Concept VERSLAG

Raadsbrede commissie van 4 november 2010

Agendapunt 1: Opening

Aanwezig
Commissieleden:
Kindt (PvdA); Mesu,
Ooijevaar, Groot (CDA); Bijl,
Haring, Van Leijen, Diels,
Zeiler,(GB); Bakker, Paping,
Meedendorp, Smit,(VVD);
Edelschaap, Muller,(GL);
Ruiter, Snijder, (D66).

Collegeleden:

Commissiegriffier:

J. Luttik-Swart
A. Hietbrink

Kooiman

Voorzitter: Herman Schiering

Agendapunt 2: Algemeen Spreekrecht
Spreekrecht
De heer HW. Hubers van Stichting Gasalarm2 complimenteert de opstellers van de zienswijzen
van het college en geeft aan op welke wijze zij de bevolking gaan mobiliseren, vraagt
medewerking van raad en college om de gegevens van de bevingen uit 2001 in de
openbaarheid te krijgen.

Agendapunt 3: Behandelen strategie en zienswijzen van het college op het OntwerpRijksinpassingsplan en ontwerp-vergunningen Bergermeer Gasopslag
Aanwezig
Commissieleden:
Kindt (PvdA); Mesu,
Ooijevaar, Groot (CDA); Bijl,
Haring, Van Leijen, Diels,
Zeiler,(GB); Houtenbos,
Bakker, Paping, Meedendorp,
Smit,(VVD); Edelschaap,
Muller,(GL); Ruiter, Snijder,
(D66).
Voorzitter: Herman Schiering

Collegeleden:

Commissiegriffier:

J. Luttik-Swart
A. Hietbrink

Kooiman

Voorgenomen besluit
In te stemmen met de voorgenomen strategie van het college ten aanzien van het
indienen van zienswijzen
De inhoud van de concept zienswijzen van het college te ondersteunen

Afhandeling in de Algemene Raadscommissie
Naar de Raad d.d.: 4 november 2010

 Bespreekstuk

Opmerkingen2
Commissiebreed complimenten voor de heldere, goed leesbare, duidelijke en nagenoeg
volledige concept – zienswijzen. Het afwijzen van de Co2 opslag bij Barendrecht door de
regering vinden allen bemoedigend, dezelfde argumenten spelen bij de gasopslag in Bergen;
hoge risico’s en ontbreken van breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Men wil de
zienswijzen ook onder de aandacht brengen bij de raden van de omliggende gemeenten.
De heer Mesu (CDA) brengt de uiteindelijke Alleingang van Bergen onder de aandacht, de
grove procedurefouten van het Rijk, het niet ingaan op het Meest Milieuvriendelijk Alternatief.
De heer Haring (GBB) vraagt naar de financiële gevolgen van zwaar verkeer op de wegen, de
milieu en maatschappelijke effecten na de boringen en in het gebruik nemen van het complex,
diepwatervervuiling, de wijze waarop de samenleving ter ondersteuning gebruik van de
zienswijzen kan maken.
Mevrouw de Ruiter vindt een schadefonds van € 50.000 voor de opslag een giller, wil weten
hoe en voor welke bedragen Taqa zich verzekerd, de benzeen verontreiniging van het water
een feit is en of de watertoets afdoende is geweest, wat de gevolgen zijn van het niet tekenen
van de convenanten met Taqa.
Mevrouw Kindt (PvdA) kan weinig toevoegen aan de eerdere sprekers, wil weten of een beroep
op de Wet Openbaarheid Bestuur mogelijk om de informatie over de bevingen in 2001 boven
tafel te krijgen, geeft de vrijwilligers van Gasalarm2 (breed ondersteund) complimenten.
De heer Edelschaap (Gl) geeft daarbij nog aan dat Gasalarm2 een grote meerwaarde heeft
voor draagvlak verbreding in de verhogen van de informatiewaarde.
De heer Hietbrink (portefeuillehouder) geeft aan dat de watertoets en saneringsplan door de
provincie is afgewezen, het waarborgfonds inderdaad niets voorstelt, Taqa voornemens is zich
te verzekeren voor € 25 miljoen aan bouwschade en voor USD 250 miljoen bevingsschade, de
convenanten er nog niet zijn maar de raad uiteindelijk gaat over al dan niet tekenen en een
afweging zal moeten maken van de negatieve gevolgen van de risico’s en de voordelen van
het convenant.
De bevolking wordt geïnformeerd (8/11 en website) over de concept zienswijze en de te
volgen procedure voor het indienden van bezwaren en zienswijzen.
De kosten voor advisering inzake het dossier Gasopslag overschrijdt de begrotingspost voor
juridische advisering, de raad wordt hierover begin december geïnformeerd
Toezegging: de milieueffecten na ingebruikname (geluid) en dat bij het voorgestelde langdurig
gebruik beter het MOB – terrein gebruikt kan worden, worden toegevoegd aan de zienswijzen,
er geprobeerd gaat worden de informatie over de bevingen 2001 te krijgen.

Vervolgprocedure: 16/11 definitieve zienswijze college, deze plus de aanbiedingsbrief aan het
Ministerie krijgen de raadsleden. De persmap, incl de vragen aan de Tweede Kamers en de
huis-aan-huisfolder van de gemeente, wordt na de vergadering uitgedeeld. Deze map kan door
de raadsleden gebruikt worden om ondermeer politici en bestuurders te infomeren.
-2-

Commissie en college streven naar een breed draagvlak tegen de gasopslag.
2.

Stemming, toezeggingen en opmerkingen

Bergen, dag maand
zoals afgesproken;
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