
 
 
Agendapunt :  13. 
Voorstelnummer 12-89 
Raadsvergadering : 11 december 2008 
Naam opsteller : M. Blankendaal 
Informatie op te vragen bij : M. Blankendaal en E. de Waard 
Portefeuillehouders : A. Plomp & J. Stam 
 
Onderwerp: Aanvaarding milieueffectrapportage Bergermeer Gasopslag 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Het milieueffectrapport Bergermeer Gasopslag niet te aanvaarden. 

- Het college op te dragen dit schriftelijk kenbaar maken aan het Ministerie 
van Economische Zaken en de initiatiefnemer. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

TAQA heeft het voornemen aardgas op te slaan in het bijna lege ondergrondse aardgasveld 
Bergermeer, ten westen van Alkmaar. De ontsluiting van dit aardgasveld vindt plaats in de 
Loterijlanden. Bij aardgasopslag zijn installaties nodig om het gas te behandelen en op de 
juiste druk te brengen. TAQA wil deze installaties op het industrieterrein Boekelermeer Zuid 
2 bouwen. Tussen het gasveld, de installaties en het hoofdgasnet komen ondergrondse 
leidingen. Om de voorgenomen activiteit te kunnen uitvoeren heeft TAQA vergunningen 
nodig van het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Noord-Holland en de 
Gemeenten Bergen, Heiloo, Schermer en Alkmaar (bevoegde gezagen). Voor een goede 
besluitvorming hebben deze overheden inzicht nodig in de milieueffecten. TAQA heeft 
daarom een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Op 17 november 2008 is het MER aan de 
bevoegde gezagen aangeboden. 

 
Wij informeren u thans over de stand van zaken omtrent het MER-procedure en het vervolg. 
 
Mer-procedure 
In het voorjaar van 2008 hebben de raden van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en 
Schermer besloten akkoord te gaan met de door de commissie MER opgestelde richtlijnen, 
alsmede hebben de raden aanvullend een aantal richtlijnen vastgesteld. In de richtlijnen 
staan welke onderwerpen in het MER aan bod moeten komen. Om het MER te kunnen 
vaststellen doorloopt het een in de Wet milieubeheer beschreven procedure. De volgende 
stap in de procedure is de aanvaardbaarheidsbeoordeling van het MER. Voor het 
aanvaarden is geen positief besluit nodig. De aanvaarding houdt concreet in dat het 
bevoegd gezag na ontvangst van het MER beoordeelt of het MER voldoet aan de wettelijke 
eisen of onjuistheden bevat op meer dan ondergeschikte punten. De aanvaarding is een 
raadsbevoegdheid. 

 
Op dit moment wordt beoordeeld in hoeverre het MER voldoet aan de opgestelde richtlijnen, 
dan wel of het MER andere onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Voor deze 
beoordeling hebben de overheden tot uiterlijk zes weken na het indienen van het MER (tot 
en met 29 december 2008).  

 
In een mogelijk vervolgproces na aanvaarding van het MER vindt publicatie en 
terinzageligging plaats. Eveneens stelt de Commissie MER een advies op. Tijdens de 
terinzageligging kan door eenieder, dus ook door de gemeenten, een zienswijze worden 
ingediend. De terinzageligging wordt in de regionale en nationale kranten door het 
Ministerie van Economische Zaken, aangekondigd. Om dit te kunnen realiseren heeft het 
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Ministerie van Economische Zaken per brief gevraagd aan de gemeenten om voor 18 
december een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid van het MER. 

 
Het MER wordt pas vastgesteld indien de bevoegde gezagen het besluit neemt bij 
voorbereiding waarvan een MER moet worden gemaakt. Voor de gemeenten geldt dat de 
uitkomsten van het MER ruimtelijk moeten worden vastgelegd in bijvoorbeeld een 
bestemmingsplan. Het vaststellen van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de 
raad. 
 
Inhoud Mer 
Het MER geeft een gedetailleerde beschrijving van het project en de mogelijk alternatieven 
met de bijbehorende milieueffecten. Uit het MER wordt tevens afgeleid wat het Meest 
Milieuvriendelijke Alternatief is. Het Meest Milieuvriendelijke Alternatief wordt omschreven 
als de uitvoeringswijze van het project die het milieu het minst belast.  

 
In de samenvatting van het MER zijn de volgende belangrijke uitkomsten opgeschreven:  
• De belangrijkste milieueffecten van de aanleg zijn: 

- tijdelijke verstoring van de bodem en flora; 
- tijdelijke zichtbaarheid van de boorinstallaties; 
- tijdelijke geluidshinder en verkeersoverlast voor omwonenden. 

• De belangrijkste milieueffecten van de ingebruikname zijn: 
- zichtbaarheid van de installaties op het industrieterrein; 
- geringe kans op calamiteiten. 

• De voorkeurslocaties Bergermeer en Boekelermeer Zuid 2 zijn gunstiger voor het milieu 
dan de alternatieve locaties. 

• De kans op aardtrillingen is bij gasopslag kleiner dan in de huidige situatie. 
 

