur worden behandeld. Voor gemelde 
schades zal onverwijld een expert worden ingezet. 

o Dit geldt zowel voor bouwoverlast, schade door bouw als schade door bevingen. 
 

Het convenant overlast en schade is bedoeld goede afspraken te maken over de behandeling 
van eventuele klachten van overlast en vergoeding van schade tijdens de constructiefase van het 
Project Gasopslag Bergermeer. Voor de afhandeling van schade en overlast zijn naast de 
voorwaarden gesteld in vergunningen en de wettelijke aansprakelijkheid ex art 6: 177 BW, van een 
bedrijf dat een mijnbouwwerk wil gaan exploiteren geen kaders vastgesteld binnen de Nederlandse 
wet. Het convenant behelst derhalve echt aanvullende afspraken en heeft hiermee een 
meerwaarde voor onze bevolking. In het convenant zijn procedures afgesproken met betrekking tot 
de afwikkeling van schade en klachten. In dit convenant is wel sprake van een nul-meting van een 
aantal huizen, waarbij de verwachting is dat er directe schade aan de huizen kan optreden door de 
bouwactiviteiten; zoals trillingen bij heien en door zwaar vrachtverkeer en bijvoorbeeld schade aan 
huizen door grondwateronttrekking. Het aantal moet nog nader worden bepaald. Er is niet voorzien 
in een geldelijke tegemoetkoming bij overlast doch alleen in een procedure met betrekking tot de 
afhandeling van een klacht inzake overlast. 
 
Het convenant bevingen is anders ingestoken. TAQA claimt gebonden te zijn aan de 
voorwaarden zoals gesteld in de Mijnbouwwet. In de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit is één 
en ander geregeld voor de afwikkeling van schade door mijnbouwactiviteiten. In het besluit is 
onder andere het Waarborgfonds (artikel 121) beschreven. Doordat TAQA zich moet houden aan 
de bepalingen in de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit kunnen zij naar hun zeggen niet veel 
meer doen in een convenant dan het beschrijven van een procedure. Wettelijk gezien kan aan 
TAQA ook niet anders worden gevraagd. Door de gemeenten is aangedrongen op omkering van 
de bewijslast. In eerdere concepten was dit als volgt opgenomen: ‘Indien aanwijzing bestaat dat 
schade veroorzaakt is door bodembeweging als gevolg van het project Gasopslag Bergermeer, 
door onafhankelijke monitoring van aantoonbaar geregistreerde bodembeweging door een 
onafhankelijk bureau (KNMI en/of andere onafhankelijk instituut), zal de verantwoordelijkheid om 
aan te tonen dat de schade niet veroorzaakt is door gaswinning , bij TAQA liggen.‟ Dit is door de 
directie van TAQA teruggedraaid. Alkmaar is met deze wijziging bestuurlijk akkoord gegaan. 
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Met inachtneming van haar verplichtingen krachtens de wet en het Convenant is TAQA van 
mening dat een algemene nulmeting niet in redelijkheid van haar gevergd kan worden.  Het is 
volgens TAQA niet mogelijk om het gebied vast te stellen, waarbinnen dan nulmetingen van alle 
zich in dat gebied bevindende opstallen etc. zouden moeten worden verricht. De nulmeting maakt 
daarom geen deel uit van het concept-convenant. 
 
Niet kan worden uitgesloten dat ook de gemeente zal worden aangesproken voor vergoeding van 
enige schade. Met het oog daarop is aan TAQA gevraagd in de concept-convenanten op te nemen 
dat alle schadevergoedingen die de gemeente in verband met de werkzaamheden van TAQA dient 
te voldoen, vermeerderd met de gemeentelijke kosten terzake, door TAQA aan de gemeente op 
eerste verzoek worden vergoed. Dit is door de juristen van TAQA niet akkoord bevonden. 
 
De regeling van Taqa in het Concept-convenant bodembeweging luidt: “Het Expertisebureau zal 
binnen twee weken na aanstelling door TAQA een expertiserapport opstellen, met daarin 
opgenomen een onderbouwing van het aanwezige dan wel afwezige causaal verband tussen de 
door TAQA verrichte mijnbouwactiviteiten en de gemelde schade. Indien sprake is van causaal 
verband zal het Expertisebureau de hoogte van de schadevergoeding begroten.  Meer specifiek, 
bij afwezigheid van causaal verband dient het Expertisebureau de werkelijke schadeoorzaak te 
benoemen en te motiveren.  Het expertiserapport zal door TAQA aan de Reclamant worden 
toegestuurd. Indien het onderzoek binnen de genoemde periode niet op deugdelijke wijze door het 
Expertisebureau kan worden afgerond zal TAQA de Reclamant schriftelijk daarvan op de hoogte 
stellen, en de Reclamant vervolgens op de hoogte houden van de voortgang van het onderzoek 
door het Expertisebureau. Taqa zal uiterlijk binnen drie maanden na melding van de schade door 
Reclamant aan Taqa het schadeverzoek afhandelen ”  Deze procedure houdt dus in dat de 
bewijslast voor het causaal verband tussen geleden schade en een beving door Taqa wordt 
afgedekt. 
Voor de exploitatieperiode van de gasopslag zullen in geval van een beving de aangemelde 
schades door een onafhankelijk expertisebureau op kosten van Taqa worden gescreend op 
causaal verband tussen schade en beving. Taqa zal motiveren of er een causaal verband bestaat 
tussen beving en schade. Indien volgens Taqa niet de beving de oorzaak is, zal Taqa niet tot 
schadevergoeding overgaan. Overigens staat het de reclamant te allen tijde vrij om gebruik te 
maken van de contra-expertise door de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) in het 
kader van de Mijnbouwwet. De kosten die hieraan verbonden zijn (€90 voor particulieren en € 181 
voor ondernemingen) worden door Taqa terugbetaald indien door Tcbb wordt vastgesteld dat de 
schade geheel of gedeeltelijk kan worden toegerekend aan de door Taqa verrichte 
mijnbouwactiviteiten en de schadevergoeding die wordt toegerekend door de Tcbb hoger is dan 
het bedrag dat door Taqa was geboden. 
 
