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1 I n l e i d i n g  

1 . 1   

A l g e m e e n  

Bergermeer Partnergroep is onder leiding van TAQA Energy B.V. voornemens 

om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te ontwikkelen onder de naam 

Bergermeer Gas Storage (BGS). Het doel van dit project is om tijdens een hoge 

aardgasvraag snel extra gas te kunnen leveren. Hiermee wordt bijgedragen aan 

de gasleveringszekerheid in Nederland. Er is sprake van een groot energiepro-

ject van nationaal belang1. Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet en 

artikel 39b van de Gaswet is de rijkscoördinatieregeling van toepassing op het 

project. Dat houdt onder meer in dat het project planologisch mogelijk wordt 

gemaakt door middel van een rijksinpassingsplan van de Ministers van Econo-

mische Zaken (EZ) en VROM.  

Naast deze ruimtelijke besluitvorming kent de rijkscoördinatieregeling ook de 

coördinatie van de uitvoeringsbesluiten. Dit houdt in dat alle besluiten die 

nodig zijn voor de realisatie van het project gebundeld worden in één procedu-

re vanaf de voorbereiding tot en met het beroep bij de bestuursrechter. Die 

procedure wordt gecoördineerd door de Minister van EZ. Hierbij gaat het om 

de coördinatie van alle besluiten die voor een project nodig zijn, zoals bouw- 

en aanlegvergunningen, ontheffingen, kapvergunningen, milieuvergunningen. 

Ook het rijksinpassingsplan kan gecoördineerd met de overige benodigde be-

sluiten worden voorbereid. De coördinatie heeft als belangrijk gevolg dat be-

langhebbenden in één keer en op één moment kunnen reageren op alle ge-

coördineerde besluiten en dat over al deze reacties in één keer wordt beslist. 

Voor alle te coördineren besluiten geldt één voorbereidingsprocedure, de uni-

forme openbare voorbereidingsprocedure op basis van afdeling 3.4 van de 

Awb. De Minister van EZ bepaalt de termijnen voor het opstellen van de ont-

werpbesluiten en de definitieve besluiten en draagt zorg voor een gecoördi-

neerde kennisgeving en bekendmaking. De materiële bevoegdheid voor de 

uitvoeringsbesluiten blijft bij de bestuursorganen waaraan de bevoegdheid 

wettelijk is toegekend. Alle besluiten worden gelijktijdig bekendgemaakt. 

Tegen de besluiten kan gelijktijdig direct beroep bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State worden ingesteld. 

 

 

 

                                                   
1 Vanwege de bijdrage van het project aan de leveringszekerheid, is bij Koninklijk Besluit van 

31 oktober 2008 verklaard dat het project 'ondergrondse gasopslag Bergermeer (Bergermeer 

Gas Storage)' van groot maatschappelijk (lees: nationaal) belang is. 
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In het kader van het project wordt aardgas opgeslagen in een nu nagenoeg 

uitgeput ondergronds aardgasveld dat ligt tussen Alkmaar en Bergen. Om dit 

voornemen te realiseren zijn de volgende voorzieningen en activiteiten voor-

zien: 

- Renovatie en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Berger-

meer puttenlocatie voor boringen; 

- Het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservoir; 

- Het bouwen van een nieuwe gasbehandelings- en compressie-installatie 

op het industrieterrein Boekelermeer Zuid 2; 

- Aanleg van ondergrondse pijpleidingen: 

- tussen de puttenlocaties (Bergermeer) en de behandelingsinstal-

latie (Boekelermeer Zuid 2) voor de productie en injectie van gas 

(circa 8 kilometer); 

- tussen de behandelingsinstallatie (Boekelermeer Zuid 2) en de 

hoofdgasleidingen ten oosten en ten westen van Alkmaar om de 

Bergermeer Gasopslag op het landelijk aardgasnet aan te sluiten 

(4 respectievelijk 6 kilometer); 

- over het industrieterrein Boekelermeer om de nieuwe installaties 

te verbinden met de bestaande piekgasinstallatie (PGI) van TA-

QA. 

- Het aardgasveld initieel weer op druk brengen door injectie van aardgas 

uit het gasnet; 

- Het daadwerkelijk opereren van de installaties, bestaande uit het leve-

ren van gas tijdens piekuren en het weer op druk brengen van het veld 

tijdens daluren.  

 

In figuur 1 is een schematische weergave van het project gegeven. Ten behoe-

ve van de realisatie van het project voorziet dit inpassingsplan in een planolo-

gische regeling voor: 

- de benodigde aardgastransportleidingen in de gemeenten Alkmaar, Ber-

gen, Heiloo en Schermer; 

- de inrichting voor de injectie en productie van aardgas ter plaatse van 

de huidige puttenlocatie Bergermeer; 

- de inrichting voor behandeling en compressie van aardgas ter plaatse 

van het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 met een beperking van 

het risico in het kader van externe veiligheid. 

 

Tevens voorziet dit inpassingsplan in een tijdelijke regeling voor het uitvoeren 

van aan het project gerelateerde werkzaamheden. Voor de werkzaamheden 

die plaatsvinden buiten het plangebied van het Rijksinpassingplan, wordt een 

tijdelijke ontheffing van de vigerende bestemmingsplannen aangevraagd.  

 

De initiatiefnemer van het project Bergermeer Gasopslag is de Bergermeer 

Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V., Petro-Canada Netherlands B.V., 

Dyas B.V. en Energie Beheer Nederland B.V. TAQA Energy B.V. heeft in het 

project de leidende rol voor de realisatie van het project en zal ook daarna als 

operator de installaties beheren. TAQA Energy B.V. is één van de Nederlandse 

HET PLAN IN HET KORT 

REGELING IN HET  

INPASSINGSPLAN 

INITIATIEFNEMER 
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aardgasproducenten en houdt zich in Noord-Holland en op het Nederlands deel 

van de Noordzee bezig met de opsporing, winning en opslag van aardgas. TAQA 

Energy heeft in 2007 de Nederlandse olie- en gaswinningactiviteiten van BP 

Nederland Energie B.V. overgenomen inclusief de Nederlandse staf, die sinds 

de jaren zeventig in Nederland actief is. TAQA Energy B.V. is een dochter van 

TAQA Europe B.V.  
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F i g u u r  1 .   O v e r z i c h t s k a a r t  l e i d i n g t r a c é s  e n  l o c a t i e s  ( M E R ,  2 0 0 8 )  



 

  
800.29.00.01.00.toe - Bergermeer Gasopslag Voorontwerp Rijksinpassingsplan - 

8 oktober 2009  
9 

1 . 2   

D o e l  

Het doel van de voorgenomen activiteit is het realiseren van een faciliteit voor 

ondergrondse gasopslag ten behoeve van de leveringszekerheid van het Neder-

landse aardgassysteem op een milieutechnisch en economisch verantwoorde 

wijze. De daadwerkelijke gasopslag zal plaatsvinden in het nu nagenoeg leeg-

geproduceerd aardgasveld 'Bergermeer'. De geplande capaciteit omvat de leve-

ring van maximaal 57 miljoen Nm3 aardgas per dag bij gasvraag en de injectie 

van maximaal 42 miljoen Nm3 aardgas per dag om het veld tijdens 'daluren' 

weer op te vullen.  

 

Uitgangspunt is dat het project op een milieu- en veiligheidstechnisch verant-

woorde wijze wordt gerealiseerd door toepassing van gebruikelijke en nieuwe 

inzichten voor veilige en milieuverantwoorde gasopslag. Randvoorwaarden 

hiervoor worden onder meer gesteld in het ISO 14001 gecertificeerde zorgsys-

teem van TAQA Energy voor veiligheid, gezondheid en milieu, het bedrijfsmili-

euplan, de wettelijke voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid 

en milieu en afspraken die zijn gemaakt in het convenant tussen de olie- en 

gaswinningindustrie en de overheid.  

 

Opslag van aardgas is in lijn met de doelstelling van het Nederlandse energie-

beleid. Ondergrondse gasopslag is in dit kader zowel belangrijk voor de natio-

nale leveringszekerheid van aardgas, het zolang mogelijk kunnen winnen van 

gas uit kleine velden als het functioneren van Nederland als toekomstige gasro-

tonde van Europa. 

1 . 3   

N o o d z a a k  o n d e r g r o n d s e  g a s o p s l a g  

Aardgas is voor zowel voor Nederland als voor Europa een belangrijke brand-

stof en grondstof en is van groot belang voor onze samenleving en economie. 

De winning van de Nederlandse gasvoorraden heeft een grote bijdrage geleverd 

aan de Nederlandse welvaart en zorgt nog steeds jaarlijks voor miljarden aan 

baten. Nederlands aardgas speelt een grote rol in de voorzienings- en leve-

ringszekerheid binnen Nederland en de Europese Unie en kan dit met de juiste 

investeringen ook in de komende decennia blijven doen. Aardgas is de schoon-

ste fossiele brandstof en speelt daarom een belangrijke rol in de transitie naar 

een duurzame energiehuishouding.  

 

De gasvoorraden in Nederland zullen de komende jaren fors teruglopen. Uit-

eindelijk zal steeds meer gas, van steeds verder moeten worden aangevoerd en 

zal Nederland moeten omschakelen van gasproductie en gasexport naar gasim-

port. Ondergrondse opslagvoorzieningen zijn daarom in de toekomst essentieel 

om gasvraag en -aanbod op elkaar te laten aansluiten. Gezien de centrale po-
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sitie van Nederland in Noordwest Europa, de hoogwaardige kennis van gastech-

nologie en gasopslag in leeggeproduceerde gasvelden, de uitstekende gasinfra-

structuur en de mogelijkheden voor ondergrondse gasopslag heeft Nederland 

de potentie nieuwe gasstromen aan te trekken en te verdelen en hiermee een 

aanbieder van gasflexibiliteit in de Noordwest-Europese gasmarkt te worden.  

 

De fluctuerende gasvraag vereist vanwege wisselende seizoenen (globaal ge-

nomen is de gasvraag in de winter drie keer zo hoog als in de zomer) een flexi-

bele gasproductie. Om dit verschil te overbruggen is voor de Nederlandse 

markt 12 miljard m3 flexibiliteit in de aanbodcapaciteit nodig. Vanuit Neder-

land wordt ook gas geleverd aan het buitenland en daar is ruim 10 miljard m3 

flexibiliteit voor nodig. Tot op heden is daar in Nederland in voorzien door 

flexibele gasproductie uit het Groningenveld. Bij flexibele productie wordt de 

“kraan” op het Groningenveld naar believen open en dicht gezet. Vanwege de 

dalende druk in het Groningenveld wordt de flexibele productie vanaf 1995 

ondersteund door drie opslagfaciliteiten, die samen een opslagcapaciteit heb-

ben van 5 miljard m3 gas. In Nederland zijn dit, twee in het noorden van het 

land (Norg en Grijpskerk) en de PGI van TAQA Energy in Alkmaar. Flexibiliteit 

moet dicht bij de eindverbruikers gegenereerd worden om tijdig te reageren 

op fysieke veranderingen in de vraag. Omdat vanaf circa 2020 door de dalende 

reservoirdruk geen flexibele gasproductie uit het Groningenveld meer mogelijk 

zal zijn, moet door marktpartijen worden geïnvesteerd in nieuwe gasopslagen 

om ook in de toekomst de voorzieningszekerheid te kunnen waarborgen. Voor 

2020 zal daarbij in ieder geval in een opslagcapaciteit van 17 miljard m3 

(22 miljard – 5 miljard) gas moeten worden voorzien.  

 

Door de historisch sterk ontwikkelde gasinfrastructuur vanwege de vondst van 

het Groningse aardgas heeft Nederland een unieke en sterke positie in de gas-

voorziening van Noordwest-Europa. Het is verder het streven van de Neder-

landse overheid dat Nederland ook een belangrijke rol krijgt in de borging van 

de voorzieningszekerheid voor Noordwest Europa en hierin gaat optreden als 

zogenaamde gasrotonde. Een goed werkende gasrotonde steunt op drie belang-

rijke pijlers: 

1. Een sterk gastransportnet dat gasstromen vanuit diverse bronnen naar de 

Nederlandse markt verzorgt en een strategisch gepositioneerd knoop-

punt vormt van het Europese net; 

2. Voldoende opslagcapaciteit om aan piekvragen te kunnen voldoen; 

3. De aanvoer van aardgas van buiten de Europese Unie bijvoorbeeld per 

pijpleiding uit Noorwegen en Rusland en vloeibaar per LNG tanker met 

aanlanding in Europoort en de Eemshaven.  

 

De realisatie van de gasrotonde is zowel van belang voor de voorzieningszeker-

heid van aardgas in Nederland als voor de nationale economie. 
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F i g u u r  2 .  S c h em a t i s c h e  w e e r g a v e  ' g a s r o t o n d e '  N e d e r l a n d         

( B r o n :  D H V ,  2 0 0 8 )  

1 . 4   

H e t  v o o r l i g g e n d e  p l a n g e b i e d  

Het aardgasveld dat dienst moet gaan doen als ondergrondse gasopslag ligt op 

circa 2.200 meter diepte onder de Bergermeer ten westen van Alkmaar. De 

locatie met de aardgasputten komt te liggen op de bestaande puttenlocatie 

van TAQA in de Bergermeer (BGM), die eerder dienst heeft gedaan voor de 

productie van het gas. De behandelings- en compressie-installatie is voorzien 

op het industrieterrein Boekelermeer Zuid 2 (BKMZ-2) gelegen ten zuiden van 

Alkmaar. De puttenlocatie en de behandelings- en compressie-installatie wor-

den onderling verbonden met diverse leidingen voor het transport van aardgas 

en hulpstoffen. Het leidingtracé hiervan komt te lopen ten zuiden en westen 

van Alkmaar. Voor de aan- en afvoer van gas wordt de behandelings- en com-

pressie-installatie aangesloten op twee hoofdtransportleidingen van het hoofd-

gastransportnet die respectievelijk ten oosten als ten westen van Alkmaar lo-

pen. 

 

Doordat de putten en behandelings- en compressie-installaties zich op twee 

locaties op circa 8 kilometer afstand van elkaar bevinden is het noodzakelijk 

gas- en hulpstofleidingen te leggen tussen deze locaties. Ook voor de aanslui-

ting op het hoofdgasnet is het noodzakelijk gasleidingen aan te leggen. 
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1 . 5    

V i g e r e n d e  b e s t e m m i n g s p l a n n e n  

Voor de gronden waarop het inpassingsplan betrekking heeft, vigeren de vol-

gende bestemmingsplannen. 

 

G emeen t e  A l kmaa r  

- Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid 2 van de gemeente Alkmaar, vast-

gesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 en gedeeltelijk goed-

gekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 juni 2003. 

- Bestemmingsplan Partiële Herziening (Boekelermeer Zuid 2) van de 

gemeente Alkmaar, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2007 

en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 28 augustus 2007. 

 

G emeen t e  B e r g e n  

- Bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld 

door de gemeenteraad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedepu-

teerde Staten op 14 februari 1995. 

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vast-

gesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 1998 en goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten op respectievelijk 8 juni 1999 en 8 juli 2003. 

 

G emeen t e  H e i l o o  

- Bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Heiloo, vastgesteld 

door de gemeenteraad op 3 november 1997 en goedgekeurd door Gede-

puteerde Staten op 16 juni 1998. 

 

G emeen t e  S c h e rme r  

- Bestemmingsplan Landelijk gebied 2003 van de gemeente Schermer, 

vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2003 en goedgekeurd 

door Gedeputeerde Staten op 8 juni 2004. 

1 . 6   

L e e s w i j z e r  

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt nader ingegaan het Milieu Effect 

Rapport dat ten behoeve van het project is opgesteld. In hoofdstuk 3 wordt 

ingegaan op de huidige situatie in het plangebied. Hoofdstuk 4 beschrijft het 

kader waarbinnen de ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt. Naast het be-

staande beleid wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de wet- en regelgeving en 

de milieuaspecten. In hoofdstuk 5 komen de concrete randvoorwaarden aan de 

orde waaraan de realisatie van het project dient te voldoen. Hoofdstuk 6 be-

handelt de uitgangspunten van de realisatie van het project In hoofdstuk 7 

volgt een toelichting op de regels van de planologische regeling en wordt inge-
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gaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 

Tenslotte zijn in hoofdstuk 8 de resultaten van het overleg opgenomen. 

 

Bij onderhavig inpassingsplan is tevens een CD-ROM toegevoegd met belangrij-

ke achtergronddocumenten en onderzoeken waarop dit inpassingsplan is geba-

seerd. Voor een nadere detaillering en precisering en uitwerking van de di-

verse behandelde aspecten, aangaande de voorgenomen ingreep in het plan-

gebied, wordt bij deze daar naar verwezen. 

CD-ROM 
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2 M i l i e u  E f f e c t  

R a p p o r t  

2 . 1   

A a n l e i d i n g  M E R  

Het is verplicht om voor een rijksinpassingsplan een m.e.r.-procedure te door-

lopen als de activiteit waarvoor het plan wordt opgesteld genoemd wordt in 

kolom 1 van de tabellen in onderdeel C en onderdeel D van de bijlage bij het 

Besluit milieueffectrapportage 1994 (besluit-m.e.r.) en het plan genoemd 

wordt in kolom 3 of 4 van die tabellen. 

Voor de activiteiten die dit project omvat, geldt dat het rijksinpassingsplan is 

genoemd in kolom 3 bij besluiten en vergunningen die zijn genoemd in kolom 

4. Het rijksinpassingsplan is niet als zelfstandig plan in kolom 4 genoemd. Dat 

betekent dat voor dit plan een plan-m.e.r. diende te worden gemaakt. 

 

Ten behoeve van dit project is een milieu-effectrapportage (m.e.r.) ingezet. 

Het project behelst geen m.e.r.-plichtige activiteiten, maar m.e.r.-beoor-

delingsplichtige activiteiten. De initiatiefnemer heeft echter op eigen initiatief 

besloten om de beoordelingsprocedure niet te doorlopen maar, gezien de om-

vang van het project en de gevoeligheden die er ter plaatse liggen, op eigen 

initiatief een m.e.r.-procedure te starten. De m.e.r.-plichtige besluiten voor 

het project zijn de vergunning op grond van artikel 94 van het Mijnbouwbe-

sluit, het besluit als bedoeld in artikel 40, tweede lid, van de Mijnbouwwet en 

de vergunning op grond van artikel 14 van de Grondwaterwet. Het bevoegd 

gezag voor de m.e.r.-procedure is de Minister van Economische Zaken.  

 

Het bijbehorende milieueffectrapport (MER) is een wezenlijk onderdeel voor 

de besluitvorming over de realisatie van het project. Het MER heeft tot doel 

om het milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de belangenafwe-

ging. De m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie voor de Mili-

eueffectrapportage (Commissie m.e.r.) geeft alle belanghebbenden de ga-

rantie dat de besluitvorming een toetsbare weg doorloopt, waarbij inspraak en 

advies wezenlijke elementen zijn. Het MER vormt dan ook een belangrijk ba-

sisdocument voor de inhoud van dit inpassingsplan. Het MER en de achter-

gronddocumenten zijn als digitale bijlage bij dit inpassingsplan gevoegd.  

 

Voor het project is er dus zowel sprake van een besluit-m.e.r. als een plan-

m.e.r.-plicht. Op basis van artikel 14.4b van de Wet milieubeheer wordt in dat 

geval één milieueffectrapport gemaakt. Voor de totstandkoming van zowel het 

plan-MER als het besluit-MER wordt de procedure voor de besluit-m.e.r. ge-

volgd. Bij het onderhavige project is hiervan sprake.  

PLAN-MER-PLICHT 

BESLUIT-MER-PLICHT 

GECOORDINEERDE 

 PROCEDURE 
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2 . 2   

K e u z e  g a s v e l d  B e r g e r m e e r  

TAQA Energy B.V. heeft een initiatief ontwikkeld, waarmee wordt voorzien in 

de in paragraaf 1.3 gesignaleerde behoefte aan gasopslag. Het bedrijf wint in 

Nederland momenteel gas uit twee winningsgebieden of winningsvergunningen 

(vroeger concessie geheten), onshore de winningsvergunning Bergen en offsho-

re de winningsvergunning P15/P18. De winningsvergunning P15/P18 ligt ca. 15 

km uit de kust van Hoek van Holland en is verbonden met de Maasvlakte door 

een 26" gasleiding. TAQA onderzoekt of dit winningsgebied in de toekomst 

gebruikt kan worden voor gasopslag, eventueel met LNG overslag op zee. Dit in 

relatie met de LNG-terminal die ter plaatse van de Tweede Maasvlakte wordt 

gerealiseerd. De winningsvergunningen in Nederland zijn uitgegeven. Het ver-

krijgen van een andere winningsvergunning is daarom niet mogelijk. Het initia-

tief van TAQA Energy B.V. beperkt zich daarom tot de winningsvergunning 

Bergen. 

