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Onderwerp : gasopslag in Bergermeer 
 
 
 
Geachte leden van de vaste commissie voor Economische Zaken, 
 
 
Op 2 mei 2012 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak 
gedaan inzake de Gasopslag Bergermeer. Een teleurstellend besluit voor de gemeente 
Bergen, die zich tot het laatste moment heeft verzet tegen de gasopslag in verband met de in 
onze ogen onverantwoorde risico's die ermee gepaard gaan. In deze brief willen wij u 
informeren over de manier waarop uitvoering is gegeven aan een motie van de Tweede 
Kamer en u ter informatie een evaluatie doen toekomen die wij hebben gehouden over onze 
rol in de procedure rondom de gasopslag. Tot slot willen wij van de gelegenheid gebruik 
maken om onze zorgen te uiten over de recente ontwikkelingen in Groningen en in verband 
hiermee een aantal zaken aan u voorleggen. 
 
Op 21 april 2011 heeft uw Kamer een motie aangenomen met betrekking tot de gasopslag 
Bergermeer. In de motie vroeg u de regering schade die redelijkerwijs kon worden 
verondersteld ontstaan te zijn door een aardbeving te laten voorfinancieren door TAQA en dit 
vast te leggen in een annex bij het tussen het bedrijf en betrokken gemeenten te sluiten 
convenant. Een dergelijke regeling is inmiddels onderdeel van het convenant, dat na 
genoemde uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ook door 
Bergen is ondertekend. 
 
Op verzoek van de gemeenteraad van Bergen is er een evaluatie uitgevoerd naar de rol van 
de gemeente in de procedure rondom dit dossier. Deze evaluatie vindt u ter kennisname 
bijgesloten. 
 
Wij willen met deze brief onze zorg uitspreken over de manier waarop de Nederlandse 
overheid het gasrotonde dossier beheert. Vorig jaar moesten wij na publicatie van een 
rapport van de Algemene Rekenkamer (Gasrotonde: nut , noodzaak en risico’s) al 
vaststellen dat de staat miljardeninvesteringen niet in alle gevallen aantoonbaar toetst aan 

 



 

het publieke belang. De gasopslag Bergermeer werd daarbij door de Rekenkamer expliciet 
genoemd. Ook was en is de informatievoorziening over de gasrotonde naar de mening van 
de Algemene Rekenkamer onvoldoende. Het beeld van een overheid die onvoldoende toetst 
op het publieke belang, geen adequate kosten- en batenanalyse maakt en de Tweede 
Kamer onvoldoende middelen geeft om grote investeringen te controleren blijft na lezing van 
het kritische rapport hangen. 
 
Deze zorgen zijn vergroot door de recente publicatie van gewijzigde inzichten in de 
aardbevingsgevoeligheid van het Gronings gasveld door Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM). Waar jarenlang is gesteld dat 3.9 op de Schaal van Richter de maximale magnitude 
was van een mogelijke aardbeving stelt het SodM nu dat in de toekomst rekening moet 
worden gehouden met aardbevingen die aanzienlijk zwaarder zijn. Wij realiseren ons dat de 
prioriteit van de leden van Tweede Kamer op dit moment ligt bij de gedupeerden in 
Groningen. Ook zijn wij er ons van bewust dat de situatie in Bergen niet hetzelfde is als in 
Groningen. Zij is echter op een aantal wezenlijke punten wel vergelijkbaar. Wij willen u 
daarom dringend verzoeken bij het nemen van maatregelen, de inwoners van de gemeente 
Bergen niet te vergeten. Concreet willen wij u het volgende vragen: 
 
1. Er is gepleit voor het instellen van een ombudsman voor gaszaken. Wij willen dat pleidooi 

van harte onderschrijven, maar dringen erop aan die ombudsfunctie niet te beperken tot 
Groningen. Er zijn meer inwoners in Nederland die te maken hebben met gaswinning of 
gasopslag. Wij willen er voor pleiten de ombudsfunctie voor alle deze mensen open te 
stellen. 
 

2. Net als inwoners en bestuurders van Groningen pleiten wij voor een ruimhartiger 
schaderegeling waarin niet alleen cosmetische, maar ook constructieve vervolgschade 
wordt gecompenseerd. De wetgeving op dit punt verdient nadere bestudering en 
aanpassing in bovengenoemde zin. Ook hier pleiten wij ervoor om die regeling te laten 
gelden voor alle slachtoffers van aardbevingen. 

 
3. Tot slot hebben wij begrepen dat er aanvullend onderzoek wordt gedaan naar de 

veiligheidsrisico’s van aardbevingen in het Groninger gasveld. Speciale aandacht daarbij 
verdient het tempo waarin het gas uit het veld wordt gehaald. Wij willen u verzoeken ook 
aandacht te vragen voor de gevolgen van het herhaaldelijk in- en uitpompen van gas uit 
een veld, in casu de situatie die met ingang van volgend jaar gaat ontstaan in het gasveld 
in de Bergermeer. Tot op heden is daar weinig over bekend en het kan mogelijk tot 
nieuwe inzichten leiden die de aanwezige veiligheidsrisico’s ook in de Bergermeer 
kunnen verkleinen. 

 
 
Namens de gemeenteraad van Bergen verzoeken wij u ons te informeren over de uitkomsten 
van het overleg met de minister over hetgeen wij in deze brief aan de orde hebben gesteld. 
 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris   burgemeester 
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