
MEMO van college aan de raad

datum : 16 mei 2011

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : Informatie voor de raad inzake ontwikkelingen Gasopslag Bergermeer

Portefeuillehouder : A.Hietbrink

Inlichtingen bij : M. Klaver-Blankendaal

Aanleiding 
Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht.

Kernboodschap 
Met betrekking tot het project gasopslag Bergermeer zijn een aantal ontwikkelingen 
gaande waarover het college middels deze memo de raad wil  informeren.

Bezoek aan het ministerie van EL&I op 28 april 2011.
Naar aanleiding van de rechtszaak op 4 april 2011 inzake het overnemen van de 
vergunningverlening van Bergen door de ministeries El&I en IM is op 28 april 2011 een 
overleg geweest bij het ministerie van EL&I in aanwezigheid van het ministerie van IM. In de 
rechtszaak werd door het ministerie betuigd dat de gemeente nog steeds bevoegd gezag is 
om de vergunningverlening uit te voeren. Tijdens het gesprek is de mogelijkheid van de 
gemeente om alsnog de vergunningen voor TAQA zelf te gaan verlenen besproken. Tijdens 
het gesprek is duidelijkheid verkregen over de procedure en het tijdspad indien wij eventueel 
zouden besluiten om vergunningen te gaan verlenen.
Het ministerie heeft aangegeven vanaf 20 mei 2011 alle stukken ter inzage te willen leggen. 
Wilde de gemeente nog vergunningen verlenen zouden de nieuwe besluiten uiterlijk 3 mei 
2011 genomen moeten worden (zijnde 2 werkdagen). Door de gemeente is aangegeven dat 
op een dergelijke korte termijn de besluiten niet zorgvuldig genomen kunnen worden. Dit ook
gegeven het feit dat het TNO-KNMI rapport en de nota van beantwoording van de zienswijze 
nog niet ter beschikking van de gemeenten waren gesteld en dus nog niet duidelijk is wat 
voor maatregelen zijn genomen om de veiligheid van de inwoners te waarborgen.
Uitkomst van het overleg is dat de ministeries nu definitief de vergunningverlening voor hun 
rekening nemen voor wat betreft de vergunningen onder bevoegd gezag van de gemeente 
Bergen. 

Rapport TNO-KNMI
Tijdens het gesprek van 28 april 2011 werd gesteld dat het TNO- KNMI rapport gereed was. 
Later bleek dat TNO-KNMI er nog de laatste hand aan moesten leggen. Op 3 mei 2011 is het 
rapport gereed gekomen en op 10 mei 2011 naar de gemeente gestuurd. Het TNO-KNMI 
rapport zou antwoord hebben moeten geven op de te verwachte schade na optreden van 
een aardbeving met een kracht van 3.9 op de schaal van Richter. De belangrijkste conclusie 
van het rapport van TNO-KNMI is dat bij een beving van 3,9 “een aanzienlijk aantal 
gebouwen matige schade wordt verwacht maar nog geen schade uit de categorie 3”. 



Concreet betekent dit dat er bij meer gebouwen scheuren in muren kunnen worden 
geconstateerd, dat er grotere stukken pleisterwerk kunnen vallen en in uitzonderingsgevallen 
delen van schoorstenen omlaag kunnen komen”(p. 7). Dit geldt voor ongeveer dertig procent 
van de woningen (afhankelijk van de staat) in het getroffen gebied.

De minister heeft in reactie op vragen uit de Tweede Kamer toezeggingen gedaan over de 
inhoud van het aanvullend onderzoek van TNO-KNMI. Zo zou er een analyse worden 
gemaakt van de schades uit 2001 die als basis zou kunnen dienen voor een zo nauwkeurig 
mogelijke extrapolatie naar eventuele schades en veiligheidsrisico’s bij een aardbeving van 
3,9 op de Schaal van Richter, gekoppeld aan de specifieke situatie in Bergen en Alkmaar). 
Die analyse is niet gemaakt 
De toegezegde nulmeting die nog uitgevoerd moet worden zal geen nieuw licht werpen op 
de veiligheidsrisico’s. Uit haar aard is een nulmeting immers gericht op een inventarisatie 
van de huidige bouwkundige staat van geselecteerde objecten met als doel om bij eventuele 
schade een causaal verband te kunnen leggen tussen een aardbeving en schade.

Ter inzage legging definitieve vergunningen
Het ministerie is voornemens op 20 mei 2011 de definitieve vergunningen ter inzage te 
leggen. Vernomen is dat de ministers op 29 april 2011 reeds hun handtekeningen onder de 
vergunningen hebben gezet. Dit is voordat het TNO-KNMI rapport gereed was. Hiermee is
ons inziens sprake van onzorgvuldige besluitvorming en strijd met  de afspraken die de 
minister heeft gemaakt met de Tweede Kamer commissie.

De bezwaren zijn aan de Tweede Kamer commissie kenbaar gemaakt middels een brief, 
welke u als bijlage bij deze memo aantreft, samen met een eerste reactie van de gemeente 
op het rapport van TNO-KNMI. Het rapport van TNO-KNMI treft u ook als bijlage aan.

Bijlagen 
Brief naar commissie EL&I
Rapport TNO-KNMI




