 
F i g u u r  3 .  H e t  B e r g e rm e e r v e l d  i n  h e t  N e d e r l a n d s  a a r d g a s n e t   

( B r o n :  D H V ,  2 0 0 8 )  

 

De winningsvergunning Bergen strekt zich uit van de Schermer ten oosten van 

Alkmaar tot Bergen aan Zee en ligt geografisch uitermate geschikt in de nabij-
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heid van hoofdgastransportleidingen (zie de voorgaande figuur). De winnings-

vergunning Bergen omvat een aantal reservoirs die deels nog in productie zijn 

en deels zijn uitgeput. Geschikte aardgasreservoirs voor de ondergrondse op-

slag van aardgas dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen: 

1. Het reservoir moet de juiste opslagcapaciteit hebben: Te kleine velden 

hebben te weinig capaciteit om aan de gewenste vraag te voldoen en in 

te grote velden moet te veel gas worden geïnjecteerd om in het ge-

wenste drukgebied te kunnen opereren. De voor dit project gewenste 

opslagcapaciteit vraagt om een gasveld met een volume in de orde van 

17 miljard kubieke meter (zie paragraaf 1.3); 

2. Het reservoir moet een hoge productiviteit hebben. De productiviteit is 

een maat hoe makkelijk het gas het reservoir in en uit kan stromen. Re-

servoirs met een te lage productiviteit kunnen niet het gewenste debiet 

leveren of vereisen hiervoor een onevenredig groot aantal putten; 

3. De opslag moet veilig en reservoirtechnisch (geologisch en geotechnisch) 

geschikt zijn. 

4. Het reservoir moet voor de aan- en afvoer van gas in de nabijheid van 

de gastransportinfrastructuur liggen in verband met de noodzakelijke 

pijpleidingen en de daaraan gerelateerde kosten; 

5. Het reservoir moet voor de levering van gas in de nabijheid van de gas-

consumenten liggen. 

 

Ten aanzien van het laatste punt kan geconcludeerd worden dat alle velden 

binnen de winningsvergunning Bergen aan de voorwaarden voldoen. Dit aspect 

is niet onderscheidend in de keuze voor één van de reservoirs. Het tweede en 

het derde aspect hebben beide te maken met de reservoireigenschappen. Deze 

zijn in de beoordeling onder één noemer beschouwd. Slechte reservoireigen-

schappen zijn een faalfactor voor de reservoirkeuze. In het kader van het MER 

is de geschiktheid van de reservoirs onderzocht. In de onderstaande tabel is 

een overzicht de informatie over reservoirs binnen de winningsvergunning Ber-

gen weergegeven. Aan de hand daarvan is de geschiktheid voor ondergrondse 

gasopslag gekwalificeerd.  
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T a b e l  1 .  O v e r z i c h t  v a n  d e  g a s r e s e r v o i r s  i n  d e  T A QA  w i n n i n g s v e r g u n n i n g  B e r g e n  e n  d e  

g e s c h i k t h e i d  h i e r v a n  v o o r  o n d e r g r o n d s e  g a s o p s l a g  ( B r o n :  D H V ,  2 0 0 8 )  

Aspecten geschiktheid voor gasopslag Reservoir 

Reservoireigenschappen Capaciteit  Ligging  

Groet 1 Niet geschikt: doorlaatbaarheid 

gesteente is relatief laag waardoor 

veel putten nodig zijn 

Qua grootte geschikt Niet geschikt. Afstand tot gas 

infrastructuur (GTS) groot waar-

door lange pijpleiding nodig is 

Groet Oost Niet geschikt: doorlaatbaarheid 

gesteente is relatief laag waardoor 

veel putten nodig zijn 

Reservoir te klein Niet geschikt. Afstand tot gas 

infrastructuur (GTS) te 

groot waardoor lange pijpleiding 

nodig is 

Bergen aan Zee 

Rotliegendes 

Niet geschikt: doorlaatbaarheid 

gesteente relatief laag waardoor 

veel putten nodig zijn 

Qua grootte geschikt  Niet optimaal vanwege ligging 

onder het duingebied (Natura 

2000) en grotere afstand tot het 

gasnet en mogelijke locaties voor 

de gasbehandeling en compressie 

Bergen aan Zee 

Bunter 

Slechte reservoireigenschappen 

tevens waterdoorbraak 

Reservoir te klein 

 

Niet optimaal vanwege ligging 

onder het duingebied (Natura 

2000) en grotere afstand tot het 

gasnet en mogelijke locaties voor 

de gasbehandeling en compressie 

Bergermeer Reservoirtechnisch geschikt  Qua grootte geschikt (16,8 miljard 

m3) 

Qua ligging geschikt 

Alkmaar Al in gebruik voor gasopslag voor de 

PGI 

Al in gebruik voor gasopslag voor 

de PGI 

Al in gebruik voor gasopslag voor 

de PGI 

Boekel Slechte reservoireigenschappen Reservoir te klein Qua ligging geschikt 

Schermer Rotlie-

gendes 

Niet geschikt: doorlaatbaarheid 

gesteente is relatief laag waardoor 

veel putten nodig zijn 

Reservoir te klein Qua ligging geschikt 

Heiloo Bunter Slechte reservoireigenschappen door 

compact zandsteen 

Reservoir te klein Ligging ongeschikt 

Zuid Schermer 

Platten 

Slechte reservoireigenschappen 

tevens waterdoorbraak 

Reservoir te klein Qua ligging geschikt 

Starnmeer Platten Slechte reservoireigenschappen 

tevens waterdoorbraak 

Reservoir te klein Qua ligging geschikt 

 

Uit de voorgaande tabel blijkt dat de geologische karakteristieken van de 

meeste velden dusdanig zijn, dat deze niet voor gasopslag in aanmerking ko-

men. Slechts de reservoirs Alkmaar en Bergemeer hebben geschikte reservoir-

eigenschappen. Het reservoir Alkmaar is echter al voor gasopslag in gebruik. 

De beschouwde velden zijn ook veelal te klein van capaciteit. Dit resulteert 

erin dat behalve het Bergermeerveld alle velden ongeschikt zijn. In het MER is 

daarom geconcludeerd dat het Bergermeerveld het enige veld is dat voor gas-

opslag in aanmerking komt.  

 

De conclusies uit het MER komen overeen met onderzoek van het ECN in het 

kader van het Energie Verslag Nederland 1994, Derde hoofdstuk ‘Focus’. Uit dit 

onderzoek bleek dat in Nederland voor de beoogde bufferfunctie twee reser-

voirs door de reservoirkarakteristieken, de omvang en toegankelijkheid het 
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meest geschikt zouden zijn: het Norgveld (Langelo) en het Bergermeerveld. De 

ondergrondse gasopslag bij Norg is inmiddels in gebruik genomen.  

2 . 3   

B e s c h r i j v i n g  M M A  e n  U V A   

In het MER zijn voor het realiseren van een gasopslag in het Bergermeerveld 

diverse alternatieven onderzocht. Deze zijn schematisch in de onderstaand 

figuur weergegeven en beschreven in hoofdstuk 4 van het MER. Kortheidshalve 

wordt daarnaar verwezen. 

 
F i g u u r  4 .  O v e r z i c h t  v a n  d e  a l t e r n a t i e v e n  ( B r o n :  D H V ,  2 0 0 8 )  

 



800.29.00.01.00.toe - Bergermeer Gasopslag Voorontwerp Rijksinpassingsplan - 

8 oktober 2009  
20 

Het doel van het onderzoek van de alternatieven in het MER is om na te gaan 

of hiermee de milieuaspecten van het project kunnen worden verbeterd. Eén 

van de te beschrijven alternatieven is in ieder geval het alternatief waarbij de 

nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen, dan wel deze met ge-

bruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het 

milieu, zoveel mogelijk worden beperkt. Deze variant wordt het MMA2 ge-

noemd. Het MMA is niet noodzakelijkerwijs het alternatief dat daadwerkelijk 

wordt gerealiseerd. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een alternatief met 

technische en economische voordelen ten opzichte van het MMA en (relatief) 

geringe verschillen op gebied van milieu kan voor een ander alternatief worden 

gekozen. Wanneer dit het geval is wordt gesproken over het uitvoeringsalter-

natief. Hiervan is bij dit project sprake.  

Allereerst worden in de navolgende tekst het MMA en het uitvoeringsalterna-

tief beschreven. De overige onderzochte varianten worden in dit inpassingsplan 

verder buiten beschouwing gelaten, omdat zij zowel wat betreft milieueffec-

ten als financiële en technische uitvoerbaarheid slechter scoren. Vervolgens 

wordt op de afweging van de keuze voor het uitvoeringsalternatief ingegaan.  

2 . 3 . 1   

H e t  M e e s t  M i l i e u v r i e n d e l i j k  A l t e r n a t i e f  

Op basis van de informatie uit het MER en de extra informatie uit de aanvulling 

op het MER, is het MMA ontwikkeld. Het MMA is ontwikkeld uit een combinatie 

van de volgende alternatieven en mitigerende maatregelen: 

1. De meest milieuvriendelijke locatie voor het puttenterrein; 

2. De meest milieuvriendelijke locatie voor de behandelings- en compres-

sie-installatie; 

3. De meest milieuvriendelijke wijze van leidingaanleg door de Loterijlan-

den3; 

4. Aanvullende mitigerende maatregelen. 

 

L o ca t i e  v o o r  h e t  p u t t e n t e r r e i n  

Uit het onderzoek blijkt dat over de gehele bedrijfsperiode bezien het MOB 

Bergen Puttenterrein het MMA is. Gedurende de eerste periode van 10 jaren 

dat de huidige BGM puttenlocatie nog in gebruik is, komen de beide locaties ex 

aequo naar voren. De MOB komt met name op het aspect natuur goed uit de 

vergelijking voor de periode nadat de huidige BGM locatie weer ontwikkeld is 

als Dotterbloemhooiland. Op de overige aspecten scoort MOB Bergen Putten-

terrein vergelijkbaar met de overige alternatieven en op geen van de thema’s 

scoort MOB Bergen Puttenterrein sterk negatief.  

 

B e ha nd e l i n g s -  e n  c omp r e s s i e - i n s t a l l a t i e  

Op basis van het onderzoek wordt de locatie voor de behandelings- en com-

pressie-installaties op het industrieterrein BKMZ-2 aangewezen als het MMA. 

                                                   
2 Meest milieuvriendelijk alternatief 
3 Alleen relevant bij keuze voor de BGM puttenlocatie 
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Het bedrijventerrein heeft ter plaatse de juiste milieucategorie en voldoende 

geluidsruimte. De ander locaties op industrieterreinen scoren slechter qua toe-

gestane milieucategorie, geluidruimte of beschikbaarheid van gronden. 

De onderzochte geïntegreerde locatie op het MOB Bergen terrein niet gekozen 

als MMA locatie, omdat de vestiging van een grote industriële installatie in een 

groene landelijke omgeving dicht bij Bergen niet passend wordt gevonden.  

 
De  mee s t  m i l i e u v r i e n d e l i j k e  w i j ze  v a n  l e i d i n g a an l e g  d o o r  

d e  L o t e r i j l a n d en  

Wanneer gekozen wordt voor de BGM als puttenlocatie zal leidingaanleg ter 

plaatse van de Loterijlanden plaatsvinden. In die situatie komt leidingaanleg 

met gestuurde boringen onder de Loterijlanden het beste uit de vergelijking. 

De leidingaanleg met gestuurde boringen is daarom gekozen als de MMA wijze 

van aanleg. 

Leidingaanleg met gestuurde boringen onder de Loterijlanden scoort op effec-

ten op de natuur beter dan leidingaanleg in open sleuf. In beide opties gaat 

het om tijdelijke effecten.  

Zoals gezegd hoeven de leidingen bij plaatsing van de putten op MOB Bergen 

de Loterijlanden niet te kruisen en wordt de natuur daar niet verstoord.  

 

M i t i g e r en d e  maa t r e g e l e n   

Gezien de positieve effecten van de gedurende het onderzoek geïdentificeerde 

aanvullende mitigerende maatregelen zijn deze maatregelen beschouwd on-

derdeel uit te maken van het MMA. Het betreft diverse zeer specifieke maat-

regelen. Kortheidshalve wordt voor het overzicht naar paragraaf 9.6.2 van het 

MER verwezen.  

 

Het totale overzicht van het MMA is in de navolgende figuur weergegeven.  
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F i g u u r  5 .  W e e r g a v e  v a n  h e t  MM A  ( B r o n :  D H V ,  2 0 0 9 )  

2 . 3 . 2   

H e t  U i t v o e r i n g s a l t e r n a t i e f  

Op basis van de informatie van het MMA dat is ontwikkeld, is het uitvoeringsal-

ternatief bepaald. Belangrijke overwegingen bij de keuze van het uitvoerings-

alternatief zijn: 

- Waar mogelijk wordt het MMA gevolgd, inclusief alle daarvan onderdeel 

uitmakende mitigerende maatregelen; 

- Waar onderdelen van het MMA leiden tot risico’s die de realisatie van 

het project kunnen bedreigen wordt afgeweken van het MMA, waarbij 
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specifieke maatregelen mitigerende of compenserende maatregelen 

worden getroffen om het gekozen uitvoeringsalternatief het MMA zo 

goed mogelijk benaderen. Mogelijke projectrisico’s zijn: 

- technische haalbaarheid; 

- economische haalbaarheid. 

 

Voor de projectonderdelen is in de navolgende tekst het uitvoeringsalternatief 

uitgewerkt.  

 

L o ca t i e  v o o r  h e t  p u t t e n t e r r e i n  

In het uitvoeringsalternatief wordt de puttenlocatie geplaatst op de bestaande 

puttenlocatie van de gaswinning, de BGM. Uit boortechnische overwegingen 

moet een puttenlocatie zo recht mogelijk boven het reservoir liggen. De instal-

laties worden geplaatst in putkelders zodat ze vanaf het maaiveld niet zicht-

baar zijn. Het verzamelde gas wordt vervolgens per pijpleiding afgevoerd naar 

de behandelingsinstallatie. 

 

B e ha nd e l i n g s -  e n  c omp r e s s i e - i n s t a l l a t i e  

De locatie voor de behandelings- en compressie-installaties komt overeen met 

het MMA. Deze inrichting is geprojecteerd op het industrieterrein BKMZ-2. Het 

bedrijventerrein heeft ter plaatse grotendeels de juiste milieucategorie en 

voldoende geluidsruimte.  

 

D e  w i j z e  v a n  l e i d i n g a a n l e g  d o o r  d e  L o t e r i j l a nd e n  

Voor de wijze van de aanleg van de leidingen door de Loterijlanden gaat het 

uitvoeringsalternatief niet uit van een gestuurde boring van de transportleidin-

gen onder de Loterijlanden. Het uitvoeringsalternatief gaat uit van aanleg door 

middel van een open-sleuf methode. De oppervlakte van de werkstrook beslaat 

circa 3% van de totale Loterijlanden. 

 

M i t i g e r en d e  maa t r e g e l e n   

De mitigerende maatregelen die onderdeel zijn van het MMA zijn eveneens 

onderdeel van het uitvoeringsalternatief. Kortheidshalve wordt voor het over-

zicht naar paragraaf 9.6.2 van het MER verwezen.  

 

Het totale overzicht van het uitvoeringsalternatief is in de navolgende figuur 

weergegeven.  
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F i g u u r  6 .  W  e e r g a v e  v a n  h e t  u i t v o e r i n g s a l t e r n a t i e f  

( B r o n :  D H V ,  2 0 0 8 )  

2 . 3 . 3  A f w e g i n g  v a r i a n t e n   

Het gekozen uitvoeringsalternatief gaat uit van de puttenlocatie ter plaatse 

van de BGM locatie. Het uitvoeringsalternatief behelst daarmee ook de aanleg 

van de aardgastransportleidingen ter plaatse van de Loterijlanden. Bij het 

uitvoeringsalternatief wordt hierbij uitgegaan van aanleg door middel van een 

open-sleuf methode. In de onderstaande tekst wordt de afweging tussen de 

varianten uitgewerkt.  

 

L o ca t i e  v o o r  h e t  p u t t e n t e r r e i n  

Voor het boren van nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservoir wijkt het 

uitvoeringsalternatief af van het MMA. Op basis van het MER komt het MOB 

Bergen Puttenterrein naar voren als het MMA. In het MER is echter de Berger-

meer (BGM) locatie als voorkeursalternatief ontwikkeld.  
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Hiervoor zijn de volgende argumenten: 

- De keuze van het MMA hangt sterk af van de gekozen referentiesituatie. 

In de variantenafweging zijn twee referentiesituaties uitgewerkt. De 

eerste betreft de situatie met de huidige BGM locatie in gebruik, bij de 

tweede zijn de huidige werkzaamheden beëindigd en is dit gebied als 

natuurgebied ingericht. Voor de periode waarin de huidige BGM locatie 

nog bestaat, zijn de milieueffecten bij de puttenlocatie op het MOB ter-

rein ‘ex aequo’ gesteld met het uitvoeringsalternatief BGM. De BGM 

wordt pas op zijn vroegst over tien jaar verlaten gezien de centrale rol 

van deze locatie in de aardgaswinning in de omgeving. Gedurende deze 

periode van ongeveer tien jaar zijn de milieueffecten van het uitvoe-

ringsalternatief gelijk te stellen aan die van het MMA; 

- De puttenlocatie ter plaatse van het MOB leidt tot geluidseffecten op 

het Natura 2000 gebied Noord-Hollands Duinreservaat (zie paragraaf 

3.1.2 van de 1e aanvulling op het MER). Dit gebied geniet bescherming 

van de Natuurbeschermingswet op basis van de in Europees verband 

vastgestelde Habitatrichtlijn en kent daarom een hogere beschermings-

graad dan de Loterijlanden die als EHS door de provincie Noord-Holland 

zijn aangewezen (zie ook paragraaf 4.2.2. voor een beschrijving van de 

betreffende wetgeving); 

- De  ontwikkeling van een alternatieve puttenlocatie en de boringen daar 

leiden tot aanzienlijk hogere kosten (tussen 120 en 180 miljoen euro’s 

extra) die de economische haalbaarheid van het hele project Gasopslag 

Bergermeer in gevaar brengen; 

- Het uitvoeringsalternatief BGM scoort positief door hergebruik van de 

bestaande faciliteiten. Er zijn geen dubbele locaties nodig gedurende 

een lange periode (zuinig ruimtegebruik). Tevens kunnen de bestaande 

putten worden gebruikt (duurzaamheid);  

- Op de alternatieve locaties zijn meer en gecompliceerdere putten no-

dig. Dit heeft consequenties voor de tijdsduur van de boringen, doordat 

langer gebouwd moet worden (circa 1 jaar langer). Ook is er door de 

complexiteit een groter risico op het mislukken van putten. Beide zaken 

hebben negatieve milieugevolgen, zoals geluidhinder. Extra putten be-

tekent tevens een extra verkeersbelasting en meer afval door circa 

36.000 ton aan vrijkomend boorafval (mud en cuttings), waarvan de mo-

gelijkheden van hergebruik beperkt zijn. Ook betekent het meer ener-

gieverbruik (circa 33 miljoen kWh).  

 

D e  w i j z e  v a n  l e i d i n g a a n l e g  d o o r  d e  L o t e r i j l a nd e n  

In het meest milieuvriendlijke  uitwerking van de kruising van de Loterijlanden 

wordt uitgegaan van een gestuurde boring van de transportleidingen onder de 

Loterijlanden. Het uitvoeringsalternatief gaat uit van aanleg door middel van 

een open-sleuf methode. De oppervlakte van de werkstrook beslaat circa 3% 

van de totale Loterijlanden. Voor de aanleg in open-sleuf zijn de volgende 

argumenten: 

- Tegenover de voordelige natuurvoordelen van sleufloze aanleg (geen 

aantasting Dotterbloemhooiland) staat een aantal nadelige milieueffec-
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ten, waaronder de noodzaak tot extra grondwateronttrekking, de onmo-

gelijkheid de leiding te isoleren, nachtelijke werkzaamheden en de duur 

van de aanleg. 

- Bij een verantwoorde werkwijze met de juiste mitigerende maatregelen 

lijkt het goed mogelijk de leidingen door de Loterijlanden met de open-

sleuf methode aan te leggen zonder blijvende gevolgen voor het Dotter-

bloemhooiland. Bij de eerdere aanleg van een waterpijpleiding zijn de 

natuurwaarden ook volledig hersteld. De maatregelen worden in de de-

tailed engineeringfase van de leidingaanleg verder uitgewerkt. De maat-

regelen zullen tenminste bestaan uit:  

- het opzij zetten van de bovenste zode over de hele lengte van 

het tracé door de Loterijlanden en na de werkzaamheden terug-

zetten op de werkstrook; 

- het strooien van maaisel van Dotterbloemhooiland (na de zaad-

dragende periode) bij in het herstel van de dottervegetatie; 

- het terugzetten van de uitgegraven grond in dezelfde volgorde 

van de oorspronkelijke bodemopbouw; 

- zo kort mogelijk bemalen en werken buiten het groeiseizoen, zo-

dat schade aan de Dotterhooilanden door verdroging wordt voor-

komen. 

- Sleufloze aanleg is circa 1 miljoen Euro duurder en kent een aantal 

technische risico’s zoals het mislukken van het intrekken van een lei-

ding. 

 

Op basis van de voornoemde argumenten wordt geconcludeerd dat de milieuef-

fecten van het uitvoeringsalternatief in geringe mate afwijken van het MMA, 

terwijl er aan het uitvoeringsalternatief grote technische en economische 

voordelen verbonden zijn. Het uitvoeringsalternatief verdient daarom de voor-

keur. Dit inpassingsplan biedt een regeling voor het uitvoeringsalternatief.  