In het „Concept-convenant bevingen wordt dus met name uitwerking gegeven aan de wettelijke 
procedure, met een kleine toevoeging hieraan dat TAQA moet aangeven wat de oorzaak van de 
schade wel is, als deze niet is veroorzaakt door de beving. Mogelijk dat hierdoor sneller tot 
uitkering zal worden overgegaan. Het voordeel van de regeling is klein, maar we doen er ook 
niemand schade mee door akkoord te gaan met dit concept-convenant.  
Het is bij afsluiten van de concept-convenanten duidelijk waar men moet zijn bij optredende 
schade. De regeling is voor alle inwoners in de regio gelijk.  
 
TAQA heeft ons middels een brief van 18 oktober laten weten op welke wijze het bedrijf zich wil 
gaan verzekeren tegen risico‟s ter ondersteuning  van de concept-convenanten. TAQA verzekert 
zich voor bouwschade voor €25 miljoen. Voor schade door bevingen heeft TAQA zich verzekerd 
voor USD$250 miljoen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Het afsluiten van het convenant overlast en schade is een winst voor onze inwoners ten opzichte 
van de huidige situatie. Het convenant bevingen levert voor onze inwoners een duidelijke 
procedure en een mogelijk voordeel ten aanzien van de vergoeding van de schade. 
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Instemmen met de convenanten betekent niet dat de gemeente instemt met het project Gasopslag. 
Alleen als het project onherroepelijk doorgang vindt, kan de gemeente het niet meer tegenhouden. 
In verband daarmee wordt voorgesteld aan de concept-convenanten de opschortende voorwaarde 
te verbinden dat deze convenanten pas in werking treden op het moment dat daarvan sprake is.   
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
opiniëren 
kaderstellend 
maatschappelijk urgent 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
TAQA wil in de gemeente Bergen gasopslag realiseren. Verschillende malen is reeds gesproken 
over compenserende maatregelen binnen de gemeente. Ten behoeve van schadeverhaal door 
burgers zijn convenanten opgesteld. Deze convenanten moeten mede ondertekend worden door 
TAQA en de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer. Deze partijen zijn akkoord. Door het 
aangaan van beide convenanten bindt TAQA zich aan de wijze van afhandeling van de klachten 
en schade als gevolg van de aanleg en exploitatie van het mijnbouwwerk gasopslag Bergermeer. 
De voorgestelde opschortende voorwaarde zorgt ervoor dat de convenanten pas in werking treden 
op het moment dat het project onherroepelijk doorgang vindt. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De gemeente kan besluiten niet akkoord te gaan met de convenanten. Er zijn voor beide 
convenanten alternatieven die wettelijke vergoeding voorschrijven. Burgers moeten hierbij zelf het 
traject uitzoeken, wat dus waarschijnlijk meer obstakels zal opleveren voor burgers voor de 
vergoeding voor schade. 
De gemeente zou kunnen kiezen voor ondertekening van één of geen van de convenanten. Hierbij 
wordt ongelijkheid geschapen in procedures tussen inwoners in de regio. Alkmaar, Heiloo en 
Schermer maken wel aanspraak op de procedures in de convenanten. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Na akkoord van de raad worden de definitieve convenanten door de gemeente ondertekend. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De kosten van de extra juridische en communicatieve ondersteuning zullen apart zichtbaar worden 
gemaakt , zodat goed in de gaten kan worden gehouden wat de gemaakte kosten in verband met 
dit project zijn. Met de raad is op 4 november 2010 afgesproken dat zij op de hoogte zal worden 
gehouden van de gemaakte kosten binnen dit project zodat zij zonodig kunnen ingrijpen als de 
gemaakte kosten te hoog worden.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Door het aangaan van beide convenanten bindt TAQA zich aan de wijze van afhandeling van de 
klachten en schade als gevolg van de aanleg en exploitatie van het mijnbouwwerk gasopslag 
Bergermeer. De convenanten bieden enige meerwaarde voor onze inwoners. 
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Bijlagen:  
1) „Convenant regeling overlast en bouwschade omwonenden gasopslag Bergermeer‟  
2) „Convenant regeling schade door bodembeweging gasopslag Bergermeer‟  

 
 
Bergen, 21 december 2010 

 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  
Secretaris      burgemeester 
  


