
MEMO van college aan de raad

datum : 22 maart 2011

aan : Gemeenteraad

van : College 

onderwerp : TAQA; boring vanaf locatie Hargen (GROET II)

Portefeuillehouder: A.Hietbrink

Inlichtingen bij : M. Klaver-Blankendaal

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

Kernboodschap 
Los van het project Bergermeer gasopslag onderneemt TAQA ook andere activiteiten binnen 
de gemeente Bergen. TAQA Energy B.V. exploiteert verschillende gasvelden in de 
gemeente Bergen. Vanuit de locatie Groet II (Hargen nabij parkeerterrein Hargen aan Zee), 
worden verschillende velden aangeboord. Eén van deze velden is dusdanig aangeboord dat 
een optimale productie niet wordt bereikt. Daarom moet vanuit Groet II (Hargen) dit veld 
nogmaals op andere wijze worden aangeboord. Aan het oppervlak zal er aan het terrein 
niets veranderen. 

TAQA wil zo spoedig mogelijk alle gasvelden leeghalen vanwege het verlaten van de BDF 
locatie van TAQA in Koedijk in 2025. Indien velden in 2025 nog rendabel zijn, zal er een 
nieuwe investering voor nat-gasleidingen moeten plaatsvinden. In 2005 is er voor de laatste 
keer een put vanaf dit terrein geslagen.

In de Wet milieubeheer - vergunning (hierna Wm-vergunning) voor de locatie GROET II was 
een beperkt aantal boringen in een bepaalde tijdsspanne vergund. Deze nieuwe boring kan 
daarom niet worden geschaard onder het reguliere onderhoud zoals beschreven in de Wm-
vergunning. 

TAQA zal ten behoeve van deze boring een aantal procedures doorlopen zijnde:
- Een melding in het kader van de BARMM. BARMM staat voor het Besluit Algemene 

Regels Milieu Mijnbouw (ook wel AmvB boren genoemd) dat samen met zijn regeling 
sinds 1 juli 2008 in werking is getreden. Dit geheel vervangt de verplichting voor 
bedrijven om een mijnbouwmilieuvergunning of WM vergunning aan te vragen voor het 
aanleggen, testen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat 
met behulp van een mobiele installatie op land of in het oppervlaktewater. In plaats van 
een vergunningtraject hoeft er nu alleen nog maar een aantal weken vooraf een melding 
aan het Ministerie van EL&I gedaan te worden hoe de mijnonderneming aan deze 
algemene milieuregels voldoet.

- Procedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het terrein van TAQA is gelegen 
in het Natura 2000 gebied Schoorlse Duinen, wat per 23 december 2009 door de minister 
van LNV definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. TAQA is hierover in gesprek met 
het Ministerie van EL&I (Utrecht). Hierin zullen beperkingen worden opgenomen ten 



aanzien van de boring in het broedsseizoen en in het recreatieseizoen. Laatste is ook 
ivm de bereikbaarheid van de locatie.

- Ontheffing van de Keur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vanwege
activiteiten in de kustzone.

Tijdspad
- Medio maart aanvragen procedure in het kader van de Natuurbeschermingswet.
- Eind april publicatie Natuurbeschermingswet vergunning
- 6 weken voor aanvang boring melding BARMM
- Najaar 2011 boring; afpluggen stuk bestaande boring en aanboren nieuwe locatie (duur 

boring 1 maand)

Bijlagen 
kaart en foto's van de locatie