2 . 4   

T o e t s i n g s a d v i e s  C o mm i s s i e  v o o r  d e  

m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e  

De m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie voor m.e.r. geeft 

alle belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming een toetsbare weg 

doorloopt, waarbij inspraak en advies wezenlijke elementen zijn. De Commis-

sie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag in een "Advies voor Richtlijnen" over de 

onderwerpen die in het milieueffectrapport aan de orde moeten komen. Hier-

bij beoordeelt de Commissie m.e.r. de reacties op de startnotitie en betrekt 

deze bij haar oordeel, indien ze relevante aandachtspunten opleveren voor het  

MER. 
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De Commissie m.e.r. heeft op 11 mei 2009 en in aanvulling daarop op 9 juni 

2009 advies uitgebracht op het totaal van alle, in het kader van de gehele 

m.e.r.-procedure, bijeengebrachte milieu-informatie aangaande de geschikt-

heid ervan voor de verdere besluitvorming. De toetsingsadviezen zijn als digi-

tale bijlage bij dit inpassingsplan gevoegd en moeten in samenhang met elkaar 

gelezen worden.  

De Commissie is van mening dat in de combinatie van het oorspronkelijke MER, 

de eerste en de tweede aanvulling, de essentiële informatie voor de besluit-

vorming aanwezig is. 
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3 H u i d i g e  s i t u a t i e  

Het plangebied is een dicht bevolkt en intensief gebruikt gebied, waar veel 

gebruiksfuncties dicht naast elkaar en door elkaar plaatsvinden. Dit betreft 

onder meer bewoning, landbouw, nijverheid, transport, recreatie, etc. Het ge-

bied is overwegend open en wordt agrarisch gebruikt met op uitgebreide 

schaal grasland, afgewisseld met akkerland waarop vooral bloembollen worden 

geteeld.  

3 . 1   

G e h e e l  p r o j e c t g e b i e d  

In het zuiden van het projectgebied ligt op een oude strandwal het Heilooër-

bos. Dit is een oud, goed ontwikkeld, hoogopgaand bos dat in combinatie met 

een aantal omliggende graslandpercelen wordt beheerd als natuurgebied door 

Natuurmonumenten. Een deel van dit bos bestaat uit landgoed Nijenburg.  

Dichter langs de Westrand van Alkmaar liggen onder meer een camping, een 

golfbaan, sportterreinen, een bedrijventerrein en volkstuinen met daarbij be-

horende bosschages en boomsingels. 

 

In de open Bergermeerpolder ligt een klein landgoed, 'De Karperton', met een 

begin vorige eeuw gegraven plasje rond een oude bron. Dit is momenteel 

rondom begroeid met bos met stinzenflora. Rond de bron groeit massaal bron-

kruid. Het nabijgelegen mobilisatieterrein is een ander opvallend element in 

de Bergermeer. Hier staan enkele barakken en loodsen omgeven door singels 

met lage bomen. Een deel van de centrale Bergermeerpolder, de 'Loterijlan-

den', bestaat uit halfnatuurlijke graslanden, beheerd door Natuurmonumenten.  

 

Oostelijk van het Heilooërbos doorsnijdt de A9 het plangebied en deze snelweg 

zorgt voor een aanzienlijke barrière voor de uitwisseling van flora en fauna aan 

weerszijden van deze weg. Tussen de A9 en het Noordhollandsch Kanaal ligt de 

Oosterzijpolder met grootschalig akkerland met bloembollenteelt en daarnaast 

het in aanbouw zijnde bedrijventerrein in de polder Boekelermeer. In de Boe-

kelermeer zijn twee plasjes gegraven met omliggende moerasgebiedjes. Ooste-

lijk van het Noordhollandsch Kanaal ligt polder 'De Schermer'. Deze polder 

wordt grootschalig gebruikt voor landbouw met afwisselend akkers (bollen-

teelt) en grasland. De boerderijen in De Schermer worden regelmatig omgeven 

door oude boerderijtuinen met kleine bosjes en boomgaarden. 
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3 . 2   

P l a n g e b i e d  p e r  g e m e e n t e  

3 . 2 . 1   

G e m e e n t e  A l k m a a r  

De Boekelermeer-Zuid (BKMZ) is een gebied waarvan het karakter de komende 

jaren door de ontwikkeling tot nieuw bedrijventerrein sterk zal veranderen. De 

oorspronkelijke openheid van de strandvlakte is door de aanwezige bebouwing 

en beplanting versnipperd. Vanaf de strandwal heeft het gebied een langgerek-

te, opstrekkende verkaveling, haaks op de lengterichting van de strandwal. De 

rationele verkaveling is duidelijk te zien in de poldersloten. In het verkave-

lingspatroon van het nieuwe bedrijventerrein is dit versterkt.  

 

BKMZ-2 is een nieuw, in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein, waarop de be-

handelings- en compressie-installatie is voorzien. BKMZ-2 ligt in het zuidelijk 

deel van de oude droogmakerij De Boekelermeer. Deze droogmakerij werd 

vanouds gebruikt voor landbouw, maar wordt momenteel bijna volledig als 

bedrijventerrein gebruikt. BKMZ-2 wordt ingesloten door de Ringsloot om de 

polder Boekelermeer, de Rijksweg A9, het bedrijventerrein Boekelermeer 

Noord (waar de huidige Piekgasinstallatie (PGI) van TAQA is gevestigd), het 

bedrijventerrein BKMZ-1, de afvalstort van de firma Groot, het Noordhol-

landsch Kanaal en de gemeentegrens met Castricum (kern Akersloot) en met 

Heiloo c.q. het toekomstig bedrijventerrein BKMZ-3.  

 

De grond van BKMZ-2 is inmiddels voor een groot deel verworven door de ge-

meente Alkmaar en delen zijn recent opgehoogd (zand op landbouwgrond) en 

bouwrijp gemaakt. Een klein deel van BKMZ-2 is nog maar bebouwd. De BKMZ-2 

wordt de komende jaren verder in ontwikkeling gebracht en is bestemd voor 

onder meer industriële activiteiten. Om het gebied een hoogwaardige uitstra-

ling te geven, is een beeldkwaliteitsplan ontwikkeld voor BKMZ-2, waar de 

nieuw te vestigen bedrijven aan moeten voldoen. Kern van het plan is dat 

verschillende ecologische zones worden gecreëerd en dat de Boekelermeerweg 

en de ringvaart als oude beeldbepalende kwaliteiten blijven gehandhaafd. 

 

Het leidingtracé kruist voorts de ringvaart van de Boekelermeer, een strook 

landbouwgebied en rijksweg A9, de autosnelweg Amstelveen-Alkmaar, en daar-

na nog een strook weidegebied. Deze strook vormt de randzone van het Land-

goed Nijenburg. 

3 . 2 . 2   

G e m e e n t e  B e r g e n  

De Bergermeerpolder heeft een overwegend regelmatige strokenverkaveling, 

zeer kenmerkend voor droogmakerijen. Binnen de onregelmatigheid van de 

polder zijn de restanten van voormalige eilanden nog herkenbaar. De huidige 

gaswinlocatie ligt op een dergelijk eilandje. Voor de hele polder geldt dat de 
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openheid, voor zover deze nog aanwezig is, een belangrijke waarde is. De Lo-

terijlanden zijn een rustig gebied, dat door de status als natuurgebied kwets-

baar is. Ruimtelijke ingrepen in dit gebied hebben direct invloed op de aanwe-

zige openheid. 

De cultuurhistorische waarden in het gebied betreffen het gave verkavelings-

patroon en de nog goed herkenbare ringsloot van de Bergermeer. 

Het gemeentelijke beleid voor dit gebied is gericht op versterking van de na-

tuurfunctie in combinatie met het behoud van de karakteristieke openheid. 

 

De Bergermeerpolder en de Egmondermeerpolder behoren tot de eerste droog-

makerijen van Nederland en hebben vanouds een agrarisch gebruik. De weste-

lijke zijde wordt nog overwegend agrarisch gebruikt (weideland, akkerland en 

bloembollenteelt) en de oorspronkelijke strokenverkaveling van de meerbodem 

is hier nog herkenbaar. De oostzijde van de Bergermeerpolder is momenteel 

bebouwd door de naoorlogse westelijke uitbreidingswijken van Alkmaar en een 

aantal bedrijventerreinen. Hier loopt ook de westelijke randweg van Alkmaar, 

de N9 naar Den Helder. Ten westen van de ringweg liggen onder meer de 

kunstijsbaan De Meent, het Wielerstadion en, wat meer neer het noorden, het 

bedrijventerrein De Bergermeer. 

 

Oost-west door het gebied lopen de Hoeverweg naar de Egmonden en de Ber-

gerweg naar Bergen. Het dorp Bergen ligt zelf op de haakwal van Bergen. In de 

noordoostelijke hoek van de Bergermeerpolder ligt langs de N9 de 18-holes 

golfbaan De Sluispolder. Ten oosten van de golfbaan aan het Noordhollandsch 

Kanaal ligt de huidige aardgasbehandelingsinstallatie BDF van TAQA. 

 

Het huidig gebruik van de Bergermeerpolder en de Egmondermeerpolder is 

zeer divers. Een belangrijk deel van het gebied wordt nog agrarisch gebruikt, 

met aan de randen woonbebouwing en nijverheid. Daarnaast heeft het gebied 

een belangrijke groene functie met de Loterijlanden als natuurgebied. De pol-

ders worden ook druk gebruikt voor recreatie, voornamelijk fietsen en wande-

len met aan de randen een aantal intensieve recreatieve / sportieve centra, 

als De Meent, de wielerbaan en de golfbaan.  

3 . 2 . 3   

G e m e e n t e  H e i l o o  

Het Landgoed Nijenburg is recent officieel geregistreerd als Rijksmonument en 

bestaat uit het eigenlijke landgoed en de omringende parken, tuinen, landerij-

en en het Heilooërbos. Het Rijksmonument wordt gevormd door een tiental 

objecten (koetshuis, opstallen en dergelijke). Het Heilooërbos ligt op de oude 

strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar. Het Heilooërbos is eigendom van de Vere-

niging Natuurmonumenten en in het bestemmingsplan van Heiloo aangewezen 

als natuurgebied, naast de registratie als Rijksmonument. Landgoed Nijenburg 

vormt een groene buffer tussen Heiloo en Alkmaar, en met name het Heilooër-

bos wordt intensief gebruikt voor recreatie (wandelen, fietsen, et cetera). 
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Door het Heilooërbos loopt de Kennemerstraatweg, de oude verbindingsweg 

tussen Heiloo en Alkmaar, die ook nu nog een druk bereden weg is. Heiloo en 

Alkmaar liggen eveneens op de strandwal. Aan de westelijke rand van het Hei-

looërbos loopt de spoorlijn Amsterdam-Alkmaar en ten westen daarvan liggen 

de droogmakerijen op de strandvlakte ten westen van de strandwal. 

3 . 2 . 4   

G e m e e n t e  S c h e r m e r  

De Schermer is een typische droogmakerij zoals deze in de 16e eeuw in het 

Noord-Hollandse landschap zijn aangelegd. Kenmerkend is de grootschalige, 

rechtlijnige verkaveling, die in De Schermer nog ruimer is opgezet dan bij ou-

dere droogmakerijen. De drooglegging gebeurde met ruim vijftig windmolens, 

waarvan er nu nog tien over zijn. Doordat wegbeplanting grotendeels ont-

breekt, heeft De Schermer weidse vergezichten. De Schermer wordt voorname-

lijk gebruikt voor landbouw met daartussen extensieve bebouwing (boerderijen 

en lintdorpen). De landbouw bestaat vooral uit akkerbouw en veeteelt. Ook 

komt er tuinbouw voor, deels met biologische teelt; en plaatselijk teelt van 

tuinplanten, heesters en kleine bomen. In twee wat nattere gebiedjes in het 

midden- en zuidwesten van De Schermer liggen enkele waardevolle weidevo-

gelgraslanden. Het streven is het open karakter en specifieke kenmerken van 

de droogmakerij De Schermer te behouden. 

 

Het tracé kruist de provinciale weg Zaanstad-Alkmaar (N242) en het Noordhol-

landsch Kanaal. De N242 is een drukbereden tweebaansweg, die naast de A9 

een belangrijke ontsluiting voor de kop van Noord-Holland richting het zuiden 

is. Het Groot Noordhollandsch Kanaal is in 1826 met steun van Koning Willem I 

aangelegd als een snelle verbinding tussen de rede van Texel en Den Helder en 

de haven van Amsterdam. De moeilijk bevaarbare Zuiderzee werd zo vermeden 

en de schepen konden in Amsterdam zelf geladen en gelost worden. Voor het 

traject werd gebruikgemaakt van een aantal bestaande waterwegen zoals de 

Beemster en Schermer ringvaart. Het Noordhollandsch Kanaal wordt momen-

teel voornamelijk gebruikt voor vracht- en recreatievaart. 
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4 B e l e i d s k a d e r  e n  

r e g e l g e v i n g  

4 . 1   

I n l e i d i n g  

In dit hoofdstuk komen het bestaande beleid en de regelgeving van het Rijk, 

provincie en gemeente aan de orde, voor zover relevant voor het onderhavige 

inpassingsplan. De belangrijkste thema's in dit verband zijn de bodem (eventu-

ele aantasting van archeologische waarden), het risico van calamiteiten, de 

bescherming van het landschap, de natuur en het water, plus uiteraard de 

regelgeving rond externe veiligheid. 

4 . 2   

R i j k  

4 . 2 . 1   

B e l e i d  

No t a  R u im t e  ( 2 0 0 6 )  

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid, zoals dat in de Nota Ruimte is 

verwoord, is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende func-

ties. De Nota Ruimte bevat generiek beleid ter waarborging van de algemene 

basiskwaliteit, de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen. Op het gebied van 

economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het bun-

delingsbeleid, het locatiebeleid, milieuwetgeving en veiligheid. Uitgangspunt is 

dat de initiatiefnemer zorgt voor opheffing van veroorzaakte knelpunten. 

 

In de Nota Ruimte is ten aanzien van ondergronds transport aangegeven dat 

het voor de toekomst van vooral de Nederlandse industrie belangrijk is om 

netwerken van hoofdtransportleidingen voor het transport van grondstoffen 

(zoals aardgas, aardolie, water en chemicaliën), halffabricaten en rest- en 

afvalstoffen te creëren tussen de zeehavens en de industriële centra. Voor de 

energievoorziening in Nederland en de omliggende landen is het netwerk van 

hogedruk aardgastransportleidingen belangrijk. Doel van het beleid ten aan-

zien van hoofdtransportleidingen is om problemen en knelpunten bij de onder-

grondse ordening te voorkomen, waar mogelijk bundeling met andere lijn-

infrastructuur te bevorderen en de veiligheid rondom deze leidingen te waar-

borgen. 

 

BUISLEIDINGEN 
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Het Rijk ondersteunt het beleid van de Europese Unie ten aanzien van een 

Trans-Europees Netwerk Energie (TEN-E). De rol van de overheid ligt daarnaast 

bij de ruimtelijke reservering van tracés voor hoofdtransportleidingen. Er zijn 

op dit moment in de Nota Ruimte geen nieuwe tracés voorzien. Op een even-

tuele ruimtelijke reservering voor tracés met hoofdtransportleidingen is het 

beleid van toepassing, zoals weergegeven in de Nota Risico-Normering Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen (RNVGS, 1996). Daarin staan normen voor onder andere 

buisleidingen. De normen uit deze nota vormen de basis voor besluiten over 

ruimtelijke gevolgen van buisleidingen. Ten slotte zal het Rijk, in nader over-

leg met betrokken partijen, onderscheid maken in tracés waar er (indien ge-

wenst) nieuwe aardgastransportleidingen bij gelegd kunnen en mogen worden 

en tracés waar dat niet het geval is (conserverende aardgastransportleiding-

tracés). 

 

De feitelijke ligging van de tracés van het landelijk net van hoofdtransportlei-

dingen worden onverkort opgenomen in de streek- en bestemmingsplannen 

met een veiligheidsgebied. In het veiligheidsgebied gelden beperkingen ten 

aanzien van grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals woonwijken en flatgebou-

wen. Waar de ruimte beperkt is, kan de breedte van het tracé, in overleg met 

het Rijk, over korte lengte worden beperkt door risicoreducerende maatrege-

len te treffen. Het Rijk zal op grond van de Nota RNVGS alsmede het beleid 

zoals dat voortvloeit uit de beleidsvernieuwing van het Vierde Nationaal Mili-

eubeleidsplan (NMP4), opnieuw de veiligheidsafstanden uitwerken die gelden 

vanaf de leidingen tot aan andere activiteiten en bestemmingen die zich niet 

laten verenigen met het karakter van de vervoerde (gevaarlijke) stoffen. Ten-

slotte zal het Rijk een beheersstrategie voor hoofdtransportleidingen uitwer-

ken. 

4 . 2 . 2   

W e t -  e n  r e g e l g e v i n g  

S t a r t o v e r ee n koms t  Wa t e r be l e i d  2 1 e  ee uw  ( 2 0 0 1 )  

Op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van de voor-

zitter van de Unie van Waterschappen heeft de Commissie Waterbeheer 21e 

eeuw een advies (CWB21, 2000) uitgebracht over de waterstaatkundige toe-

stand van Nederland met aanbevelingen voor het waterbeleid. Eén van de 

aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water noodzakelijk is en dat 

er geen ruimte meer aan het waterhuishoudkundig systeem moet worden ont-

trokken. Water moet een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. 

Ruimtelijke besluiten moeten beter worden getoetst op de gevolgen voor het 

watersysteem en in beleidsplannen moeten concrete taakstellingen voor ruim-

te voor water worden opgenomen. 

 

Per 1 november 2003 is de watertoets als wettelijk instrument verankerd. Het 

besluit hierover verplicht de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan tot het 

opnemen van 'een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met 

de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding'. Wettelijk verplichte on-

WATERTOETS 
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derdelen van het besluit vormen de waterparagraaf en het vooroverleg. Naast 

deze elementen omvat de watertoets ook een procesbeschrijving met tussen-

producten en de definitie van taken en verantwoordelijkheden voor de betrok-

ken partijen. Doel van de watertoets is het expliciet aangeven van het belang 

van water in de ruimtelijke ontwikkeling. 

In paragraaf 5.2 wordt concreet ingegaan op de implicaties die de aanleg van 

de gasleidingen op het grond- en oppervlaktewater heeft. 

 

We t  b e h ee r  r i j k swa t e r s t a a t swe r k e n  ( 1 9 9 7 )  

De Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) is van toepassing op water-

staatswerken. Waterstaatswerken zijn de wateren, waterkeringen en wegen 

die in het beheer van het Rijk (Rijkswaterstaat) zijn. Ook vallen de kunstwer-

ken die bij de waterstaatswerken horen er onder. Voor alle handelingen in de 

buurt van een waterstaatwerk, met uitzondering van gewoon onderhoud, is 

een vergunning nodig. Voor de kruising van de A9 is een vergunning noodzake-

lijk. 

 

We t  v e r o n t r e i n i g i n g  o p p e r v l a k t ewa te r e n  ( 1 9 6 9 )  e n  We t  op  

d e  wa t e r h u i s h o ud i n g  ( 1 9 8 9 )  

De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ziet toe op de kwaliteit van 

het oppervlaktewater in Nederland, waar de Wet op de waterhuishouding 

(Wwh) de kwantiteiten van de waterstromen beoogt te beschermen. In het 

kader van beide wetgevingen zijn vergunningen nodig. De Wvo-vergunning 

regelt primair de kwaliteit van effluent4, de Wwh-vergunning de hoeveelheden 

te lozen en in te nemen water en de wijze waarop deze innames en lozingen 

plaatsvinden. 

 

G r o n dwa t e rwe t  ( 1 9 8 4 )  

Sinds 1984 is middels de Grondwaterwet één landelijk kader voor het doelma-

tig gebruik van grondwater van kracht. Deze wet draagt het grondwaterbeheer 

op aan het provinciaal bestuur. Op korte termijn zal de vergunningverlening in 

het kader van deze wet worden overgedragen aan de waterschappen. 

 

E co lo g i e  

Vo g e l r i c h t l i j n  ( 1 9 7 9 )  e n  H ab i t a t r i c h t l i j n  ( 1 9 9 2 )  

De EG-Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn richten zich op de bescherming van 

soorten planten en dieren en hun leefgebieden. Het hoofddoel van de Vogel-

richtlijn is het instandhouden van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoor-

ten op het Europese grondgebied van de Lidstaten. De richtlijn onderscheidt 

daarbij te beschermen gebieden en te beschermen soorten. De Habitatrichtlijn 

heeft tot doel bij te dragen aan het waarborgen van de biologische diversiteit  

 

                                                   
4 Gezuiverd afvalwater, waarin over het algemeen nog een deel van de originele vervuiling 

aanwezig is. 
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door het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna 

op het Europese grondgebied van de Lidstaten waarop de richtlijn van toepas-

sing is.  

 

De Habitatrichtlijn kent evenals de Vogelrichtlijn twee beschermingsdoelen:  

-  de bescherming van gebieden waarin belangrijke habitats en soorten 

voorkomen; 

-  de bescherming van zeldzame en bedreigde planten- en diersoorten.  

 

Elke lidstaat wijst gebieden als speciale beschermingszones aan. In Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden mogen geen significant negatieve effecten van (schade-

lijke) activiteiten optreden, tenzij: 

-  er geen alternatieven voorhanden zijn, en; 

-  de activiteiten dwingend en van groot openbaar belang zijn, en; 

-  er mitigerende (verzachtende) en compenserende maatregelen worden 

getroffen. 

