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Onderwerp : Aanvaarding Milieueffectrapport Bergermeer Gas Opslag 
 
 
Geachte heer, 
 
 
Op 17 november 2008 hebben wij ter aanvaarding het milieueffectrapport Gasopslag 
Bergermeer ontvangen. Onze raad heeft de bevoegdheid het rapport te aanvaarden of te 
weigeren. Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2008 is het milieueffectrapport 
behandelt tijdens de raadvergadering. De raad heeft besloten het MER niet te aanvaarden. 
 
Hierbij zijn de volgende aspecten meegewogen: 

• Eén van de onderdelen is een samenvatting die geschikt is voor bestuurlijke 
besluitvorming (Hoofdstuk 1 van de richtlijnen).  
De in het MER aangeboden samenvatting bevat niet de informatie die ons inziens 
noodzakelijk is voor de bestuurlijke besluitvorming, omdat de gepresenteerde informatie 
al een reeds gekozen richting impliceerd. 

• De trechtering van de alternatieve locaties die heeft geleid tot de keuze van het 
Bergermeerveld (Hoofdstuk 3.1 van de richtlijnen). 
Op pagina 24 en 25 is aangegeven waarom is gekozen voor het Bergermeerveld. Dit 
heeft onder andere te maken met de capaciteit van de velden en de 
reservoireigenschappen. Niet is aangegeven wat dan de capaciteit van de verschillende 
velden is, waarom bepaalde velden slechte reservoireigenschappen hebben en wat de 
seismische stabiliteit is van de verschillende velden. Op de seismische stabiliteit wordt in 
deze paragraaf geheel niet ingegaan. Er wordt op pagina 26 gesteld dat er onderzoek is 
verricht. Dit onderzoek is echter niet als achtergronddocument opgenomen. 
De ‘Waarom op deze locatie?” vraag is erg belangrijk. 

• Referentie; In afwijking van de startnotitie is de referentiesituatie (nuloptie) het volledig 
leegproduceren van het veld, het ontmantelen van de installaties en het weer 
terugbrengen in zijn oorspronkelijke staat…..(Hoofdstuk 4.2 van de richtlijnen) 
In het MER is uitgegaan van de referentie als zijnde de huidige situatie. Dit wijkt af van 
de door de Commissie gestelde richtlijnen en heeft effect op de uitkomsten van de 
milieu-afweging. Bij het beoordelen van de effecten wordt uitgegaan van de huidige 
situatie als referentiesituatie en niet van een situatie waarbij de bestaande puttenlocatie 
is teruggebracht naar de oorspronkelijke situatie. Gevolg is dat alternatieve locaties voor 
de puttenlocaties als minder milieuvriendelijk worden gewaardeerd. Wanneer bij de 
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effectenbeoordeling en weging wordt aangehouden dat de huidige locatie weer weiland 
wordt, ontstaat een geheel ander beeld en zullen alternatieve locaties, met name 
Bergerweg Noord beter scoren wat milieuaspecten betreft dan de voorkeurslocatie. Door 
TAQA wordt aangegeven dat hiervoor is gekozen omdat ze er toch nog tien jaar zitten. 
De BGS zal 40-50 jaar in bedrijf zijn. Door te kiezen voor een andere referentiesituatie 
vindt geen zuivere beoordeling van de locaties ten opzichte van elkaar plaats. 

• Diepe ondergrond (Hoofdstuk 5.2 van de richtlijnen) 
In het uitgevoerde onderzoek is alleen gekeken naar de effecten van in gebruik name 
van de putten. Er is niet gekeken naar de lange termijneffecten. In het uitgevoerde 
onderzoek wordt aangegeven dat hier nader onderzoek naar zou moeten worden 
verricht dit is niet gedaan in het kader van het MER. 

• Natuur (Hoofdstuk 5.5 van de richtlijnen) 
TAQA heeft de wens heeft om jaarrond te gaan boren (bovenaan pag. 15 samenvatting 
MER gasopslag Bergermeer). Dit heeft als consequenties heeft dat de bestaande 
weidevogelpopulatie van de Loterijlanden ernstig wordt verstoord. In de Alterra-studie 
die in opdracht van  TAQA is opgesteld (Effecten op natuurwaarden van het project 
'Bergermeer Gas Storage', eindconcept september 2008) staat hierover onder andere 
op pagina 10: Er wordt ingeschat dat de populatie van de grutto in de Loterijlanden na 
twee jaar continu boren (dus ook tijdens het broedseizoen) verdwenen zal zijn. Dit 
aspect is een van de belangrijkste effecten op de natuurwaarden, maar wordt in het 
hoofdrapport van het MER sterk onderbelicht. 

• Scorekaart (Hoofdstuk 6 van de richtlijnen) 
In de beoordeling is ook planologie en bestuur en technische en economische aspecten 
(kosten) meegenomen. Dit zijn echter geen milieuaspecten en dienen niet bij de 
beoordeling te worden meegewogen. De uiteindelijke conclusie kan wel zijn dat een 
optie niet uitvoerbaar is vanwege kosten of bestuurlijke aspecten, maar dit mag geen 
wegingsaspect in het MER zijn. 

 
 
Een afschrift van dit schrijven zal worden gezonden naar het Ministerie van Economische 
Zaken. 
 
Wij vertrouwen u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger, drs. H. Hafkamp,  
secretaris burgemeester 
 


