MEMO van college aan de raad
Datum

: 6 september 2011

Aan

: Gemeenteraad

Van

: College

Onderwerp

: Gemaakte kosten Bergermeer Gasopslag stand van zaken
15 augustus 2011

Portefeuillehouder

: A. Hietbrink

Inlichtingen bij

: M. Klaver - Blankendaal

Aanleiding


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

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 15 augustus 2011.

Communicatie
Juridische bijstand
Informatieavond en folder
onderzoek
Totaal

Kosten van 1 januari
t/m december 2010

Kosten van 1
januari t/m 15
augustus 2011

Totale kosten van 2010
t/m 2011

€ 25.010,00
€ 33.820,00

€ 13.702,20
€ 143.640,35

€ 38.712,20
€ 177.460,35

€ 7.320,00

-

€ 7.320,00

€ 66.150,00

€ 1.900,00
€ 159.242,55

€ 1.900,00
€ 225.392,55

Het vorige overzicht van juridische kosten is van 1 april 2011. Met dit nieuwe overzicht is
gewacht tot de kosten bekend waren van de grote inspanning die ten behoeve van het beroep
is gepleegd. In mei en juni is er door onze juristen een grote inspanning gepleegd inzake het
beroep tegen het Inpassingsplan en bijbehorende vergunningen bij de raad van state. Het
schrijven van het beroepsschrift heeft veel tijd en kosten met zich meegebracht. Er zullen ten
aanzien van dit project ter afronding van voorliggend beroep nog significante kosten gemaakt
worden. In de najaarsnota zal een bijgestelde prognose van €250.000,- aan te verwachten

kosten voor 2011 worden opgenomen. De nog te maken kosten zijn afhankelijk van het
verdere proces verloop.
De juridische inspanning heeft er inmiddels toe geleid dat de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State bij uitspraak van 8 augustus 2011 het
Inpassingsplan Gasopslag Bergermeer en de bijbehorende vergunningen heeft geschorst.
Bijlagen
-