 

Alle lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht de Vogel- en Habitatrichtlijn 

uit te voeren. De lidstaten moeten de bepalingen uit de richtlijn opnemen in 

de nationale regelgeving. Een belangrijk element hierin is het zogeheten afwe-

gingskader van artikel 6 van de Habitatrichtlijn. Dit afwegingskader is opgeno-

men in de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998. De vanuit de Vogel- en 

Habitatrichtlijn vereiste bescherming van soorten is overgenomen in de Flora- 

en faunawet. 

 

Binnen het plangebied zijn geen Vogel- en/of Habitatrichtlijngebieden aanwe-

zig. 

 

F l o r a -  e n  f a unawe t  ( 2 0 0 2 )  

In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming 

van soorten overgenomen in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet 

regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en die-

ren. In deze wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, 

gevangen of verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of 

verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te 

nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toege-

staan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadi-

gen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook be-

langrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. Wanneer plannen worden 

ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om werkzaam-

heden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke 

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is 

daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 

Sinds februari 2005 is de AMvB artikel 75 van de Flora- en faunawet in werking 

getreden. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van 

LNV vrijstelling of ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen 

voor activiteiten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. 

PLANGEBIED 
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Ten aanzien van de criteria die voor vrijstellingen en ontheffingen gelden, 

worden de volgende groepen soorten onderscheiden: 

-  Groep 1: Algemene soorten (Tabel 1 AMvB). Voor schadelijke effecten 

door werkzaamheden bij (individuen van) algemeen voorkomende soor-

ten geldt een algemene vrijstelling van de verboden uit de artikelen 8 

tot en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen ge-

steld. 

-  Groep 2: Overige soorten (Tabel 2 AMvB). Voor plannen en projecten 

die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Flora en fau-

nawet bij soorten uit tabel 2 moet ontheffing worden aangevraagd (ten-

zij de initiatiefnemer volgens een goedgekeurde gedragscode werkt). 

Voor de ontheffingaanvraag moet een zogenaamde lichte toets doorlo-

pen worden, waarin getoetst wordt of de gunstige staat van instand-

houding van de soort niet in het geding is. 

-  Groep 3: Soorten bijlage IV Habitatrichtlijn/ bijlage 1 AMvB (Tabel 3 

AMvB). Voor deze soorten met het zwaarste beschermingsregime geldt 

dat er bij overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet 

ontheffing vereist is. Bij de ontheffingsaanvraag moet een uitgebreide 

toets gedaan worden. Een ontheffing kan alleen worden verleend wan-

neer:  

- er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, 

met inbegrip van redenen van sociale of economische aard; 

- er geen alternatieven zijn; 

- er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instand-

houding van de soort. 

 

Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de natio-

nale regelgeving, geldt voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is 

geen vrijstelling of ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende vo-

gels, hun eieren of jongen. Voor het verstoren van vaste broedplaatsen van 

vogels buiten het broedseizoen dient een ontheffing te worden aangevraagd. 

Hiervoor dient de uitgebreide toets doorlopen te worden (zie groep 3). 

De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van 

overtreding van de verboden uit de artikelen 8 tot en met 18. Ontheffingen 

worden uitsluitend verleend door de minister van Landbouw, Natuur en Voed-

selkwaliteit. 

 

Naast bovengenoemde bepalingen is er in alle gevallen en bij alle (ook de al-

gemene) soorten sprake van de algemene zorgplicht (artikel 2). Hierin staat 

beschreven dat iedereen voldoende zorg in acht neemt voor dieren, planten en 

hun leefomgeving. Dit houdt onder andere in dat, voor zover redelijk, hande-

lingen nagelaten of juist genomen worden om negatieve invloeden op soorten 

te voorkomen, te beperken of tegen te gaan. 

 

Voor het gehele plangebied is in het kader van de m.e.r.-procedure een ecolo-

gisch onderzoek uitgevoerd. Op de ecologische aspecten wordt nader ingegaan 

in paragraaf 5.6. 

VOGELS 

ALGEMENE ZORGPLICHT 

PLANGEBIED 
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Na t u u r b e s c h e rm i ng swe t  ( 1 9 9 8 )  

De Natuurbeschermingswet 1968 is het oorspronkelijke wettelijke kader voor 

bescherming van natuur in Nederland. Deze wet regelde de bescherming van 

zowel natuurgebieden als soorten. De soortenbescherming is inmiddels overge-

nomen in de Flora- en faunawet. Voor de gebiedsbescherming, waarin het 

Europese Natura 2000 een belangrijke rol speelt, was een aanzienlijke aanpas-

sing van de wet nodig. Dit heeft geresulteerd in de Natuurbeschermingswet 

1998. Het afwegingskader volgens artikel 6 van de Habitatrichtlijn, inclusief 

compenserende maatregelen, is in deze wet overgenomen. In oktober 2005 is 

de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Op basis 

hiervan kan een terrein of water, dat van belang is om zijn natuurschoon of 

natuurwetenschappelijke betekenis, worden aangewezen als beschermd na-

tuurmonument. Bepaalde schadelijke handelingen in natuurmonumenten zijn 

verboden, tenzij een vergunning is verleend. Dit betreft handelingen die de 

wezenlijke kenmerken van een beschermd natuurmonument aantasten of er 

schade aan toe brengen. Ook de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden worden 

met de Natuurbeschermingswet 1998 beschermd. 

 

A r cheo lo g i e  

Ve r d r a g  v a n  Ma l t a  ( 1 9 9 8 )  

In 1992 hebben de Europese ministers van cultuur het Verdrag van Malta (Val-

letta) ondertekend. Het verdrag heeft tot doel het archeologisch erfgoed te 

beschermen als bron van het Europees gemeenschappelijk geheugen en als 

middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie. Grondgedachte is 

dat er wordt gestreefd naar het behoud van archeologische waarden in situ, dit 

wil zeggen in het bodemarchief. Als behoud niet mogelijk is, moet er voor 

worden zorg gedragen dat de informatie die in de bodem zit niet verloren 

gaat. Dit houdt een onderzoeksverplichting in, die kan leiden tot een volledi-

ge, wetenschappelijke opgraving van de aanwezige resten. Om behoud in situ 

als prioriteit te stellen, wordt gestreefd naar het volwaardig meewegen van 

het archeologisch belang in planologische besluitvormingsprocessen door dit 

aspect al vanaf het begin bij de planvorming te betrekken. Het verdrag van 

Malta is verwerkt in de gewijzigde monumentenwet. 

 

We t  op  d e  a r ch e o l o g i s c h e  monumen t e n z o r g  

De op 1 september 2007 in werking getreden Wet op de archeologische monu-

mentenzorg is de vertaling van het verdrag van Malta in de Nederlandse wet-

geving. Het uitgangspunt van de wet is: archeologische waarden waar nodig 

beschermen, zonder meer maatschappelijke lasten in het leven te roepen dan 

strikt noodzakelijk. Onderzoek dient in het kader van de planvorming plaats te 

vinden volgens de Archeologische Monumentenzorg (AMZ), de zogenaamde AMZ 

cyclus. Dit proces bestaat uit de volgende stappen: 

1. Bureauonderzoek; 

2. Inventariserend veldonderzoek; 

3. Selectie en waardering. 
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Voor het gehele tracé van de aardgasleiding is een archeologisch vooronder-

zoek uitgevoerd. Op de archeologische aspecten wordt nader ingegaan in para-

graaf 5.7. 

 

Ex t e rn e  v e i l i g h e i d  

Het externe veiligheidsbeleid richt zich op risicovolle inrichtingen, tran-

sportroutes voor gevaarlijke stoffen en buisleidingen en heeft tot doel indivi-

duen en groepen te beschermen tegen ongelukken met gevaarlijke stoffen en 

tegen ontwrichtende effecten van een ramp. 

 

C i r c u l a i r e  Z o ne r i n g  l a n g s  h og ed r u k  a a r d g a s t r a n s p o r t l e i d i n -

g e n  ( 1 9 8 4 )  

De Circulaire 'Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen' van de Minis-

ter van VROM uit 1984 geeft regels voor zonering van nieuwe tracés van aard-

gastransportleidingen en voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omge-

ving van bestaande leidingen.  

 

De circulaire komt met afstanden vanaf de transportleiding waarop kwetsbare 

bestemmingen gerealiseerd kunnen worden, de zogenaamde toetsingsafstand. 

Wanneer de toetsingsafstand niet gehaald wordt, gelden er minimale bebou-

wingsafstanden. In de circulaire worden drie zones onderscheiden in verband 

met de aanwezigheid van aardgastransportleidingen: 

-  een belemmerende strook vastgelegd in het zakelijk recht, waar geen 

bebouwing is toegestaan; 

-  een gebied waar incidentele bebouwing en minder kwetsbare objecten 

zijn toegestaan; 

-  een gebied waar woonbebouwing en andere kwetsbare objecten zijn 

toegestaan. 

 

Deze zones zijn met bijbehorende toetsingafstanden en minimaal aan te hou-

den bebouwingsafstanden uitgewerkt. 

 

De circulaire geeft aan dat, indien de bebouwingsafstand wegens knelpuntsitu-

aties ten gevolge van de aard van de omgeving niet kan worden gerealiseerd, 

het is toegestaan de afstand eenmalig te halveren, indien bij de uitvoering 

extra constructieve maatregelen worden genomen. De afstand dient minstens 

te voldoen aan die voor incidentele bebouwing (5 meter). Extra maatregelen 

kunnen zijn: 

-  Een gronddekking groter of gelijk aan 2 meter, gecombineerd met extra 

markering of bewaking; 

-  Een afdekking met betonplaten boven de aardgastransportleiding; 

-  Een damwandconstructie naast de leiding; 

-  Het toepassen van materiaal met hogere gespecificeerde minimum kerf-

taaiheid. 

 

In tabel 2 is de zonering voor een 24" en 36" aardgastransportleiding met een 

bedrijfsdruk van 50 tot 80 bar opgenomen. 

PLANGEBIED 

TOETSINGS- EN  

BEBOUWINGSAFSTANDEN 
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Het project voorziet ook in twee aardgastransportleidingen met een diameter 

van 30" en een werkdruk van 160 bar. Dit type gasleiding valt buiten de reik-

wijdte van de circulaire. Daarom is vooruitlopend op een aanstaande wijziging 

in het beleid (zie de volgende paragraaf) dit concept beleid gehanteerd.  

 

T a b e l  2 .  T o e t s i n g s a f s t a n d  e n  b e b o uw i n g s a f s t a n d e n  v o o r  e e n  2 4 "  e n  

3 6 "  a a r d g a s t r a n s p o r t l e i d i n g   

Toetsingsafstand aardgas-

transportleiding bij be-

drijfsdruk 50-80 bar 

Bebouwingsafstand woonwijk en 

flatgebouw bijzondere objecten     

categorie I * 

Bebouwingsafstand incidentele 

bebouwing en bijzondere 

objecten categorie II ** 

95 meter 25 meter 5 meter 

115 meter 35 meter 5 meter 

 

*  Bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen; scholen winkelcentra; hotels en kantoorgebouwen (bestemd 

voor meer dan 50 mensen); objecten met een hoge infrastructurele waarde zoals computer- en telefoon-

centrales, gebouwen met vluchtleiding-apparatuur; objecten die door secundaire effecten een verhoogd 

risico met zich meebrengen, zoals bovengrondse installaties en opslagtanks voor brandbare, explosieve 

en/of giftige stoffen. 

**  Sporthallen en zwembaden; weidewinkels; hotels en kantoorgebouwen die niet in categorie I vallen; 

industriegebouwen, zoals productiehallen en werkplaatsen, die niet in categorie I vallen. 

 

C i r c u l a i r e  z on e r i n g  l a n g s  t r a n s p o r t l e i d i n g e n  v o o r  b r a n d ba -

r e  v l o e i s t o f f e n  v a n  de  K 1 /  K 2 /K3  c a te g o r i e  ( VROM  1 9 9 1 )  

In deze circulaire uit 1991 zijn veiligheidsafstanden vastgelegd. De circulaire 

geeft aan op welke wijze een uit het oogpunt van externe veiligheid verant-

woorde zonering kan worden toegepast langs nieuwe tracés van transportlei-

dingen voor brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie en bij 

nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande transportlei-

dingen. K1-vloeistoffen zijn licht ontvlambaar (bijvoorbeeld benzine en spiri-

tus). K2-vloeistoffen zijn ontvlambaar (bijvoorbeeld petroleum, terpentine en 

thinner). Onder K3-vloeistoffen vallen gas- en dieselolie. De circulaire geeft 

bebouwingsafstanden langs nieuwe tracés van transportleidingen voor brandba-

re vloeistoffen van de K1, K2 en K3 categorie. 

 

M emo  R i s i c oa f s t a n d en  v o o r  b u i s l e i d i n g en  me t  b r a n d ba r e  

v l o e i s t o f f en  K 1 /K2 /K3  ( R I VM  2 0 0 8 )  

Het transport van gevaarlijke stoffen brengt risico’s met zich mee voor de 

omgeving. Om deze risico’s in de hand te houden worden er veiligheidsafstan-

den aangehouden tussen het transport en bebouwing in de omgeving. Voor 

leidingen voor het transport van brandbare vloeistoffen van de categorie K1, 

K2 en K3 zijn deze afstanden vastgelegd in een circulaire uit 1991. Momenteel 

wordt nieuwe regelgeving ontwikkeld die deze circulaire gaat vervangen. Ver-

wacht wordt dat de afstanden uit de circulaire worden vervangen door nieuwe 

afstanden die zijn gebaseerd op het plaatsgebonden risico. De plaatsgebonden 

risicocontour van 10-6 per jaar gaat dan gelden als bebouwingsafstand. Het 

RIVM heeft deze nieuwe afstanden tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 

per jaar berekend. Deze afstanden hebben uitsluitend betrekking op de con-

densaatleiding van 3” die tussen de PGI en BKMZ-2 is gepland. Deze leiding 

bevat gestabiliseerd condensaat dat moet worden beschouwd als K1 vloeistof. 
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Het RIVM/Centrum voor Externe veiligheid heeft deze nieuwe afstanden tot de 

plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar berekend en het ministerie van 

VROM heeft per brief aangegeven op manier de risicoafstanden moeten worden 

gebruikt tot de nieuwe regelgeving in werking is getreden. Deze afstanden 

vervangen de bebouwingsafstanden uit de circulaire ‘Bekendmaking van beleid 

ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistof-

fen van de K1, K2 en K3 categorie’. Op deze wijze wordt geanticipeerd op de 

vervanging van de circulaire door een nieuwe AMvB Buisleidingen, waarin de 

nieuwe afstanden worden opgenomen. 

 

C i r c u l a i r e  R i s i c o n o rme r i n g  V e r v oe r  Gev a a r l i j k e  

S t o f f en  ( 2 0 0 4 )  

De Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen van augustus 2004 is 

de basis voor het huidige externe veiligheidsbeleid ten aanzien van vervoer van 

gevaarlijke stoffen. In deze circulaire is de risiconormering voor het transport 

van gevaarlijke stoffen verwoord. De circulaire stoelt op de Nota Risico Norme-

ring Vervoer Gevaarlijke Stoffen (RNVGS) en het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). 

 

In het externe veiligheidsbeleid wordt gewerkt met normen voor het zoge-

noemde plaatsgebonden risico van individuen en het groepsrisico. Deze normen 

geven de kans aan dat bij een ernstig ongeval dodelijke slachtoffers vallen. 

 

Het plaatsgebonden risico (PR) wordt weergegeven door risicocontouren, waar-

bij de zogenaamde 10-6 contour als de grenswaarde voor nieuwe situaties is 

aangewezen. Op deze manier geldt er bij vervoer van gevaarlijke stoffen een 

veiligheidszone langs een transportas waarbinnen geen kwetsbare of ('beperkt 

kwetsbare') objecten mogen worden geplaatst. Hiermee kan een minimaal 

veiligheidsniveau voor het individu worden gegarandeerd. Kwetsbare objecten 

zijn onder andere woningen, ziekenhuizen en scholen. Beperkt kwetsbare ob-

jecten zijn bijvoorbeeld kleinschalige bedrijfsgebouwen.  

Vanaf eind 2007 mogen er volgens dezelfde regelgeving geen kwetsbare objec-

ten meer liggen binnen een 10-5 contour van een risicovol bedrijf. Voor de 10-6 

contour geldt deze verplichting op 1 januari 2010. Dit kan betekenen dat in-

stallaties moeten worden aangepast of dat sprake is van saneringsituaties. Er 

geldt een resultaatsverplichting om (op termijn) aan de gestelde normen te 

voldoen. Alleen met een goedkeuring van de Minister van Verkeer en Water-

staat kan hiervan worden afgeweken. In de Handreiking Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen wordt aangegeven hoe voor aardgastransportleidingen met het plaats-

gebonden risico wordt omgegaan. 

 

Het groepsrisico is afhankelijk van het aantal mensen dat zich in de omgeving 

van de gevaarlijke activiteit bevindt en wordt getoetst aan een oriëntatie-

waarde. Bij elke negatieve verandering van het groepsrisico geldt de verant-

woordingsplicht, niet alleen bij het overschrijden van de oriëntatiewaarde. In 

gevallen dat de verandering minimaal is, is deze verantwoording dan ook kort. 

Evenwel dient dit nog steeds te gebeuren. De normstelling met betrekking tot 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

GROEPSRISICO 
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het groepsrisico (GR) heeft de status van een inspanningsverplichting. Dit be-

tekent dat bevoegd gezag onderbouwd van de oriëntatiewaarde kan afwijken. 

De onderbouwing wordt normaal geleverd door de partij die de ruimtelijke 

ontwikkeling doorgang wil laten vinden. 

De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico voor transport is, per kilometer 

tracé, een kans van 10-4 per jaar op 10 slachtoffers, een kans van 10-6 per jaar 

op 100 slachtoffers et cetera. Over de consequenties van het groepsrisico 

wordt in de RNVGS vermeld dat berekeningen dienen uit te wijzen welke in-

vloed aanwezige personen in de directe omgeving van de aardgastransportlei-

ding hebben op het groepsrisico. Tevens dient er slechts een verwaarloosbare 

invloed op het groepsrisico te worden uitgeoefend zodra deze personen zich 

buiten de toetsingsafstand bevinden (zie verder bij Handreiking Vervoer Ge-

vaarlijke Stoffen). 

 

H a n d r e i k i n g  Ve r v o e r  Ge v a a r l i j k e  S t o f f e n  ( 1 9 9 8 )  

De Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen is opgesteld om aan te geven hoe 

om te gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van spoor, weg, 

water en buisleidingen, uitgaande van de richtlijnen uit de Nota RNVGS. In de 

handreiking wordt gesteld dat de standaard bebouwingsafstanden voor het 

transport van aardgas onder hoge druk uit de Circulaire Zonering langs hoge-

druk aardgastransportleidingen een gelijke status hebben als de grenswaarde 

voor het plaatsgebonden risico. De zogenaamde minimale 'bebouwingsafstand' 

voor woonbestemmingen is gelijk aan de grenswaarde voor nieuwe situaties 

(10-6 per jaar). Toetsing van het groepsrisico vindt plaats als binnen de toet-

singsafstanden kwetsbare en beperkt kwetsbare bestemmingen liggen. De toet-

singsafstand is afhankelijk van de druk en diameter van de aan te leggen aard-

gastransportleiding. 

 

B e s l u i t  e x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h t i n g e n  ( 20 0 4 )  

Het externe veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), dat in oktober 2004 in werking is 

getreden. Het Bevi is een AMvB die verbonden is aan de Wet milieubeheer en 

de Wet ruimtelijke ordening. Het Bevi is het eerste besluit dat de Richtlijn 

voor externe veiligheid wettelijk verankert. Daarmee heeft de wettelijke ver-

ankering van het 10-6 per jaar plaatsgebonden risico niveau als grenswaarde of 

als richtwaarde plaatsgevonden. 

 

Noviteit in dit besluit is dat ten aanzien van het groepsrisico een verantwoor-

dingsplicht is ingevoerd. Dit houdt in dat bij een toename van het groepsrisico 

ten opzichte van de oriëntatiewaarde gekeken moet worden naar alternatie-

ven, de rol van de brandweer en dergelijke. 

 

Zowel de puttenlocatie Bergermeer als de gasbehandelings- en compressie-

installatie Boekelermeer Zuid 2 zijn een mijnbouwinrichting. Het Bevi is op dit 

moment niet van toepassing op mijnbouwinrichtingen. De aanwijzing van de 

van toepassing zijn van het Bevi op mijnbouwinrichtingen wordt echter in de 

loop van 2009 verwacht. 
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4 . 3   

P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d  

On tw i k k e l i n g s be e l d  No o r d - H o l l a n d  N oo r d  

Op 25 oktober 2004 is het streekplan voor Noord-Holland Noord vastgesteld. 

Deze nota geeft de visie van de provincie op het ruimtelijk beleid in Noord-

Holland Noord weer voor de periode 2004 tot 2014 en vormt het toetsingskader 

voor het gemeentelijk ruimtelijk beleid.  

 

Het streekplanbeleid is gebaseerd op het rijksbeleid en is er bij externe veilig-

heidsbeleid erop gericht om te voorkomen dat er nieuwe problemen ontstaan. 

Dit houdt naast een brongericht beleid (verminderen kans op incident en effec-

ten van een incident) ook een beleid in dat gericht is op terughoudendheid met 

(kwetsbare) bebouwing rond risicovolle objecten en vervoersassen. Het is dus 

noodzakelijk om inzicht te krijgen in de locaties waar risicovolle activiteiten 

aanwezig zijn, zodat ter voorkoming van ongevallen en rampen deze risico-

bronnen en kwetsbare bestemmingen en objecten (woningen, scholen, zieken-

huizen) zoveel mogelijk worden gescheiden (zonering). In figuur 7 zijn be-

staande risicobronnen weergegeven. 

