
 

 

               
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 11 oktober 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Geschatte kosten procedure gasopslag Bergermeer 

Portefeuillehouder : Alwin Hietbrink  

Inlichtingen bij  : Monique Klaver-Blankendaal 

 

Aanleiding  

 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in raad van 4 november 2010 
door Alwin Hietbrink 

 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  
Tijdens een extra commissie en raadsvergadering op 4 januari 2011 met betrekking tot 
gasopslag, is toegezegd de raad op de hoogte te houden over de gemaakte kosten. Met de 
raad is afgesproken dat de raad op deze wijze oog houdt op de gemaakte kosten en 
desgewenst kan ingrijpen. In bijgaande memo is een overzicht opgenomen van de gemaakte 
kosten in 2010 en van 1 januari tot en met september 2011. In de najaarsnota 2011 is een 
bijgestelde prognose van €250.000,- aan te verwachten kosten voor 2011 opgenomen. De 
gemaakte kosten zijn de afgelopen 2 maanden echter sneller opgelopen dan eerder 
ingeschat. Omdat de juridische kosten van het proces oplopen is de advocaat gevraagd een 
overzicht te geven van de tot en met september gemaakte kosten en de prognose tot het 
eind van het jaar. 
 

  Kosten van 1 januari 
t/m december 2010 

Kosten van 1 
januari t/m 1 

oktober 2011 

Totale kosten van 2010 
t/m 1 oktober 2011 

Communicatie € 25.010  € 16.700  € 38.710  

Juridische bijstand  € 33.820  € 253.000  € 287.000  

Informatieavond en folder  € 7.320  - € 7.320  

onderzoek   € 29.500  € 29.000  

Totaal  € 66.150  € 299.300  € 365.500  

 
Wat is er voor deze gemaakte kosten gedaan? 
De werkzaamheden tot en met september 2011 zijn in hoofdzaak de volgende geweest: 

(i) Voorbereiding beroepschrift met diverse bijlagen; 
(ii) Begeleiden externe onderzoeken ten behoeve van het beroep op de onderdelen 

natuur, geluid en aardbevingen 
(iii) Diverse Wob-procedures; 
(iv) Intern overleg; overleg met externe partijen / andere appellanten; 
(v) Voorbereiden input StAB-onderzoek; 



 

 

(vi) Voorbereiden en voeren procedure leidend tot voorlopige voorziening bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

 
Een aantal werkzaamheden in augustus en september 2011 heeft geleid tot vooralsnog 
intern gebleven producten, zoals een onderzoek naar de ontvankelijkheid van procespartijen, 
en naar de relativiteit ten opzichte van aangevoerde beroepsgronden. De resultaten van 
deze werkzaamheden zijn nog niet zichtbaar geweest, maar deze noodzakelijke 
werkzaamheden zijn reeds verricht en zijn direct bruikbaar in de nog te produceren 
processtukken. 
 
Wat moet er in 2011 nog gebeuren? 
De resterende kosten over 2011 zullen op een lager niveau komen te liggen dan de kosten 
die in de eerste 9 maanden van 2011 zijn gemaakt. Er moet echter nog wel het een en ander 
gebeuren. Voor het vervolg van de procedure kan worden voortgebouwd op reeds verrichte 
werkzaamheden, doch feit is dat het zwaartepunt van de procedure veelal de periode tussen 
StAB-rapport (woensdag 5 oktober 2011 ter beschikking gesteld) en de uitspraak is. 
 Voor de komende maanden worden in elk geval de volgende werkzaamheden voorzien: 

(i) Oktober 2011: reactie op StAB-rapport / begeleiding onderzoek natuur, geluid en 
aardbevingen 

(ii) November 2011: reactie op verweerschriften / schriftelijke uiteenzetting; 
(iii) December 2011 of januari 2012: voorbereiding pleidooi. 

 
Een prognose van de hierbij de verwachte juridische kosten is €100.000 (exclusief BTW) tot 
eind 2011. 
 
In  totaal betekent dit geen €250.000,-, maar €400.000 in 2011. In de najaarsnota 2011 is 
€250.000,-opgenomen. Op dit moment is de prognose dat de opgave in de najaarsnota met 
€150.000,- zal worden overschreden. Deze overschrijding zal worden verantwoord in de 
jaarrekening van 2011. 
 


