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Onderwerp: Vaststellen richtlijnen voor het schrijven een milieueffectrapportage ten behoeve 
van het project 'Bergermeer Gas Storage' 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  De richtlijnen van de Commissie voor de milieueffectrapportage vast te stellen 

voor het project ‘Bergermeer Gas Storage’. Met hierbij aanvullend de richtlijnen: 
 Beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om het 

energieverbruik zo veel mogelijk te reduceren. 
 Beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om de visuele 

impact te beperken, zowel op de putten locatie als op de compressie- en 
gasbehandelingslocatie(s). 

 Beschrijving van de compenserende maatregelen die mogelijk zijn voor 
het verlies aan natuurwaarden, ecologische waarden, landschappelijke 
waarden. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De gemeente Bergen is (mogelijk) bevoegd gezag voor besluiten die moeten worden 
genomen in het kader van het project "Bergermeer Gas Storage". Ten behoeve van dit 
project wordt een gecombineerde plan/project-MER opgesteld. Omdat de gemeente 
(mogelijk) bevoegd gezag is dient uw raad richtlijnen voor het schrijven van de MER vast te 
stellen. Door het Ministerie van Economische Zaken is de gemeente Bergen hiertoe ook 
uitgenodigd. 
 
In 2007 heeft TAQA Energy B.V. een Mijnbouwwet vergunning gekregen voor het opslaan 
van gas in het uitgeproduceerd Bergermeerveld. Naar aanleiding van deze vergunning heeft 
de gemeente Bergen reeds zienswijzen ingediend. In navolging op de Mijnbouwwet 
vergunning zijn nog diverse andere vergunningen nodig zoals een Milieuvergunning en 
bouwvergunningen. Om zoveel mogelijk informatie tegelijktijdig aan de bevoegde gezagen 
aan te bieden heeft TAQA besloten een gecombineerde plan en project MER -procedure te 
houden. Hierop is eind november 2007 een startnotitie MER geschreven. Als reactie op 
deze startnotitie hebben de gemeenten Bergen, Heiloo en Alkmaar een gezamenlijke 
inspraakreactie gegeven. Deze inspraakreactie is in het advies richtlijnen van de Commissie 
MER grotendeels naar tevredenheid verwerkt. Enkele aspecten die thans nog in de 
richtlijnen missen zijn het energieverbruik, de visuele impact en de compenserende 
maatregelen die mogelijk zijn door het verlies aan ecologische, natuur en landschappelijke 
waarden. 
 
Het vaststellen van de richtlijnen is een volgende stap binnen de MER-procedure ten 
behoeve de gasopslag in het Bergermeerveld. Eerdere besluiten zijn o.a. het advies van de 
gemeente met betrekking tot de startnotitie. De ontwikkeling van de gasopslag betreft een 
externe ontwikkeling binnen onze gemeentegrenzen. De te schrijven milieueffectrapportage 
wordt als “onderlegger” worden gebruikt voor te volgen planologische procedures. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
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Als uw raad "ja" zegt worden de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de Commissie 
MER in samenhang met de startnotitie MER de kaders waarbinnen het milieueffectrapport 
wordt geschreven. Aanvullend op de richtlijnen van de Commissie MER wordt voorgesteld 
in de MER de volgende aspecten aanvullend te beschrijven: 
 Beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om het energieverbruik zo veel 

mogelijk te reduceren. 
 Beschrijving van de maatregelen die getroffen worden om de visuele impact te 

beperken, zowel op de putten locatie als op de compressie- en 
gasbehandelingslocatie(s). 

 Beschrijving van de compenserende maatregelen die mogelijk zijn voor het verlies aan 
natuurwaarden, ecologische waarden, landschappelijke waarden. 

Door in te stemmen met de richtlijnen borgt de gemeente dat binnen de 
vergunningenprocedure voor de gasopslag in het Bergermeerveld binnen de juiste kaders 
een milieueffectrapport wordt geschreven, waarbij duidelijk rekening wordt gehouden met 
natuur, milieu en veiligheidsaspecten binnen de gemeente. 
 
Op basis van de opgestelde richtlijnen zal de initiatiefnemer (TAQA B.V.) een 
milieueffectrapport laten opstellen. In dit rapport moeten de door de gemeente aangegeven 
aspecten worden beschreven.   
  

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   
Binnen de MER procedure wordt de locatie en de omvang van de activiteiten duidelijk 
beschreven. Afhankelijk van de uitkomsten van de definitieve locatiekeuzen en 
tracéleidingen zal de gemeente Bergen voor één of meerdere onderdelen het 
bestemmingsplan moeten wijzigen. Omdat de gemeente hierdoor bevoegd gezag is, moet 
de gemeente in het kader van de MER procedure de richtlijnen ten behoeve van het 
opstellen van de MER vaststellen. Dit is een raadsbevoegdheid. 
 

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

De gemeente Bergen is samen met het Ministerie van EZ, de Provincie Noord-Holland, de 
gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer bevoegd gezag dat betrokken is bij de plannen 
voor gasopslag, het boren van putten en het leggen van leidingen binnen de Bergermeer. 
Het Ministerie van Economische Zaken is in het kader van de MER procedure coördinerend 
bevoegd gezag. 
 
In het kader van deze plannen zijn diverse voorlichtingsavonden gehouden en is de buurt 
separaat geïnformeerd. Vanuit de bevolking zijn kritische vragen gekomen met name in 
relatie tot de bodembeweging in het gebied en de noodzaak juist het Bergermeerveld te 
gebruiken voor de opslag van gas. Hier is op geantwoord door de initiatiefnemer. De 
commissie MER besteedt tevens nadrukkelijk aandacht aan enkele van deze aspecten.  
 
Vanuit de gemeente Bergen zijn verschillende inspraakreacties gekomen op de startnotitie 
MER. Ook naar aanleiding van het uitkomen van de richtlijnen heeft één van de insprekers 
richting de gemeente Bergen gereageerd met zijn zorgen. 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
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In het inspraakproces van de startnotitie MER heeft de gemeente al de mogelijkheid gehad 
haar informatie-behoefte tot uitdrukking te brengen. Deze uitgangspunten zijn naar 
tevredenheid verwerkt in de richtlijnen zoals de Commissie MER deze heeft uitgebracht.  
Alternatieve mogelijkheden zijn; 
- Een andere mogelijkheid voor de gemeente om te voldoen aan haar verplichting als 

bevoegd gezag is zelf compleet nieuwe richtlijnen uit te brengen. Dit is zeer 
arbeidsintensief en bovendien zijn onze opmerkingen naar tevredenheidverwerkt in de 
richtlijnen van de Commissie 

- Geen aanvullende richtlijnen opstellen. Hierdoor worden echter voor ons gebied 
specifieke vragen buiten beschouwing gelaten. 

 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Als uw raad akkoord gaat zal dit schriftelijk worden medegedeeld aan TAQA. TAQA werkt in 
de tussentijd aan het schrijven van een milieueffectrapport waarvoor de richtlijnen 
uitgangspunt zijn.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid, het betreft het vaststellen van richtlijnen ten 
behoeve van de uitvoering van een milieueffectrapportage.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De gemeente is (mogelijk) bevoegd gezag en is vanuit deze verplicht richtlijnen op te 
stellen voor het door TAQA op te stellen milieueffectrapport. 

 
 
 
 
Bijlagen:   
Richtlijnen van de commissie MER 
Inspraakreactie van de gemeenten Alkmaar, Bergen en Heiloo inzake de startnotitie 
MER 
 
 
 
Bergen, 8 april 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
Secretaris      burgemeester 