 

 

 
F i g u u r  7 .  B e s t a a n d e  r i s i c o b r o n n e n   

( B r o n :  P r o v i n c i e  N o o r d - H o l l a n d )  

 

I n f o rma t i e  imp l emen t a t i e  n i e uwe  We t  r u im t e l i j k e  o r d e n i n g  

Met ingang van 1 juli 2008, bij het van kracht worden van de nieuwe Wet ruim-

telijke ordening, heeft het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord de status 

van structuurvisie gekregen. Dat is geregeld in de Invoeringswet Wro (over-

gangsrecht). Het streekplan wordt daarmee een zogeheten zelfbindend instru-

ment.  
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De provincie Noord Holland is bezig met het opstellen van een structuurvisie 

ter vervanging van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord. In de periode 

tussen 20 oktober en 2 december 2009 wordt de ontwerp structuurvisie ter 

visie gelegd. In 2010 zal de structuurvisie worden vastgesteld. Totdat deze 

structuurvisie is vastgesteld, hebben de bestaande streekplannen de status van 

een structuurvisie.  

 

L e i d r a a d  R u im t e l i j k  P r o v i n c i a a l  B e l e i d  

De Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid is een online leidraad die een over-

zicht geeft van het geldende ruimtelijk beleid van de provincie. In de leidraad 

is ten aanzien van aardgastransportleidingen het volgende weergegeven.  

 

Bij gevoelige functies (woningbouw, scholen e.d.) dient een bepaalde afstand 

tot aardgastransportleidingen aangehouden te worden: 

- Veiligheidsafstanden tot leidingen: Voor aardgasleidingen zijn de af-

standen tot de leiding verwoord in de circulaire 'Zonering langs hogedruk 

aardgastransportleidingen' en voor leidingen met brandbare vloei-

stoffen in de circulaire 'Zonering langs transportleidingen voor brandba-

re vloeistoffen van de K1, K2 en K3-categorie'. 

 Er wordt een nieuwe circulaire verwacht voor hogedrukaardgasleidin-

gen. In 2009 treedt een nieuwe AMvB Buisleidingen in werking met re-

gels voor de risiconormering en -zonering rond buisleidingen, het 

opnemen van voorschriften in bestemmingsplannen, technische eisen, 

het aanwijzen van een toezichthouder, melding van incidenten en be-

schikbaarheid van noodplannen. Hierop dient geanticipeerd te worden.  

- Toetsingsafstand en bebouwingsafstand: Er wordt onderscheid ge-

maakt in toetsingsafstand en bebouwingsafstand. Voor gevoelige func-

ties wordt de toetsingsafstand aangehouden. Een belangenafweging kan 

echter leiden tot het aanhouden van een kleinere afstand. In ieder ge-

val dient de minimale bebouwingsafstand aangehouden te worden. On-

der bebouwingsafstand wordt de minimaal in acht te nemen afstand 

tussen het hart van de leiding en de buitenzijde van een gebouw ver-

staan.  

- Veiligheidsafstanden tot leidingstroken: Toetsings- en bebouwingsaf-

standen gelden ook voor leidingstroken. Breedte van de leidingstroken: 

nationale 70 meter, regionale leidingstroken: 35 meter.  

4 . 4   

G e m e e n t e n  

De gemeentelijke bestemmingsplannen kennen voor de ondergrondse infra-

structuur leidingenstroken. Hierbij sluiten de gemeenten aan bij de landelijke 

richtlijnen en circulaires.  

 

De gronden waarop het planvoornemen mogelijk wordt gemaakt, zijn voorna-

melijk in agrarisch gebruik. Ter hoogte van de Boekelermeer Zuid hebben de 
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gronden een bedrijfsbestemming. Voor de Boekelermeer Zuid 2 is een beeld-

kwaliteitsplan opgesteld die ingaat op de ruimtelijke en visuele aspecten.  

 

Voorts is er geen specifiek gemeentelijk beleid voorhanden dat op onderhavig 

planvoornemen van invloed is. 
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5 P l a n o l o g i s c h e  

r a n d v o o r w a a r d e n  

In dit hoofdstuk komen de randvoorwaarden aan de orde, waaraan de aanleg 

van de aardgastransportleidingen en de realisatie van de puttenlocatie Ber-

germeer en de behandelings- en compressie installatie Boekelermeer zullen 

moeten voldoen. Vanuit diverse wettelijke regelingen worden eisen aan het 

project gesteld (onder andere vanuit de ruimtelijke ordening, natuur-, water- 

en milieuwetgeving, monumentenwet).  

 

Een onderscheid is te maken tussen de realisatiefase en de gebruiksfase van 

het project. In de realisatiefase zullen vooral tijdelijke effecten optreden, in 

de gebruiksfase betreft het permanente effecten. Beide typen effecten, de 

eraan verbonden randvoorwaarden en de noodzakelijk te treffen maatregelen 

zijn belicht in het milieueffectrapport (MER). 

 

Wat betreft de aardgastransportleidingen is met name ingegaan op de effecten 

bij de aanleg. Na aanleg en cultuurtechnisch herstel van het aanleggebied zijn 

er geen ruimtelijke effecten meer. Warmteoverdracht wordt tegengegaan door 

goede isolatie van de leidingen. Aan de wettelijke normen ten aanzien van 

externe veiligheid wordt voldaan middels adequaat ontwerp.  

5 . 1   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

5 . 1 . 1   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  a a r d g a s t r a n s p o r t l e i d i n -

g e n  

Gedurende de gebruiksfase wordt in de transportleidingen aardgas getranspor-

teerd. Het transport van aardgas heeft effecten op het gebied van externe 

veiligheid. De tracés van de aardgastransportleidingen lopen grotendeels door 

buitengebied. Dit vermindert het risico op doden en gewonden als gevolg van 

een calamiteit (de zogenaamde externe veiligheid). Desondanks is er een aan-

tal aan-dachtspunten. De aardgastransportleiding en de condensaatleiding 

kruisen het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2. Enkele wegen en waterlo-

pen worden door het tracé van de leidingen gekruist. Tevens ligt er enige inci-

dentele lintbebouwing binnen de toetsingsafstand. Ditzelfde geldt voor gepro-

jecteerde windmolens langs het Noordhollandsch Kanaal. Deze functies hebben 

al een conserverende, toegesneden bestemming verkregen in de diverse gel-

dende, planologische regelingen.  

Ten behoeve van het project worden de volgende leidingen gerealiseerd: 
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- Een 36" gastransportleiding met een werkdruk van 79,9 bar tussen de 

gasbehandeling- en compressie-installaties en de oostelijke hoofdgas-

transportleiding (GU-A Oost); 

- Een 24" gastransportleiding met een werkdruk van 79,9 bar tussen de 

gasbehandelings- en compressie-installaties en de westelijke hoofdgas-

transportleiding (GU-A West); 

- Twee 30" gastransportleidingen met een werkdruk van 160 bar tussen de 

puttenlocatie en gasbehandelings/compressie-installaties; 

- Een leiding 3" condensaatleiding met een werkdruk van 85 bar tussen de 

PGI en de gasbehandeling- en compressie-installatie voor het transport 

van condensaat.  

 

In de referentiesituatie van het nieuwe leidingtracé is geen sprake van ver-

hoogd plaatsgebonden risico5 of groepsrisico6 ter plaatse. Bij de voorgenomen 

activiteit (het transport van gas) nemen de risico's toe, maar worden de grens-

waarden niet overschreden. 

 

H u i d i g e  z o n e r i n g  

De leidingen zijn getoetst aan het vigerende veiligheidsbeleid dat is vastgelegd 

in de Circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (zie para-

graaf 4.2). De veiligheidsafstanden die relevant zijn voor de leiding zijn weer-

gegeven in de de navolgende tabel.  

 

T a b e l  3 .  R e l e v a n t e  v e i l i g h e i d a f s t a n d e n  

 
Bebouwingsafstand 

1 & 27 (m) 

Bebouwingsafstand 

3 & 48 (m) 

Toetsingsaf-

stand (m) 

24 inch leiding met een operationele 

druk van 79,9 bar 
5 25 95 

36 inch leiding met een operationele 

druk van 79,9 bar 
5 35 115 

 

Binnen de toetsingsafstand moet gekeken worden naar kwetsbare objecten, 

waar mensen verblijven, waarbij mogelijk veiligheidsrisico's kunnen optreden. 

Daarbinnen gelden normen ten aanzien van de afstand tot de bebouwing. Inci-

                                                   
5  Plaatsgebonden risico is de kans dat per jaar een persoon die onbeschermd op een plaats 

buiten een gasleiding gedurende 24 uur onafgebroken zou verblijven, overlijd als recht-

streeks gevolg van een ongewoon voorval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof 

betrokken is. De norm is dat de kans hierop kleiner is dan één een miljoenste per jaar 

(<10-6 jaar-1). 
6  Het groepsrisico geeft aan hoe hoog het totaal aantal dodelijke slachtoffers bij een onge-

val kan zijn op basis van de aanwezige mensen, die daar wonen. Naarmate de groep 

slachtoffers groter wordt, moet de kans op een dergelijk ongeval (kwadratisch) kleiner 

zijn. Bij het bepalen van het groepsrisico wordt er getoetst aan een oriëntatiewaarde 

en/of verhoging van het groepsrisico. De verantwoordingsplicht (analyse van toegenomen 

risico’s en te nemen maatregelen) wordt doorlopen bij een verhoging van het groepsrisico. 

7  Deze bebouwingsafstand heeft betrekking op verspreide woonbebouwing met een dichtheid 

van minder dan 2 huizen per hectare of een leiding loodrecht op lintbebouwing. 
8  Circulaire: het betreft het naast elkaar staande woningen die een onderlinge afstand van 

10 meter of minder hebben. 

EFFECTBESCHRIJVING 
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dentele bebouwing (minder dan 2 huizen per hectare), loodrechte kruising 

lintbebouwing, moet minimaal op 5 meter afstand van de gasleiding liggen. 

Aaneengesloten bebouwing op minimaal 50 meter.  

 

Het gebied waar de leidingen komen te liggen is getoetst aan de in de circulai-

re opgenomen gebiedsklassen. Deze toetsing heeft plaatsgevonden in de Kwan-

titatieve Risico Analyse Gastransportleidingen TAQA Gasopslag Bergermeer. 

(hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar achtergronddocument 20 van 

het M.E.R.). In dit rapport is allereerst gecontroleerd of objecten op een af-

stand van minder dan 50 meter vanaf de leidingen aanwezig zijn. Voor zover 

dit het geval was, is getoetst of het objecten betrof die buiten de voornoemde 

klassen 1 en 2 vallen (zie tabel 3). Uit het onderzoek is gebleken dat hiervan 

geen sprake is. Er zijn geen objecten op een afstand van minder dan 5 meter 

vanaf de leidingen. Daarmee voldoen de gasleidingen qua veiligheidsnormering 

aan de normen uit de Circulaire Zonering langs hogedrukaardgastransportlei-

dingen van VROM. 

 

T o e k oms t i g e  z on e r i n g  

In de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen zijn normen voor 

plaatsgebonden- en groepsrisico voor transport vastgelegd. Naar verwachting 

zullen de genoemde normen ook voor hoge druk aardgastransportleidingen 

gaan gelden. Hiermee wordt geanticipeerd op de toekomstige AMvB Buisleidin-

gen. De genoemde risico's zijn met het daarvoor goedgekeurde programma 

PIPESAFE berekend (zie achtergronddocument 20 van het M.E.R.). 

 

Het plaatsgebonden risico van de leidingen is in de navolgende figuren weerge-

geven. Hierbij is bij de twee leidingen van 30" en een werkdruk van 160 bar 

tevens rekening gehouden met de mogelijkheid van een domino-effect. Dit 

betekent dat indien één leiding faalt, dit leidt tot het falen van de naastlig-

gende leiding. Bij de situering ten opzichte van de 24" en 79,9 bar aardgaslei-

ding en ander aardgastransportleidingen in het leiding tracé wordt ervoor zorg 

gedragen dat in dat geval nooit meer dan één extra leiding faalt. De afstand 

die tot de andere leidingen wordt aangehouden is dusdanig dat geen sprake 

kan zijn van een domino-effect. Uit de figuur blijkt dat al op de leidingen 

wordt voldaan aan de gestelde maximum waarde van 10-6 per jaar. Bij de twee 

leidingen van 30" en een werkdruk van 160 wordt zelfs voldaan aan het risico 

van 10-7 per jaar. Deze leidingen zijn daarmee een factor 10 (zonder domino-

effect zelfs een factor 100) veiliger dan voorgeschreven. Doordat alle objecten 

op meer dan 5 meter vanaf de leidingen zijn gesitueerd, wordt bijgevolg ner-

gens het plaatsgebonden risico overschreden. 

 

De geprojecteerde windturbines worden op meer dan 200 m vanaf het tracé 

gerealiseerd. De windturbines hebben daarmee geen verhoogd risico tot ge-

volg. 

PLAATSGEBONDEN RISICO 
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F i g u u r  8 .  P l a a t s g e b o n d e n  r i s i c o c o n t o u r  v a n  d e  g a s l e i d i n g   

3 6 " ,  7 9 , 9  b a r  

    

 
F i g u u r  9 .  P l a a t s g e b o n d e n  r i s i c o c o n t o u r  v a n  d e  g a s l e i d i n g   

2 4 " ,  7 9 , 9  b a r  

 

 
F i g u u r  1 0 .  P l a a t s g e b o n d e n  r i s i c o c o n t o u r  v a n  d e  t w e e  g a s l e i d i n g e n  

3 0 " ,  1 6 0  b a r  i n c l u s i e f  d om i n o - e f f e c t  
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Aan de hand van het berekende plaatsgebonden risico en de aanwezige perso-

nen in het invloedsgebied is het groepsrisico van de leiding bepaald. Hierbij is 

tevens rekening gehouden met de invulling van het bedrijventerrein Boekeler-

meer Zuid 2.  

 

De screening van de volledige leidingtracés is in de navolgende figuren weer-

gegeven. Uit deze screening is gebleken dat bij de ter plaatse van het bedrij-

venterrein Boekelermeer Zuid 2 er een significante toename kan zijn bij de 24" 

aardgastransportleiding. Dit groepsrisico wordt sterk gereduceerd wanneer de 

wanddikte van de leiding wordt vergroot van 9,1 mm naar 11,1 mm. Ter plaat-

se van het bedrijventerrein wordt de 24" leiding daarom uitgevoerd met een 

wanddikte van 11,1 mm. Gegeven deze uitgangspunten is er in de gemeente 

Alkmaar een zeer geringe toename van het groepsrisico. Dit betekent dat het 

groepsrisico ver onder de oriëntatiewaarde ligt.  

 

 
F i g u u r  1 1 .  G r o e p s r i s i c o  v a n  d e  3 6 " l e i d i n g ,  8 0  b a r  t u s s e n  d e  g a s b e -

h a n d e l i n g -  e n  c om p r e s s i e - i n s t a l l a t i e s  e n  d e  o o s t e l i j k e  h o o f d g a s -

t r a n s p o r t l e i d i n g  ( G U - A  O o s t )  

 

 

 
F i g u u r  1 2 .  G r o e p s r i s i c o  v a n  d e  2 4 "  g a s t r a n s p o r t l e i d i n g  m e t  e e n  

w e r k d r u k  v a n  7 9 ,  9  b a r  t u s s e n  d e  g a s b e h a n d e l i n g s -  e n  c om p r e s s i e -

i n s t a l l a t i e s  e n  d e  w e s t e l i j k e  h o o f d g a s t r a n s p o r t l e i d i n g  ( GU - A  W e s t )  

m e t  w a n d d i k t e  1 1 , 1  mm  

 

GROEPSRISICO 
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F i g u u r  1 3 .  G r o e p s r i s i c o  v a n  d e  t w e e  3 0 "  g a s t r a n s p o r t l e i d i n g e n  m e t  

e e n  w e r k d r u k  v a n  1 6 0  b a r  t u s s e n  d e  p u t t e n l o c a t i e  e n  g a s b e h a n d e -

l i n g s / c om p r e s s i e - i n s t a l l a t i e s )  

 

Tijdens het gebruik van de leiding wordt constant een hoge veiligheidsstan-

daard gehanteerd (zie ook paragraaf 6.2). In het geval van een calamiteit zijn 

voldoende vluchtmogelijkheden aanwezig. Tevens wordt door TAQA Energy 

B.V. met de hulpdiensten overlegd hoe het beste kan worden gehandeld in het 

geval van een calamiteit. In het invloedsgebied zijn geen verminderd zelfred-

zame personen aanwezig. Het groepsrisico wordt daarom aanvaardbaar geacht. 

 

3 "  c o n de n s a a t l e i d i n g  t u s s e n  d e  PG I  e n  B KM  

De condensaatleiding van 3” die tussen de PGI en BKM is gepland bevat gesta-

biliseerd condensaat dat moet worden beschouwd als K1 vloeistof. Ook voor 

leidingen waarin brandbare vloeistoffen worden getransporteerd dienen veilig-

heidsafstanden te worden gehanteerd. Voor dergelijke leidingen (categorie K1, 

K2 en K3 vloeistoffen) zijn deze afstanden vastgelegd in een circulaire uit 

1991. Momenteel wordt nieuwe regelgeving ontwikkeld die deze circulaire gaat 

vervangen. Het RIVM/Centrum voor Externe veiligheid heeft deze nieuwe af-

standen tot de plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar berekend en het 

ministerie van VROM heeft per brief aangegeven op manier de risicoafstanden 

moeten worden gebruikt tot de nieuwe regelgeving in werking is getreden. Op 

deze wijze wordt geanticipeerd op de vervanging van de circulaire door een 

nieuwe AMvB Buisleidingen, waarin de nieuwe afstanden worden opgenomen. 

Op basis van de Memo Risicoafstanden voor buisleidingen met brandbare vloei-

stoffen K1/K2/K3 (RIVM 2008) dient voor de condensaatleiding van 3” met een 

werkdruk van 85 bar een veiligheidsafstand van 7 m gehanteerd te worden. Uit 

deze memo blijkt eveneens dat bij K1/K2/K3-leidingen in de praktijk geen 

sprake kan zijn van groepsrisico.  

De condensaatleiding van 3” die tussen de PGI en BKM wordt grotendeels bin-

nen de ter plaatse aanwezige leidingstraat aangelegd. Uit de risicoanalyse (zie 

achtergronddocument 20 van het M.E.R.) blijkt dan ook dat er geen knelpunten 

zijn.  
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5 . 1 . 2   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  i n r i c h t i n g e n  ( B e r g e r -

m e e r  e n  B K M Z - 2 )  

Wet t e l i j k  k a de r   

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is in 2004 in werking getre-

den. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid met betrekking tot 

bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft als 

doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingsniveau 

te garanderen tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te be-

reiken verplicht het besluit de bevoegde gezagen Wet milieubeheer en Wet 

ruimtelijke ordening afstand te houden van tussen gevoelige objecten en risi-

covolle bedrijven. Tevens beperkt het besluit het totale aantal aanwezige 

personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf. Kernbegrippen voor 

de normering in het besluit zijn het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsri-

sico (GR). De normen uit het besluit moeten worden nageleefd bij het opstel-

len en wijzigen van ruimtelijke plannen en bij het verlenen van milieuver-

gunningen. Door middel van artikel 4 en 5 van het Bevi is daarin een nadrukke-

lijk verschil in de rol van het bestemmingsplan/inpassingsplan en de milieuver-

gunning neergelegd. Op basis van artikel 4 dient toetsing van de risicover-

oorzakende inrichting plaats te vinden in het kader van de milieuvergunning. 

Op basis van artikel 5 dient toetsing van de risico-ontvangende functies plaats 

te vinden in het kader van het bestemmingsplan/inpassingsplan.  

 

Mijnbouwinstallaties, zoals de puttenlocatie en de gasbehandelings- en com-

pressie-installaties, vallen formeel (nog) niet onder het Bevi en daarom is de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevi (HRB) van het Bevi voor de uitvoering van 

QRA's (kwantitatieve risicoanalyse) nog niet van toepassing. Ook de rekenvoor-

schriften opgenomen in de HRB en dus ook de Bevi normering zijn dus formeel 

niet van toepassing op de voorgenomen te realiseren mijnbouwinstallaties. De 

verwachting is dat in 2010 mijnbouwinstallaties zullen worden aangewezen als 

Bevi-inrichtingen. In de loop van 2010 zullen dan ook specifieke rekenvoor-

schriften voor mijnbouwinrichtingen in de HRB worden opgenomen. Omdat het 

Bevi met terugwerkende kracht saneringsmaatregelen kan opleggen aan be-

drijven met een overschrijding van de risiconormen is ervoor gekozen om de 

risico's nu vast te toetsen anticiperend op de normen die dan naar verwachting 

zullen gaan gelden. Op dit moment zijn de op mijnbouwinstallaties toegespits-

te rekenvoorschriften echter nog niet beschikbaar. Er is daarom aansluiting 

gezocht bij een voor andere typen inrichtingen gehanteerde methodiek. De 

gehanteerde onderzoeksmethodiek is op een aantal punten conservatief om 

zeker te zijn dat het risico niet lager zal worden ingeschat dan op het moment 

dat het Bevi in werking zal treden. Dit zou namelijk kunnen leiden tot een 

saneringssituatie, hetgeen vanzelfsprekend onwenselijk is. De modellering van 

de scenario's is uitgevoerd met behulp van het rekenpakket SafetiNL. 
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Onde r z o ek s r e s u l t a t en  

In het kader van het M.E.R. heeft DHV een QRA uitgevoerd (DHV QRA BKM 

2008) om de risico's van de gasbehandeling en compressie gedurende de ge-

bruiksfase in kaart te brengen. Tevens is als aanvulling op de milieuvergunning 

een memo van 28 april 2009 opgesteld (bijgevoegd als achtergronddocument 

19a). Hieronder is het resultaat samengevat, maar voor details wordt verwezen 

naar het volledige rapport en de memo, die (als achtergronddocument 19 en 

19a) zijn bijgevoegd.  