Beoordeling wettelijke eisen of onjuistheden op meer dan ondergeschikte punten. De 
Commissie heeft aangegeven welke elementen essentieel zijn voor het milieueffectrapport. 
Er is gekeken of ons inziens de  richtlijnen op een juiste manier zijn verwerkt in het MER. 
Onderstaande punten zijn ons inziens redenen om het MER niet te aanvaarden. 
• 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. 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Er is contact gezocht met de Commissie MER over hun ideeën en advies hoe om te gaan 
met onze bedenkingen. Op dit moment heeft de Commissie geen formele rol in het MER-
procedure (de aanvaarding). De Commissie MER toetst het MER nadat aan hen is 
aangeboden. De Commissie heeft echter wel het volgende gezegd:  
Het niet aanvaarden van het MER door de gemeente is geen zware formele stap. Het  
Er zijn twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat het MER vooraf wordt gewijzigd. 
De tweede is dat het MER tijdens de toetsingsfase wordt gewijzigd. Het wijzigen van een 
MER tijdens de toetsingsfase is niet ongewoon. Het gaat er nu om of wij als gemeente het 
MER vooraf gewijzigd willen zien. Het aanbrengen van de punten waarover wij twijfelen, 
moet met reden zijn omkleed, dat wil zeggen wij moeten EZ overtuigen van het feit dat het 
MER in ieder geval onjuist is op de door ons besproken punten. Het vooraf wijzigen is 
vooral noodzakelijk indien belangen van burgers betrokken zijn en het MER derhalve 
misleidend is. Wijziging voor de terinzageligging heeft tot gevolg dat de burgers juist worden 
geïnformeerd. 
Wijzigen tijdens het toetsingsadvies is eveneens een mogelijkheid. Volgens de secretaris 
toetst de Commissie MER nauwkeurig hebben ze alle kennis en expertise in huis 
(misschien wel meer dan gemeenten). Eventueel door gemeenten aangedragen punten 
zullen zeker worden meegenomen. 
 
Overleg met het Ministerie van Economische Zaken heeft uitgewezen dat zij geen redenen 
zien om het MER niet te accepteren. Een eerste globale indruk laat zien dat aan alle punten 
van de richtlijnen aandacht is besteed. De mate waarop en de interpretatie van deze 
richtlijnen vinden zij niet van toepassing. 
 
Met de initiatiefnemer en de opsteller van het MER zijn onze bezwaren besproken. Zij zien 
onze bezwaren meer als zienswijzen dan als redenen om het MER niet te aanvaarden. 
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Consequenties: 
Niet aanvaarden van het MER heeft tot gevolg dat het deel van het MER waarvoor wij 
bevoegd gezag zijn (plan-MER) niet ter inzage kan worden gelegd. Dit MER heeft 
betrekking op de ruimtelijk te nemen besluiten.  
Het besluit-MER (ten behoeve van de verlening van de milieuvergunningen) gedeelte 
waarvoor het Ministerie van Economische Zaken bevoegd is zal dan wel ter inzage worden 
gelegd. 
 
Door als raad aan te geven dat het MER niet aanvaard wordt, wordt voorkomen dat de 
burgers onjuiste of onvolledige informatie van het MER onder ogen krijgen. 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
⌧ raadsbevoegdheid 

 opiniëren 
 kaderstellend 
⌧ maatschappelijk urgent 

 budgetrecht 
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Wat is de rol van de gemeente hierbij? 
De gemeente is voor sommige onderdelen van het project bevoegd gezag. Op andere 
onderdelen kan de gemeente als partij inspreken. 
 
Gaat de gemeente hier alleen over of samen met andere partners, geen directe 
zeggenschap maar wel invloed. 
Naast de gemeente Bergen zijn ook de gemeente Alkmaar, Heiloo en Schermer betrokken. 
Hiernaast zijn ook de Provincie Noord-Holland en het Ministerie van Economische Zaken 
betrokken. 
 
Hoe leeft dit onderwerp in de samenleving. Wie zijn er verder bij betrokken? 
Het onderwerp leeft in de maatschappij gezien de inspraakreacties die al zijn geweest bij 
het aanvragen van de Mijnbouwwet vergunning en het vaststellen van de richtlijnen t.b.v. 
het MER. TAQA (de initiatiefnemer) heeft reeds verschillende voorlichtingsbijeenkomsten 
georganiseerd voor de bevolking en de Raad. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Een andere keuze die is overwogen is om het college haar bedenkingen te laten uitspreken 
en gezamenlijk met de gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer zienswijzen in te dienen. 
Dit is een minder duidelijk statement dan de huidige keuze. De burgers krijgen een 
onvolledig en op onderdelen onjuist MER te zien.  Waarin gesuggereerd wordt dat de 
gemeente medewerking verleent aan de gekozen opties, terwijl de consequenties nog niet 
geheel duidelijk zijn.  
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
Het besluit van de raad wordt per brief aan het Ministerie van Economische Zaken en de 
initiatiefnemer medegedeeld voor de eindtermijn van 29 december 2008.  
 
Het Besluit-MER zal door alle betrokken beleidsafdelingen van de verschillende gemeenten 
en de MRA kritisch worden bekeken. Er zal een zienswijze namens de verschillende 
gemeenten worden ingediend aan het einde van de ter inzage ligging periode. In een 



- 5 - 
 

gezamenlijke projectgroep van de vier betrokken gemeenten worden de uitkomsten van het 
MER verder onderzocht. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
n.v.t. 
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Als dit besluit niet wordt genomen krijgen de burgers een milieueffectrapportage 
gepresenteerd dat onvolledig, op bepaalde punten onjuist en verkeerde interpretatie van 
de richtlijnen weergeeft. 

 
 
 
 
Bijlagen: MER ter aanvaarding 
 
 
 
Bergen, 11 december 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