 

De QRA van de gasbehandelings- en compressie-installatie toont aan dat de 

installaties op de BKM locatie voldoen aan de door de Nederlandse overheid 

gestelde grenswaarde voor het plaatsgebonden risico ter hoogte van (beperkt) 

kwetsbare objecten. De contour bepalend voor het plaatsgebonden risico (PR), 

de 10-6 PR contour, ligt op een afstand van 150 tot 220 meter van de inrich-

tingsgrens. De oppervlakte van het gebied dat binnen de 10-6 PR contour ligt en 

buiten de inrichtingsgrens bedraagt circa 28 hectare. De 10-6 risicocontour voor 

de BKM Voorkeurslocatie is weergegeven in de navolgende figuur (de rode lijn). 

Binnen deze contour liggen geen kwetsbare objecten, zoals ziekenhuizen, 

scholen of woonwijken. 

 

 
F i g u u r  1 4 .  B e r e k e n d e  r i s i c o c o n t o u r e n  v o o r  h e t  p l a a t s g e b o n d e n  

r i s i c o  v a n  d e  B KM  ( B r o n :  D H V ,  2 0 0 9 )  

 

Bij een uniforme verdeling van de bevolking van 40 personen per hectare, ter 

plaatse van het bedrijventerrein Boekelermeer, vindt een overschrijding van 

de oriënterende waarde van het groepsrisico plaats. Het is ter beoordeling aan 

het in het kader van de milieuvergunningsprocedure bevoegde gezag (het Mi-

nisterie van Economische Zaken) om een afweging te maken of dit groepsrisico 

te verantwoorden is. Bij het aantal personen per hectare moet in ogenschouw 

worden genomen dat een werkgelegenheidsdoelstelling van 40 personen per ha 

betekent dat de werkelijke dichtheid lager is (tenzij er ook voorzieningen als 

horeca, hotel etc. worden gerealiseerd). Personeel is 5 dagen in plaats van 7 

PLAATSGEBONDEN  

RISICO BKM 

GROEPSRISICO BKM 
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dagen aanwezig (of nog minder bij veel parttimers) en ook niet 12 uur / dag-

deel, maar gemiddeld 8. Het bedrijventerrein wordt niet volledig met bedrij-

ven ingevuld, er zijn ook wegen en groen- en waterstructuren. De gemiddelde 

dichtheid is dan conservatief geschat ongeveer de helft.  

 

De QRA van de puttenlocatie (achtergronddocument 18) toont aan dat voor 

normale operatie (injectie en productie) de installaties op de BGM voldoen aan 

de wettelijke Bevi norm voor het plaatsgebonden risico. Deze norm stelt dat 

het plaatsgebonden risico kleiner moet zijn dan 10-6 per jaar ter plaatse van 

kwetsbare objecten. Daarnaast geldt deze waarde als richtwaarde voor be-

perkt kwetsbare objecten. Binnen de risicozone zijn twee beperkt kwetsbare 

objecten aanwezig. Vanwege het extensieve karakter van deze bedrijven en 

doordat bij de BKM sprake is van het ALARA beginsel, worden deze bedrijven in 

de bestaande omvang aanvaardbaar geacht.  

 

10-6 / jaar 
contour

BGM 
Voorkeur

10-6 / jaar 
contour

BGM 
Voorkeur

 
F i g u u r  1 5 .  B e r e k e n d e  1 0 - 6  r i s i c o c o n t o u r  v o o r  h e t  p l a a t s -  

g e b o n d e n  r i s i c o  v a n  d e  p u t t e n l o c a t i e  ( B GM )  

( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

 

Ten aanzien van het groepsrisico (kans op ongevallen met meerdere dodelijke 

slachtoffers) geldt dat de oriënterende waarde niet wordt overschreden. Het 

groepsrisico in de operationele situatie is dermate laag dat het niet mogelijk is 

gebleken om een Fn-curve te bereken. De toename van het groepsrisico tenge-

volge van de puttenlocatie (BGM) is nihil en mag dus verantwoord worden ge-

acht.  

 

R e l a t i e  me t  h e t  v i g e r e n d e  be s t emm i ng sp l a n  

De realisatie van de gasbehandelings- en compressie-installatie BKM heeft een 

toename van het risico tot gevolg. Wanneer het Bevi voor deze inrichting van 

toepassing wordt, moet verantwoording van het risico op basis van artikel 4 

van het Bevi plaatsvinden in het kader van de milieuvergunning. Hiervoor is het 

Ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag. Risicovolle inrichtingen 

zijn passend in het vigerende bestemmingsplan. 

PLAATSGEBONDEN  

RISICO BGM 
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Binnen de berekende risicocontour 10
-6
 maakt het vigerende bestemmingsplan 

kwetsbare objecten in de zin van het Bevi mogelijk. Om in de toekomst een 

saneringssituatie te voorkomen, moeten kwetsbare objecten binnen de risico-

zone worden uitgesloten. Het onderhavige inpassingsplan voorziet hiervoor in 

passende een regeling. Ook beperkt kwetsbare objecten kunnen in beginsel 

niet worden toegelaten in de risicozone, tenzij sprake is van ‘gewichtige rede-

nen’. 

De afweging van gewichtige redenen voor het toelaten van beperkt kwetsbare 

objecten in de risicocontour zal voor projecten die onder de rijkscoördinatie-

regeling vallen bij het Rijk worden gelegd in plaats van bij het lokale bevoegd 

gezag zoals nu het geval is. Hiertoe zal het op korte termijn de relevante wet-

geving worden aangepast. Het Rijk heeft dan de mogelijkheid om deze pro-

blematiek integraal mee te wegen in het rijksinpassingsplan. 

 

In de regeling van het vigerende bestemmingsplan is geen rekening gehouden 

met een beperking van het groepsrisico. Binnen de risicocontour is daarmee 

binnen de huidige regeling het groepsrisico 'onbeperkt'. Dat wil zeggen dat het 

groepsrisico niet door middel van het bestemmingsplan is beperkt. In het on-

derhavige inpassingsplan is voor het gebied binnen de 10
-6
 risicozone van de 

inrichting een regeling opgenomen dat bij het toestaan van nieuwe beperkt 

kwetsbare objecten het groepsrisico afgewogen moet worden. Het inpassings-

plan voorziet in een ontheffingsregeling, waarmee het groepsrisico kan worden 

beheerd. Een te hoog groepsrisico wordt daarmee voorkomen. 

 

Binnen de risicocontour van de BGM zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare 

objecten aanwezig. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is vestiging 

van deze objecten niet mogelijk. Een aanvullende planologische regeling ter 

beperking van het risico is voor de BGM-locatie daarom niet nodig.  

5 . 2   

W a t e r  

Op grond van artikel 3.1.6 uit het Besluit ruimtelijke ordening dient in de toe-

lichting op ruimtelijke plannen te worden opgenomen hoe rekening is gehou-

den met de gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. 

Hierbij dient uiteengezet te worden of en in welke mate het plan in kwestie 

gevolgen heeft voor de waterhuishouding, dat wil zeggen het grondwater en 

het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag van de zogenaamde 

watertoets: 'het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren (door de 

waterbeheerder), afwegen en beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten 

in ruimtelijke plannen en besluiten'. 

 

In dit verband is het plan voorgelegd aan het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier. Het Hoogheemraadschap is tevens betrokken bij de Gww-

vergunning.  

OVERLEG MET DE WATER-

BEHEERDER 
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T a b e l  4 .  L a n d s c h a p p e l i j k e  d r a g e r s  v a n  w a a r d e v o l l e  l a n d s c h a p s e l e -

m e n t e n  e n  – p a t r o n e n  ( B r o n :  H z A  S t e d e b o uw  E n  L a n d s c h a p ,  2 0 0 8 )  

Waardevol landschapselement /-patroon Landschappelijke dragers 

Bergermeerpolder en Egmondermeerpolder Oud land (regelmatige strokenverkaveling) en nieuw 

land (onregelmatige blokken) 

Rinsloot en ringdijk, centrale Molensloot, molens 

Verspreid liggende bebouwing met erfbeplanting 

Zeer open karakter 

Groene waarde, stiltegebied 

Heilooërbosschen Bosgebied met dichte bosrand 

Kennemerstraatweg 

Formele lanen met zichtassen 

Kleinschaligheid 

Villa-achtige bebouwing in het bos 

Oosterzijpolder Onregelmatige blokverkaveling 

Ringdijk 

Patroon kreek 

Openheid 

Boekelermeerpolder/Boekelerpolder Ringsloot en ringdijk, centrale molentocht 

Van oudsher regelmatige strokenverkaveling, oost-

west, smalle percelen, smalle kavelsloten 

Boekelermeerweg is een oude, centrale hoofdroute 

met monumentale boerderijen 

Dubbele bomenrij op de Boekelerdijk 

De Schermer Gebied heeft een duidelijke rand, de dijk 

Bomenrij langs het Noordhollandsch Kanaal 

Noorder- en Zuidervaart staan loodrecht op elkaar 

Geometrische inrichting van de polder, bomenrijen 

Watersysteem is beeldbepalend voor de polder 

Molens en molentochten in een regelmatig patroon 

loodrecht op de Noorder- en Zuidervaart 

Openheid in het gebied 

 

In Bergen is de bebouwingsstructuur sterk verweven met de geomorfologische 

ondergrond en het landschap. Het landschap heeft een lineaire opbouw paral-

lel aan de kust. Er zijn badplaatsen, dorpen in de binnenduinrand, een kanaal-

dorp en er is bebouwing in de polder, elk met een eigen (cultuurhistorische) 

identiteit. Het merendeel van de bebouwing ligt in de binnenduinrand. De 

bebouwing in de polder lijkt uitgestrooid over het open landschap, maar ver-

telt in werkelijkheid het ontstaansverhaal van het landschap. De bebouwing 

versterkt het verkavelingspatroon. Naast de bebouwing met een agrarische en 

polderoorsprong, zoals de boerderijen en de molens, is er in de polders be-

bouwing verschenen die geen relatie meer heeft met de bodem. 

 

Langs de Egmondervaart, Hoevervaart, Wimmenumervaart werden op beperkte 

schaal oorspronkelijke stolpen en landerijen aangelegd vanwege de handel via 

die vaarten. Twintigste-eeuwse (woon)bebouwing concentreert zich langs ont-

sluitingslijnen door het gebied: Kogendijk, Bergerweg, Hoeverweg, Heilooër 

Zeeweg, Vennewatersweg. De bebouwingslinten hebben een transparant ka-

rakter. 

KARAKTERISTIEKE  

BEBOUWINGSPATRONEN IN 

OPEN POLDER 
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Het plan is op 15 oktober 2008 aan het Hoogheemraadschap toegezonden in 

het kader van de watertoets. Hier is op 10 december 2008 door het Hoogheem-

raadschap gereageerd. Deze reactie is als bijlage bij het plan gevoegd. Het 

Hoogheemraadschap geeft in het advies diverse aandachtspunten en voorwaar-

den aan voor de realisatie van het project. Aan deze aandachtspunten en voor-

waarden wordt voldaan.  

5 . 2 . 1   

G r o n d w a t e r  

Om de leidingen 'in den droge' aan te kunnen leggen moet de werkstrook ter 

plaatse van de sleuf worden bemalen. Ook de bouwputten voor geboorde lei-

dingdelen en dergelijke zullen tijdens de realisatiefase worden bemalen. Er 

wordt verwacht dat als de leidingen in een natte periode worden aangelegd 

dat voor het voorkeurstracé in circa 1,76 miljoen m³ grondwater moet worden 

onttrokken. Ten behoeve van de bouw van de BGM zal 30.000 m3 en de bouw 

van de BKM zal 315.000 m3 grondwater moeten worden onttrokken. Het ont-

trokken grondwater zal in principe in overleg met het bevoegd gezag op een 

geschikt oppervlaktewater worden geloosd. Bronneringswater uit de polders 

ten westen van Alkmaar kan ijzer- en zwavelverbindingen bevatten. Het bron-

neringswater dat van slechte kwaliteit is, wordt geretourneerd in een daarvoor 

geschikte bodemlaag op circa 150 diepte. Voor het gehele tracé is de provincie 

Noord-Holland de vergunningverlener voor grondwateronttrekking en het be-

heer van de waterkwantiteit en waterkwaliteit is in handen van het Hoog-

heemraadschap Hollands Noorderkwartier. Het Hoogheemraadschap zal 

binnenkort ook de vergunningverlener worden voor grondwateronttrekking. 

 

Als gevolg van de grondwateronttrekking wordt het peil in een strook langs het 

tracé tijdelijk verlaagd. Voor de leidingen wordt er van uitgegaan dat per lei-

dingstrekking de sleuf 7 dagen zal worden bemalen. Ter plaatse van de sleuf 

zal het grondwaterpeil in het algemeen circa 2 meter worden verlaagd gedu-

rende deze periode. Als gevolg van de bemaling zal er tijdelijk een verlaging 

van de grondwaterspiegel optreden in een strook aan weerszijden van de sleuf 

met een breedte aan iedere zijde van 150 à 200 meter. Voor de gevolgen van 

de grondwateronttrekking op natuurwaarden wordt verwezen naar paragraaf 

5.6.3. 

5 . 2 . 2   

O p p e r v l a k t e w a t e r  e n  w a t e r k e r i n g e n  

Bij de leidingaanleg moeten diverse kanalen, vaarten en sloten worden ge-

kruist. Hoofdwateren zoals het Noordhollandsch Kanaal en boezemwateren 

met ontwateringfuncties zullen op zo'n manier worden gekruist dat de afwate-

ringsfunctie volledig behouden blijft en de scheepvaart niet wordt gestremd. 

Bij het dimensioneren van duikers wordt rekening gehouden met calamiteiten, 

zoals een plotselinge grote afvoer en grote neerslaghoeveelheden. 

 

EFFECTEN 

EFFECTEN 
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Als gevolg van de leidingaanleg zouden de volgende tijdelijke effecten kunnen 

optreden: 

- Beïnvloeding van de kwaliteit van het oppervlaktewater als gevolg van 

geloosd bronneringswater. In overleg met de waterbeheerder zal een 

geschikte boezem worden gekozen met een voldoende verversingsgraad 

zodat eventuele effecten binnen de limieten blijven. 

- Beïnvloeding van de flora en fauna van kleine sloten die tijdelijk tijdens 

de aanleg worden afgedamd. Tijdens de aanleg worden maatregelen ge-

troffen om deze effecten te beperken. 

- Tijdelijke hinder van de scheepvaart. Mocht voor de kruising van het 

Noordhollandsch Kanaal een aanlegmethode worden gekozen waarbij 

hinder van de scheepvaart kan optreden dan zullen in overleg met de 

waterbeheerder de vereiste maatregelen worden getroffen en bekend 

gemaakt. 

- Aantasting van de integriteit van de waterkeringen. De leidingen wor-

den ontworpen en aangelegd conform de normenreeksen NEN 3650 en 

3651. Deze normen zijn er op gericht om de veiligheid van transportlei-

dingen tijdens de hele levenscyclus te waarborgen en calamiteiten te 

voorkomen. Kruisingen met waterkeringen zullen in overleg met het 

hoogheemraadschap worden ontworpen en uitgevoerd. NEN 3651 is 

daarbij specifiek van toepassing op kruisingen van buisleidingen met be-

langrijke waterstaatswerken of parallelligging daaraan. Door de juiste 

toepassing van de normen, een goede afstemming met de betrokken 

partijen en duidelijke afspraken wordt gewaarborgd dat de integriteit 

van de waterkeringen niet wordt aangetast door de leidingen van het 

project en dat de veiligheid van mens en milieu wordt verzekerd. 

5 . 3   

B o d e m  

Door bemaling kan de grond inklinken en kan de flora ter plaatse last hebben 

van verdrogingverschijnselen. Het effect hiervan is echter sterk afhankelijk 

van het seizoen waarin de bemaling plaatsvindt. Tijdens droge perioden zullen 

de effecten op de bodem en natuur sterker zijn dan in natte periodes. Indien 

water met ijzer- of zwavelverbindingen wordt geloosd kan dit de waterkwali-

teit van de betreffende boezem beïnvloeden. 

Bodemzettingen kunnen gaan optreden in gebied met zettingsgevoelige gron-

den (bijvoorbeeld veen) en wanneer de grondwaterstand tot onder de Gemid-

delde Laagste Grondwaterstand wordt verlaagd. Op het grootste deel van het 

tracé bestaat de bovenste bodemlaag uit klei, met daaronder plaatselijk fijn 

tot grof zand. Op basis van de bodemopbouw en de benodigde verlagingen is 

ingeschat dat, bij goede uitvoering van de gekozen aanlegmethoden, de kans 

op zettingen in het voorkeurstracé nihil is. Verder kan de bodem van de sleuf 

en de werkstrook plaatselijk verdicht of verstoord worden. De werkwijze van 

de aanleg is er echter op gericht deze effecten zo klein mogelijk te houden. 

EFFECTEN 
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Bij het cultuurtechnisch herstel na afloop van de aanleg wordt er voor gezorgd 

dat de bodem zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat wordt opgeleverd. 

5 . 4   

T r i l l i n g e n ,  l u c h t k w a l i t e i t  e n  g e l u i d -

h i n d e r  

Bij de aanleg van de gasleidingen wordt materieel ingezet zoals graafmachi-

nes, shovels, generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelij-

ke wat emissies naar de lucht, geluid en licht zal veroorzaken. Daarnaast kan 

gedurende de realisatiefase de opstuiving van droge grond tot overlast leiden. 

Het uitgangspunt is dat de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag worden 

uitgevoerd en dat er modern, geluidsarm materieel wordt ingezet, waardoor 

de effecten op geluid en licht zoveel mogelijk worden beperkt. De werkzaam-

heden en het materieel verplaatsen zich gedurende de voortgang van de aan-

leg van de gasleiding langs het tracé en de werkzaamheden vinden in principe 

alleen overdag plaats, met uitzondering van de boorwerkzaamheden. De sleuf 

wordt na het leggen van de leidingen zo snel mogelijk gedicht. Het definitieve 

cultuurtechnische herstel vindt, in overleg met de grondeigenaar of beheerder, 

zo snel mogelijk daarna plaats, maar dit kan afhankelijk zijn van goede weers-

omstandigheden. 

 

Gezien het feit dat de werkzaamheden zich continu verplaatsen, het tijdelijke 

karakter van de werkzaamheden (en daarmee de emissies) en de lage achter-

grondconcentraties in het gebied, worden de effecten van de aanleg op de 

luchtkwaliteit niet relevant geacht. 

Ook de aardgasstations Bergermeer en Boekelermeer zullen geen invloed heb-

ben op de luchtkwaliteit. De compressoren worden elektrisch aangedreven. 

Het enige gas dat vrij kan komen is aardgas bij het incidenteel afblazen van 

gas. Dit is niet één van de stoffen waarop het gestelde in de Wet milieubeheer 

ten aanzien van luchtkwaliteit van toepassing is. Het gas zal vervolgens ver-

vliegen. Dit levert geen veiligheidsrisico op.  

 

In overleg met de wegbeheerder wordt voor aanvang van de werkzaamheden 

een verkeersplan opgesteld om het verkeer in goede banen te leiden en over-

last te beperken. Zo nodig kunnen lokaal extra maatregelen worden getroffen 

om eventuele overlast te minimaliseren. 

 

De milieueffecten als gevolg van het werk en de daaraan verbonden logistiek is 

moeilijk te kwantificeren, ook al gezien het feit dat de werkzaamheden zich 

continu verplaatsen en een tijdelijk karakter kennen. 

 

Sinds begin jaren zeventig wint TAQA gas uit het Bergermeerveld. Het reservoir 

bevindt zich op een diepte van 2000 - 2250 meter. De oorspronkelijke druk in 

het veld was 250 bar en het veld bevatte 16.8 miljard Nm³ aardgas. Het veld is 

EFFECTEN 

LUCHTKWALITEIT 

AARDSCHOKKEN 
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nu uitgeproduceerd en heeft nog een restdruk van 10 bar. In het verleden zijn 

er tijdens de winning van gas uit het Bergermeerveld vier aardbevingen opge-

treden. Zowel in 1994 als in 2001 heeft het KNMI twee opeenvolgende aardbe-

vingen geregistreerd. De opgetreden aardbevingen zijn zeer waarschijnlijk het 

gevolg van drukveranderingen in de ondergrond veroorzaakt door de gaswin-

ning. Onderzoek is verricht naar het aardbevingsrisico bij het gebruik van het 

Bergermeerveld voor ondergrondse gasopslag zoals dit is voorzien bij dit pro-

ject (achtergronddocument 22). 

De belangrijkste conclusies op het gebied van de te verwachten geomechani-

sche effecten van het gebruik van het Bergermeerveld zijn: 

- TNO heeft een diepgaande studie uitgevoerd naar de geomechanische 

geschiktheid van het Bergermeerveld voor ondergrondse gasopslag en 

de te verwachten seismische effecten. Hieruit is niet gebleken dat er 

ontoelaatbare effecten zullen optreden. 

- Het reservoir bevindt zich in een geomechanisch instabiel gebied wat 

mogelijk zou kunnen leiden tot het optreden van nieuwe trillingen. Uit 

de berekeningen van TNO blijkt dat de breuken in en grenzend aan het 

reservoir grotendeels stabiliseren tijdens de injectie van het gas. Dit 

betekent dat spanningen over de breuk die zijn veroorzaakt door de 

winning van het gas weer worden opgeheven en de kans op verschuivin-

gen langs de breuken afneemt. 

- Het wordt niet verwacht dat door de wisselende druk binnen het werk-

gebied (88 - 135 bar) trillingen zullen optreden. De sterkte van eventue-

le nieuwe trillingen zullen maximaal 3.9 op de schaal van Richter 

bedragen (zeer licht). 

- De maximaal gemeten bodemdaling als gevolg van de gasonttrekking tot 

nu toe bedraagt ongeveer 10,5 cm in het midden van de dalingskom. 

Door het weer op druk brengen van het veld verwacht TNO dat de bo-

dem weer circa 6 cm zal stijgen. 

- Op grond van de uitgevoerde studies en eigen analyses, zal TAQA er 

voor zorgen dat: 

- drukverschillen tussen de twee, door een breuk gescheiden, blok-

ken van het Bergermeerveld beperkt zullen worden gehouden om 

ontoelaatbare spanningen te voorkomen; 

- injectie zonder compressie dusdanig wordt uitgevoerd dat de tem-

peratuurverlaging in het veld na de injectie van het gas beperkt 

blijft tot het gebied direct rondom de putten. 

 

In het kader van de procedure van het MER is door bewoners bezorgdheid geuit 

over de mogelijkheden van aardschokken en de mogelijke omvang daarvan. 

Naar aanleiding van deze bezorgdheid is de volgende toelichting geformuleerd.  

 

Bij de seismologische afdeling van het KNMI werden in 1986 de eerste geïndu-

ceerde aardbevingen geregistreerd, dat wil zeggen, aardbevingen welke ver-

oorzaakt worden door gaswinning. Een typisch kenmerk van deze bevingen is 

de ondiepe ligging van het hypocentrum of oorsprong. Deze bevindt zich door-

gaans op een diepte variërend van 2 tot 3 kilometer. Hiermee onderscheiden 

TOELICHTING OP VRAGEN 

AANGAANDE AARDSCHOK-

KEN 
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deze bevingen zich van natuurlijke bevingen welke veelal een diepere oor-

sprong hebben. Het KNMI heeft vanaf 1986 tot heden iets meer dan 550 bevin-

gen geregistreerd. Van alle bevingen heeft het leeuwendeel, 87% een magni-

tude of kracht kleiner dan 2. Deze bevingen worden doorgaans niet gevoeld 

door mensen. Een aanzienlijk kleiner deel van de bevingen, ongeveer 11,5% 

bevindt zich in de categorie tussen 2 en 3 en ongeveer 1,5% van de gemeten 

bevingen is zwaarder, tot een kracht van 3,5. De sterkste bevingen werden 

waargenomen bij Alkmaar op 9 september 2001 en bij Westeremden ten noord-

oosten van de stad Groningen op 8 augustus 2006, beiden met kracht 3,5. Ge-

induceerde bevingen groter dan 3,5 zijn in Nederland niet waargenomen. Iets 

buiten de Nederlandse grens, bijvoorbeeld in het Duitse Ibbenburen vinden 

met enige regelmaat bevingen plaats als gevolg van kolenmijnbouw waarvan 

de sterkste tot nu een kracht van 4,6 had. Evenals in het zuidelijker gelegen 

Ruhrgebied en België worden deze bevingen veroorzaakt door het instorten van 

oude mijngangen. Ze zijn in dit opzicht niet te vergelijken met de bevingen 

gerelateerd aan gasproductie zoals we die kennen in noordoost Nederland en 

de Alkmaarse regio.  

 

Sinds 1995 worden alle Nederlandse regio’s met gaswinning bewaakt met een 

netwerk van boorgatseismometers en versnellingsmeters. Boorgatseismometers 

zijn seismometers die tot op een diepte van 200 meter in de grond zitten. Op 

dieptes beneden 150 meter is er nauwelijks sprake van bodemruis, zodat klei-

nere aardbevingen beter geregistreerd kunnen worden dan met oppervlakte 

instrumenten. TAQA heeft n.a.v. de bevingen nabij Alkmaar een uitbreiding 

van het netwerk van seismometers en versnellingsmeters gefinancierd. In het 

afgelopen jaar zijn er inmiddels weer twee nieuwe versnellingsmeters bij ge-

plaatst, waarvan 1 in het historische centrum van Alkmaar en een tweede na-

bij ECN Petten. 

In het kader van de Milieu Effect Rapportage en als vervolg op eerdere rappor-

tage hieromtrent (Logan 1995) heeft TAQA de aardbevingsgevoeligheid van het 

Bergermeerveld in de afgelopen periode uitgebreid laten onderzoeken en mo-

delleren door TNO met inachtneming van het voortschrijdend inzicht en de 

meest recente meetgegevens. 

De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat bij het wederom op druk 

brengen van het gasveld er stabilisatie optreed waarbij de kans op bevingen 

afneemt.  

 

Enige toelichting op de geologische configuratie werkt wellicht verhelderend. 

In de Nederlandse gasvelden bevindt het gas zich in de zeer kleine resterende 

holten tussen de afzonderlijke zandkorrels waaruit de poreuze zandsteen is 

opgebouwd. Grotere holten of cavernes komen dus niet voor. Een zandsteen 

kan derhalve ook niet instorten zoals wel eens gedacht wordt. Van de moge-

lijkheid tot “collapse” zoals bij oude mijngangen en schachten is hier beslist 

geen sprake.  

Het gas in het reservoir staat uiteraard onder hoge druk. Door gaswinning en 

drukafname, vindt er een geleidelijke volumeverandering plaats in het reser-

voir gepaard gaand met spanningsveranderingen. Dit zien we aan het oppervlak 
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gereflecteerd als een dalingskom boven het betreffende gasveld. Hoewel er 

van ondergrondse instortingen op de diepte van het reservoir geen sprake is, 

treden er wel kleine bewegingen op langs de in het reservoirgesteente aanwe-

zige breukvlakken. Dit kan gepaard gaan met lichte trillingen welke gevoeld 

kunnen worden bij een kracht van groter dan 2. De bevingen in 1994 en 2001, 

die zijn opgetreden in het Bergermeerveld als gevolg van spanningsopbouw 

door interne drukafname, vonden plaats na een relatief lange productieloop-

tijd. De eerste beving vond plaats nadat de druk was afgenomen tot slechts 

een kwart van de oorspronkelijke druk en de daaropvolgende beving in 2001 bij 

een drukafname tot een tiende van de oorspronkelijke druk. Eventuele vervolg 

trillingen als gevolg van resterende depletie-energie worden niet verwacht 

maar zijn nimmer uit te sluiten. Door de vrijgekomen energie van de bevingen 

zijn de interne spanningen voor een deel afgenomen. Het wederom op druk 

brengen van het reservoir zal in principe een verdere stabilisatie tot gevolg 

hebben. 

De totale breukbeweging tijdens gasinjectie zoals berekend op basis van de 

relatie tussen slip en magnitude komt overeen met 2.4 tot 2.7. Alleen wanneer 

tegelijkertijd van alle parameters bij deze berekeningen de meest extreme 

waarden worden aangehouden dan wordt een maximum van 3.9 bereikt.  

 

De gevolgen van eventuele “fatigue” of “vermoeidheid” van het reservoirge-

steente bij het cyclisch (meervoudig herhaling) vullen en weer leegproduceren 

van het veld zullen waarschijnlijk niet groot zijn. Hoewel hier momenteel nog 

geen wetenschappelijk bewijs voor is, verwacht de initiatiefnemer (niet beves-

tigd door TNO) dat bij cycliciteit van het proces eventuele bewegingen langs in 

het reservoir aanwezige breukvlakken in tegengestelde richting eerder en ge-

makkelijker optreden, maar tevens minder krachtig zijn. Bijgevolg zal er ook 

minder energie tegelijkertijd vrijkomen voor trillingen. Er zal eerder sprake 

zijn van series, opeenvolgende, kleinere, aan het oppervlak niet voelbare be-

wegingen dan de meer abrupte en duidelijk voelbare trillingen welke in het 

verleden zijn opgetreden aan het einde van de winning. Lekkage naar het op-

pervlakte door het reservoirgesteente is uitgesloten door het fysieke karakter 

van de taai vloeibare en dikke zoutlaag aan de bovenzijde van het reservoir. 

Met behulp van de gegevens die verzameld zullen worden tijdens het injecte-

ren en produceren zal Taqa hier meer inzicht in krijgen.  

 

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) in de Verenigde Staten is, naar 

aanleiding van twijfels en zorgen onder de bevolking, gevraagd een second 

opinion uit te voeren op de seismicity study van TNO. Verder is MIT gevraagd 

de vragen van Stichting Gasalarm2 en de Technische commissie bodembewe-

ging (Tcbb) te beantwoorden. 

 

Het rapport is in zijn geheel geëvalueerd. De onderzoekers zijn het eens met 

de belangrijkste conclusie van TNO, namelijk dat de maximum magnitude van 

een aardbeving, die zou kunnen plaatsvinden tijdens de injectie en productie 

van gas in het Bergermeer veld, 3,9 op de schaal van Richter kan bedragen. De 

kans op een dergelijke aardbeving is volgens de onderzoekers minder dan 1%. 

SECOND OPINION AARD-

SCHOKKEN 
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Deze conclusie stemt overeen met de statistische analyse, die het KNMI heeft 

uitgevoerd op alle geïnduceerde (door de mens veroorzaakte) aardbevingen in 

Nederland. 

 

De onderzoekers van MIT gaan ook in op de vragen van Stichting Gasalarm2 

over een breuklijn onder de gemeente Bergen, die langer zou zijn dan ge-

dacht, waardoor er een groter aardbevingsrisico zou zijn. MIT is van mening 

dat de totale lengte van de betreffende breuklijn niet van belang is voor de 

sterkte van een potentiële aardbeving. Alleen het bewegingsgevoelige deel van 

die breuklijn is van belang en dat betreft slechts een klein deel van de breuk. 

MIT ondersteunt hiermee de analyse van TNO, die tot bovenstaande hoofdcon-

clusie heeft geleid. Daarnaast gaat MIT in op gevolgen van het herhaaldelijk 

injecteren en produceren van het gas op de spanningen in de gesteentelagen. 

Stichting Gasalarm2 wilde weten of dit leidt tot extra aardbevingsrisico’s. De 

onderzoekers zijn echter van mening, dat dit cyclische injec-

tie/productieproces niet zal leiden tot extra aardbevingsrisico’s, omdat zij 

geen opeenhoping van spanningen in de breukzones verwachten (zoals zich dat 

bijvoorbeeld voordoet bij natuurlijke (tektonische) breuken in aardbevingsge-

voelige gebieden). 

 

De onderzoekers van MIT hebben waardering voor de studie van TNO, maar 

maken ook enkele kanttekeningen bij het gebruikte rekenmodel. Zij geven 

aan, dat het rekenmodel nog verbeterd zou kunnen worden, maar dat dit geen 

gevolgen zal hebben voor de bovenbedoelde hoofdconclusie. 

 

MIT doet enkele aanbevelingen voor het meten van de seismische respons van 

het gashoudende gesteente op injectie en productie van gas en voor het meten 

van de beweging van het aardoppervlak. Op basis hiervan kan het inzicht in de 

mechanica van het gashoudende gesteente worden vergroot. Deze aanbevelin-

gen zullen worden verwerkt in de voorwaarden, die aan de instemming met 

het opslagplan zullen worden verbonden. 

5 . 5   

R u i m t e l i j k e  o m g e v i n g ,  c u l t u u r h i s t o r i e  

e n  l a n d s c h a p  

In het landschap is het patroon van strandwallen en strandvlakten nog steeds 

zichtbaar. De strandvlakten zijn de laaggelegen droogmakerijen met een voor-

namelijk open karakter. De strandwallen zijn de iets hoger gelegen zandige 

terreinen, waarop de eerste bewoning was gevestigd en nu nog hoofdzakelijk 

een mix kennen van bos en (woon)bebouwing.  

 

Het gebied kent een afwisseling van de vlakke en weidse polders en natuurlijk 

(duinen, strandwallen en bos) en door mensen gemaakt reliëf (dijken en be-

bouwing). Zichtlijnen maken deze hoogteverschillen ervaarbaar. Op de strand-

HOOGTEVERSCHIL &  

SILHOUETTEN 
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vlakte (de huidige polders) zijn vooral de vele dijken opvallend en beeldbe-

palend. De dijken en polderpatronen maken zichtbaar hoe er van west naar 

oost steeds opnieuw land is gewonnen. Elke polder heeft in meer of mindere 

mate nog een herkenbare ruimtelijke begrenzing in de vorm van een dijk. De 

dijken zijn overwegend bescheiden van hoogte. De verdichting van de polder is 

een bedreiging voor de ervaarbaarheid van het open polderlandschap tegen het 

decor van het duinlandschap en bosgebieden. 

 

Markant in het gebied is de afwisseling van strandwallen en strandvlaktes. 

Bewoning vindt vanouds plaats op de strandwallen vanwege hun hogere ligging. 

Vrijwel alle dorpen en steden in de regio liggen dan ook op de oude strandwal-

len en ook de ontsluitingwegen in noord-zuid richting lopen over de hoogtes. 

Hier is ook hoge beplanting te vinden en een aantal bossen. 

 

De lager gelegen delen van het gebied, de strandvlaktes die tussen de wallen 

in liggen, zijn in gebruik als weiland. De bebouwing is er schaars. Dit weidse 

landschap staat in schril contrast met het, meer besloten, strandwallenland-

schap. Er zijn doorzichten, zowel vanaf de strandwallen naar de polders, als 

omgekeerd. Het contrast tussen de vlakte en de hoger gelegen gebieden, en de 

overgang daartussen, wordt zo goed herkenbaar. 

 

LANDSCHAPPELIJKE  

ZONERING 
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F i g u u r  1 6 .  B e e l d kw a l i t e i t  v a n  h e t  g e b i e d   

( B r o n :  H z A  S t e d e b o uw  E n  L a n d s c h a p ,  2 0 0 8 )  

 

Bij de voorgenomen activiteit wordt de visueel ruimtelijke situatie zo veel als 

mogelijk na de ingreep hersteld. Uitgangspunt is dat de landschappelijk waar-

devolle elementen en structuren worden teruggebracht in de oorspronkelijke 

staat. 
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Ten zuiden van Bergen liggen als (niet-agrarische) groene oases enkele dichte 

bosschages in open landschap: rond de sportcomplexen, rond het mobilisatie-

complex en De Karperton. Daar waar de rand van de polder nog groen is tussen 

Alkmaar en Heiloo, rukt de bebouwing van Alkmaar steeds verder op richting 

Bergens grondgebied. De nog karakteristieke open ruimte tussen Bergen en 

Alkmaar slibt met name aan de Westrand steeds verder dicht met stedelijke 

bebouwing. 

 

De oorspronkelijke bebouwing in de Boekelermeer is geënt op de structuur van 

de droogmakerij. De toekomstige inrichting van het bedrijfsterrein sluit op 

deze structuur aan. De structuur van de lintbebouwing langs de Boekelermeer-

weg neemt een bijzondere rol als cultuurhistorische en landschappelijke dra-

ger in: een groen karakter en kleinschalige bebouwing. 

 

Bij de aanleg van de leidingen zullen twee verschillende technieken worden 

toegepast: 

1. In het 'open veld', de zogenaamde 'veldstrekkingen', worden de leidin-

gen middels open ontgraving, in tijdelijke sleuven, gelegd. 

2. Bij kruisingen van wegen, spoordijken, grotere waterlopen en land-

schappelijk gevoelige gebieden, de zogenaamde 'hoofdkruisingen', wor-

den de leidingen sleufloos, met behulp van geavanceerde technieken, 

gelegd. 

 

Door de juiste combinatie van deze technieken zal de visuele impact tijdens de 

realisatiefase en, door het toepassen van sleufloze technieken bij bijzondere 

objecten, ook in de gebruiksfase tot een minimum beperkt kunnen blijven. De 

tijdelijke visuele verstoring van de afgerasterde werkstrook, inclusief rijbaan 

en teelaardeberging, zal enkele maanden aanwezig zijn in het landschap. De 

gelaste buisstrengen en de open sleuven zullen respectievelijk slechts enkele 

weken en enkele dagen te zien zijn. 

 

De sleufloze technieken tasten de oppervlaktestructuren van de bijzondere 

objecten niet aan. Bij het begin en eind van het sleufloze traject moeten ech-

ter wel tijdelijk (boor)installaties worden geplaatst en bouwputten aangelegd. 

Er wordt naar gestreefd deze faciliteiten zoveel mogelijk buiten gevoelig ge-

bied te plaatsen, maar technische randvoorwaarden kunnen de vrijheidsgraden 

hierbij beperken. 

 

De tijdelijke visuele verstoringen als gevolg van de leidingaanleg zijn lastig te 

kwantificeren en zijn sterk afhankelijk van de perceptie van de waarnemer. 

Eenmaal in gebruik zijn de ondergrondse leidingen niet meer zichtbaar en 

leiden dus niet meer tot aantasting van het landschap. Wel ontstaat er ruimte-

beslag als gevolg van nieuwe gasleidingen. Vanwege veiligheidsvoorschriften is 

er sprake van een bebouwingsvrije zone van 5 meter vanaf de buitenste leiding 

van de 'bundel' leidingen en zijn er ter plaatse van de aansluitpunten op de 

beide hoofdtransportleiding beperkte terreinen nodig. 

EFFECTEN 
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5 . 6   

E c o l o g i e  

Bij het project wordt een aantal ecologische deelgebieden doorkruist. Hierbij 

zijn de volgende deelgebieden van belang: 

- Industrieterrein Boekelermeer-Zuid 2: De leidingen zullen hier zoveel 

mogelijke de vastgestelde tracés en infrastructuur volgen. 

- Deelgebied-West tussen Bergen en Heiloo, bestaande uit de Bergermeer 

(inclusief Loterijlanden) en Egmondermeer. 

- Heilooërbos met randgebieden: Voor de doorkruising van het Heilooër-

bos wordt er van uitgegaan dat de leidingen door middel van een ge-

stuurde boring worden aangelegd. Hierdoor hoeft niet te worden ge-

graven en zullen de natuurwaarden van het gebied zo min mogelijk 

worden aangetast. 

- Schermer: De Schermer moet worden doorkruist om de installatie aan 

te sluiten op het hoofdnet van de Gasunie. In de Schermer wordt de lei-

ding gelegd in een open sleuf, terwijl het Noordhollandsch Kanaal zal 

worden gekruist met een gestuurde boring.  

 

Ten behoeve van het MER zijn de natuurwaarden en de natuurontwikkeling 

voor het gehele gemeentegrensoverschrijdende plangebied onderzocht door 

ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes & Groot. De begrenzing 

van het onderzochte gebied volgt de omliggende polderbegrenzingen of een 

minimaal 300 meter brede invloedzone van de voorgenomen ingreep op een 

bepaalde plek. Hierbuiten wordt verondersteld dat het project geen invloed 

heeft op voorkomende natuurwaarden.  

 
F i g u u r  1 7 .  O v e r z i c h t s k a a r t  n a t u u r g e b i e d e n  ( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  
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5 . 6 . 1   

G e b i e d s b e s c h e r m i n g  

E co lo g i s ch e  h oo fd s t r u c tu u r  ( EH S )  

Een verfijnde uitwerking, wat betreft natuurlijke waarden in het gebied, geeft 

de in 1993 vastgestelde Ecologische hoofdstructuur. Hierin wordt ondermeer 

beoogd (grote) natuurgebieden, veelal Habitatrichtlijn- (HRL) of Vogelrichtlijn-

gebieden (VRL), onderling te koppelen en migratie van flora en fauna tussen 

die gebieden mogelijk te maken.  

Het plangebied heeft vooral een functie als verbinding tussen de duinen (de 

HRL-gebieden 'Schoorlse duinen' en 'Noord-Hollands Duinreservaat') en de open 

gebieden van Laag-Holland. Het gehele gebied westelijk van het Heilooërbos 

en dit bos zelf valt onder de EHS, grotendeels als cultuurlandschap met na-

tuurwaarden. De Damlanderpolder en Loterijlanden worden begrensd als 'half 

natuur', dit zijn natuurgebieden waarbij menselijk ingrijpen het aanzicht be-

paalt. Het is opvallend dat in de zuidelijke en zuidwestelijke Bergermeer een 

grotere oppervlakte terrein onder deze natuurgebiedstatus moet komen te 

vallen volgens de EHS. In dit gebied liggen nu reeds botanisch interessantere 

graslandpercelen. Het gebied oostelijk van het Heilooërbos tot de A9 en de 

Oosterzijpolder, oostelijk daarvan, zijn ook binnen de EHS begrensd. De 

Schermer valt er buiten. 

 

Na tuu r g eb i edp l a nnen  

De ontwikkeling van natuur voor het gebied westelijk van het Heilooërbos is 

verder uitgewerkt. Dit deel van het plangebied valt onder Natuurgebiedplan 

(NGP) Noord Kennemerland West. Een deel van de EHS moet worden gereali-

seerd door agrarisch natuurbeheer. In het gebiedsplan is uitgewerkt welk agra-

risch beheerpakket waar kan worden aangevraagd. Het grootste deel van het 

westelijke gebied is bestempeld als 'ruime-jasgebied' (zowel botanisch als op 

het gebied van weidevogels). Dit zijn zoekgebieden waar terreinbeheerders 

(boeren of andere beheersorganisaties) via de subsidieregeling van 'Programma 

Beheer' bepaalde pakketten kunnen afsluiten waarmee bepaalde natuur kan 

worden gerealiseerd. Het gebied oostelijk van het Heilooërbos valt onder een 

ander NGP: Noord-Holland Midden. Dit gebied is in het NGP onderverdeeld in 

'bestaand natuurgebied' (Heilooërbos), het gebied tussen dit bos en de A9 dat 

in het geheel omgevormd moet worden tot natuurgebied, en de Oosterzijpol-

der, ten oosten van de A9 dat is bestempeld als 'ruime jas'. Polder De Schermer 

heeft geen status in het NGP. 

 

Na tuu rmonumen ten  

De belangrijkste doelstellingen voor wat betreft de bij Natuurmonumenten in 

beheer zijnde graslanden is uitbreiding en verbetering van het bloemrijke gras-

landtype Dotterbloemgrasland. Rond de 80% van het beheersgebied zal een 

botanische hoofddoelstelling krijgen waarbij verschraling en het terugdringen 

van Pitrus (Juncus effusus) belangrijke aandachtspunten zijn. Dit kan worden 

bereikt met betere drainage en bekalking.  
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Botanische verbetering van graslanden wordt vooral voorzien op de terreinen 

in beheer, oostelijk van het Heilooërbos. Het beheersgebied zal een aanvul-

lende weidevogeldoelstelling krijgen op een klein deel van de totale opper-

vlakte (20%). Hier zal extra bemest worden. In het Heilooërbos wordt het 

huidige beheer gehandhaafd; dit is gericht op een natuurlijke bosontwikkeling 

zonder houtproductie en zonder uitgebreid actief ingrijpen. 

5 . 6 . 2   

S o o r t e n b e s c h e r m i n g  

F l o r a  &  Veg e ta t i e  

In de periode tussen 1996 en 2007 is het gebied in beheer bij Natuurmonumen-

ten getypeerd op natuurtype en geïnventariseerd op voorkomende planten 

door medewerkers van Natuurmonumenten. Het gehele plangebied is daar-

naast in het kader van de PNI (Provinciale Natuur Informatie, Provincie Noord-

Holland9) in een aantal verschillende jaren vlakdekkend geïnventariseerd op 

voorkomende flora. Binnen de methodiek van de PNI worden ofwel per vlak 

(perceel) ofwel per lijn (bijvoorbeeld sloot of berm) floragegevens genoteerd. 

 

JE

CALY

CN

LC

LP, PL, HL, ELY

ASPT

PL+

Graslandtypen

ATFR, BM

 
F i g u u r  1 8  &  1 9 .  G r a s l a n d t y p e n  t o e g ew e z e n  t i j d e n s  i n v e n t a r i s a t i e s  i n  h e t  

k a d e r  v a n  d e  P N I  &  g e b i e d e n  i n  b e h e e r  b i j  N a t u u rm o n ume n t e n  m e t  t y p e r i n g  

v a n  n a t u u r t y p e  ( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

 

Het blijkt dat botanisch interessante percelen in het plangebied vooral voor-

komen in de centrale en zuidelijke Bergermeerpolder, de uiterst zuidelijke 

Egmondermeer (Zuidpolder) en oostelijk van het Heilooërbos bij de Kooimeer. 

                                                   
9 Na 2004 Landschap Noord-Holland 

BESCHERMDE SOORTEN 
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Dit zijn grotendeels de percelen in beheer bij Natuurmonumenten. Uitzonde-

ringen hierop zijn percelen in de zuidelijke en zuidwestelijke Bergermeer met 

typologie 'LC' en 'CALY', die 'regulier' agrarisch worden beheerd. De 'witte' vlek-

ken op de kaart zijn hoofdzakelijk akkers. Het gebruik van het land als akker-

land of grasland kan van jaar tot jaar verschillen. Botanisch meer interessante 

graslanden zullen permanent als zodanig worden gebruikt. 

In het plangebied is een aantal verschillende beschermde plantensoorten aan-

getroffen. Deze soorten zijn onder te verdelen in verschillende beschermings-

regimes. Soorten die worden genoemd in tabel 1 van de Flora- en faunawet 

zijn 'vrijgesteld'. Dit betekent dat voor ruimtelijke ontwikkelingen verstoring 

van deze soorten vrijgesteld is van het aanvragen van een ontheffing. Voor 

soorten die voorkomen in tabel 2 moet, als geen goedgekeurde gedragscode is 

opgesteld, ontheffing worden aangevraagd voor het verstoren van deze soor-

ten.  

 

In het plangebied zijn acht 'tabel 1'-soorten gevonden: Zwanenbloem (Butomus 

umbellatus), Gewone dotterbloem (Caltha palustris), Gewone vogelmelk (Orni-

thogalum umbellatum), Knikkende vogelmelk (Ornithogalum nutans), Kleine 

maagdenpalm (Vinca minor), Koningsvaren (Osmunda regalis) en Grote kaar-

denbol (Dipsacus fullonum). Er zijn zes soorten aangetroffen uit tabel 2: Rie-

torchis (Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa), Grote keverorchis (Listera 

ovata), Brede orchis (Dactylorhiza majalis subsp. majalis), Daslook (Allium 

ursinum), Wilde kievitsbloem (Fritillaria meleagris) en Stengelloze sleutel-

bloem (Primula vulgaris).  

 

De Zwanenbloem is verreweg de meest algemeen aanwezige beschermde plan-

tensoort. Deze soort ontbreekt alleen in polder De Schermer. De Zwanenbloem 

is een oeverplant die geen hoge eisen stelt aan de waterkwaliteit en vrij goed 

tegen lichte verontreiniging bestand is. Ze komt op allerlei grondsoorten voor 

en heeft een voorkeur voor water tot circa een halve meter diep. De Zwanen-

bloem is vooral een plant van sloten die regelmatig geschoond worden.  

 

De verspreiding van de Gewone dotterbloem en Rietorchis in het plangebied 

valt grotendeels samen met het voorkomen van 'CALY' graslanden. De Rietor-

chis gedijt vooral onder vochtige, matig voedselrijke omstandigheden. De soort 

heeft behoefte aan een zonnige tot licht beschaduwde standplaats die zomers 

niet mag uitdrogen. De Gewone dotterbloem is een vlezige voorjaarsbloeier 

met donkergroene bladeren. Het is één van de eerste moerasplanten die in 

bloei komt. Deze ranonkelsoort heeft een voorkeur voor zuurstofrijk water en 

mijdt fosfaatrijk en ammoniakhoudend water. Van nature groeit de Gewone 

dotterbloem tussen riet aan de oever van allerlei wateren en ook wel in broek-

bossen. Ook in natte voedselrijke graslanden kwam deze soort vroeger veel 

voor.  

 

De Koningsvaren is een plant van natte, zure, kalkarme zand- of veengrond. 

Vooral op halfbeschaduwde plaatsen kunnen de planten groot worden. De soort 

komt alleen voor langs de ringsloot van de Bergermeer nabij Bergen. 
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Het Daslook komt voor nabij de 'Karperton' en in het Heilooërbos als stinzen-

plant. Stinzenplanten zijn planten die in het verleden vanwege hun decoratie-

ve waarde zijn aangeplant. Deze planten zijn vervolgens ingeburgerd.  

Gewone vogelmelk is ook een stinzenplant en verwildert daarbij regelmatig in 

licht beschaduwde bermen. In het plangebied is deze soort gevonden in twee 

wegbermen nabij het Heilooërbos.  

Ook Knikkende vogelmelk, Stengelloze sleutelbloem, Wilde kievitsbloem en 

Kleine maagdenpalm zijn alleen in het Heilooërbos gevonden. Deze planten 

groeien hier als stinzenplant en kunnen niet als geheel wild worden be-

schouwd.  

De Grote keverorchis en de Brede orchis die ook gevonden zijn in het Heilooër-

bos kunnen hier wel wild voorkomen.  

 

De Grote kaardenbol tenslotte is een soort die voortkomt op zonnige plaatsen 

met een vrij ruige, maar niet gesloten begroeiing. Deze plant komt in een 

groot deel van West-Nederland voor en is aangepland of verwilderd, zowel 

vanuit tuinen als uit droogboeketten. Meestal houdt de plant enkele jaren 

stand om daarna weer te verdwijnen en elders op te duiken. In het plangebied 

is de soort op één locatie nabij het golfterrein van de Sluispolder aangetroffen. 

 

 

V o g e l s  

In totaal zijn in het plangebied bij diverse onderzoeken in de periode tussen 

1970 en 2007 zeker 77 soorten vogels broedend vastgesteld en van drie soorten 

wordt het broeden vermoed.  

 

Weidevogels kunnen worden onderscheiden in verschillende groepen. Steltlo-

pers die vooral op grasland en akkers broeden worden primaire weidevogels 

genoemd. In het plangebied betreft het Grutto (Limosa limosa), Kievit (Vanel-

lus vanellus), Scholekster (Himantopus ostralegus) en Tureluur (Tringa tota-

nus). Kemphaan (Philomachus pugnax) en Watersnip (Gallinago gallinago), die 

ook tot deze groep behoren, komen niet (meer) voor.  

 

De belangrijkste concentraties zijn te vinden in de Bergermeerpolder (Loterij-

landen), de westelijke en zuidelijke Egmondermeer en de Baafjespolder. Deze 

concentraties zijn niet zonder meer te vergelijken, omdat de tellingen in de 

gebieden in verschillende jaren zijn uitgevoerd. Deze weidevogelgroep mijdt 

bebouwing met daarbij behorende bosschages. Ook rond het Heilooërbos wor-

den lagere dichtheden van weidevogels gevonden.  

 

De secundaire weidevogels betreft een groep vogels die op weilanden en ak-

kers broedt, maar ook van andere (open) terreinen gebruik maakt. De groep is 

gesplitst in eenden en zangvogels en soorten die ook op akkers broeden. De 

eenden zijn vrij regelmatig over het gebied verdeeld, waarbij concentraties 

worden gekarteerd rond de grotere wateren. De mannetjeseenden die worden 

geteld houden zich vaak op of rond deze wateren op, terwijl het broeden in 

werkelijkheid meer gespreid plaatsvindt. De overige secundaire weidevogels 

BROEDVOGELS 

WEIDEVOGELS 
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laten een sterke concentratie zien op de akkers noordelijk van de Loterijlan-

den en de graslanden van de zuidwestelijke Bergermeer. Ook De Schermer is 

niet onbelangrijk voor deze groep vanwege het voorkomen van (bollen)akkers 

in deze polder die aantrekkelijk zijn voor Gele kwikstaart en Veldleeuwerik. 

 

Am f i b i e ën  

In het plangebied zijn 6 verschillende soorten amfibieën vastgesteld. Soorten 

van het 'Groene kikker-complex'10 vertegenwoordigen het grootste deel van de 

Herpetofauna in het plangebied. Bruine kikker (Rana temporaria), Gewone pad 

(Bufo bufo) en Kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris, synoniem Triturus 

v.) zijn minder aangetroffen. Hierbij moet worden vermeld dat Gewone pad en 

Bruine kikker in diverse beschreven onderzoeken als ondertelt worden ge-

noemd. Dit omdat deze soorten vroeg tot voortplanting komen en de onder-

zoeken te laat in het jaar zijn gestart om deze soorten volledig te inventa-

riseren. 

 

Al de gevonden soorten amfibieën zijn beschermd volgens tabel 1 van de Flora- 

en faunawet, met uitzondering van de Rugstreeppad (Bufo calamita). Deze valt 

onder het strenge beschermingsregime (tabel 3). Ook voor het voorkomen van 

amfibieën geldt dat de situatie, die is gevonden in 2001 in de Boekelermeer, 

sterk veranderd zal zijn met het vorderen van de aanleg van het industrieter-

rein. Deze verandering zal echter niet zo drastisch zijn als voor broedvogels en 

flora, omdat watergangen (deels) blijven bestaan waar dieren heen kunnen 

migreren. Ook is op het terrein een tweetal 'amfibieënpoelen' gegraven, naast 

een al bestaande, ter compensatie voor schade aan de Rugstreeppad. Hiervan 

kunnen ook andere amfibieënsoorten profiteren.  

 

Een regelmatig voorkomen van de Rugstreeppad in het gehele plangebied 

wordt gesuggereerd, met uitzondering van de Westvleugel waar ondanks inten-

sief onderzoek deze soort niet is aangetroffen. De gehele westflank van Alk-

maar is potentieel gebied voor de soort. Op industrieterrein Boekelermeer Zuid 

2 wordt voor de Rugstreeppad een ecologische zone ingericht, die verbinding 

geeft naar de populatie in Heiloo. 

 

V i s s en  

Gegevens over vissen komen van verschillende bronnen. Naast elkaar bekeken 

geven de op verschillende wijze verkregen gegevens een goed overzicht van 

voorkomende soorten. Uit de gebieden zijn 22 vissoorten bekend. De meeste 

van deze soorten zijn verwacht gezien hun landelijke presentie. Rivierdonder-

pad (Cottus perifretum), Spiering (Osmerus eperlanus) en Graskarper (Ctenop-

haryngodon idella) zijn opmerkelijk voor het type wateren dat voorkomt in het 

plangebied (vooral sloten); hun voorkomen zal incidenteel zijn. Van de aange-

                                                   
10  ‘Groene kikker’ (Rana esculenta synklepton) verwijst naar ongedetermineerde Bastaard-

kikker (Rana klepton esculenta) of Meerkikker (Rana ridibunda): als deze niet in de hand 

worden bekeken en niet worden gehoord, is het onderscheid niet te maken, ook de larven 

van beide soorten zijn in het veld niet te onderscheiden. 

RUGSTREEPPAD 
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troffen soorten zijn er drie beschermd: Rivierdonderpad, Kleine modderkruiper 

(Cobitis taenia) en Bittervoorn (Rhodeus sericeus). Rivierdonderpad en Kleine 

modderkruiper staan in tabel 2 van de Flora- en faunawet. Bittervoorn is 

streng beschermd en staat in tabel 3. Voor Bittervoorn wordt gesuggereerd dat 

deze in het gehele plangebied verspreid en plaatselijk algemeen zal voorko-

men. Bedacht moet worden dat veel waterlopen met elkaar zijn verbonden en 

vissen zich gemakkelijk kunnen verplaatsen en verspreiden binnen afwaterende 

eenheden. Alleen het voorkomen van de soort in De Schermer is onzeker. 

 

De Kleine modderkruiper is buiten de Boekelermeer en de Oosterzijpolder ook 

aanwezig in de Damlanderpolder en kan in een groot deel van het gebied wor-

den verwacht. De soort lijkt wel minder verspreid dan de Bittervoorn. 

 

Zoo gd i e r en  

Het grotendeels open, agrarisch gebruikte plangebied is niet specifiek van 

belang voor zoogdieren. Uitzondering is het Heilooërbos waar verblijfplaatsen 

van een aantal vleermuissoorten aanwezig is. Op grond van diverse publicaties 

en onderzoeken zijn diverse zoogdieren te verwachten in het plangebied. 

 

Het blijkt dat vooral algemene en zeer algemene soorten zijn gevonden. Uit-

zondering is de Noordse woelmuis (Microtus oeconomus), die is vastgesteld net 

oostelijk van het Heilooërbos. Deze soort is streng beschermd (tabel 3). Het 

plangebied ligt aan de uiterst westelijke rand van het verspreidingsgebied van 

deze soort in Noord-Holland. In Provincie Noord-Holland wordt deze soort als 

mogelijk voorkomend beschouwd zuidelijk van de Hoeverweg. De Waterspits-

muis (Neomys fodiens) is nooit binnen het plangebied vastgesteld, maar het 

voorkomen van deze soort kan gezien biotoop en voorkomen in andere delen 

van Noord-Holland niet worden uitgesloten. Ook deze soort is strikt beschermd 

(tabel 3 van de Flora- en faunawet). De Eekhoorn (Sciurus vulgaris) komt voor 

in het Heilooërbos en de Karperton en is beschermd volgens tabel 2 van de 

Flora- en faunawet. 

 

Een zevental soorten vleermuizen blijkt zeker in het plangebied voor te ko-

men. 

 

T a b e l  5 .  V o o r k om e n d e  v l e e rm u i z e n  i n  p l a n g e b i e d   

( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

Soort Foeragerend Verblijfplaatsen 

Watervleermuis + + (HB) 

Meervleermuis +  

Gewone dwergvleermuis + + 

Ruige dwergvleermuis + + (HB) 

Laatvlieger +  

Rosse vleermuis + + (HB) 

Grootoorvleermuis + (HB)  

 

Het voorkomen van vleermuizen is te verdelen in het gebruik van het gebied 

als foerageergebied en het verblijven van vleermuizen in kolonies. Voor ver-

VLEERMUIZEN 
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blijvende vleermuizen is het Heilooërbos met het daarin gelegen landgoed 

Nijenburg van groot belang. In 1999 zijn hier 170 Watervleermuizen (Myotis 

daubentoni) en 138 Rosse vleermuizen (Nyctalus noctula), verblijvend in diver-

se bomen, geteld. In dit gebied komt naast deze soorten ook de Ruige dwerg-

vleermuis (Pipistrellus nathusii) voor met verblijfplaatsen. Eén soort, de Groot-

oorvleermuis (Plecotus auritus), is hier alleen foeragerend vastgesteld.  

Buiten het Heilooërbos zal in het plangebied alleen de Gewone dwergvleermuis 

(Pipistrellus pipistrellus) plaatselijk verblijven in bebouwing. De Gewone 

dwergvleermuis is de meest wijdverbreide vleermuissoort van Noord-Holland. 

Alle vleermuizen zijn beschermd volgens tabel 3 van de Flora- en faunawet 

(strikte bescherming). Buiten de strikte bescherming die de Habitatrichtlijn 

voor alle soorten voorschrijft worden voor de Meervleermuis (Myotis dasycne-

me) ook speciale beschermingsgebieden aangewezen. Deze soort wordt voor 

twee kilometerhokken in het plangebied gemeld. Ook in de Boekelermeer is 

deze soort enkele malen foeragerend waargenomen in 2001. Deze soort jaagt 

doorgaans boven wat grotere open wateren en vaarten. 

 

Ongewe rv e ld en :  v l i n d e r s ,  l i b e l l en  en  s p r i n khanen  

Het plangebied is vanwege openheid en voedselrijkdom van de bodem niet 

specifiek van belang voor deze soortgroepen. De zomen van het Heilooërbos 

zijn het meest aantrekkelijk voor insecten vanwege beschutting en dekking. 

Van dit gebied zijn ook de meeste bedreigde vlindersoorten bekend.  

In het plangebied zijn geen bedreigde of beschermde libellen gevonden. Er zijn 

landelijk verschillende publicaties verschenen waarin de verspreiding van de 

soortgroepen op uurhokniveau is aangegeven. De enige beschermde soort die 

voorkomt is de Rouwmantel (Nymphalis antiopa). Het voorkomen van deze 

vlindersoort in het plangebied heeft echter te maken met het periodiek massa-

le verschijnen van deze soort (invasies) in sommige jaren en niet op een vast 

verblijf. 

 

Ove r i g e  s o o r t en  

In het plangebied worden geen beschermde of bedreigde dier- en plantensoor-

ten verwacht uit andere groepen dan hiervoor reeds beschreven. 

5 . 6 . 3   

E f f e c t e n  

In delen van het projectgebied kunnen beschermde soorten voorkomen die 

door de projectactiviteiten gedurende de realisatiefase(tijdelijk) kunnen wor-

den verstoord. Het mogelijk voorkomen van beschermde soorten is op basis van 

een literatuurstudie, dat in de voorgaande paragraaf aan de orde is geweest, 

al geïnventariseerd.  

 

Bij het ontwerp van de tracés is met de natuurwaarden rekening gehouden, 

bijvoorbeeld door het boren van leidingen onder het Landgoed Nijenburg. Bij 

de daadwerkelijke aanleg wordt eerst vooraf door veldonderzoek onderzocht 

of op de werkstrook beschermde soorten voorkomen. Activiteiten die mogelijk 
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beschermde soorten kunnen verstoren, worden vermeden (verstorend werk 

buiten broedseizoen) of gemitigeerd. Waar nodig wordt een ontheffing in het 

kader van de Flora- en faunawet aangevraagd.  

 

De voornaamste activiteiten die een verstorende werking kunnen hebben 

betreffen: 

- De grondwerkzaamheden voor de aanleg van de leidingen. De belang-

rijkste effecten daarbij zijn:  

- ontwatering bij graven sleuven (bronbemaling, tijdelijk);  

- afvoer brak en sulfiderijk grondwater (vervuiling, tijdelijk); 

- beroering en verdichting van de bodem door graven sleuven, 

waarbij de uitgegraven grond in drie lagen apart wordt uitgegra-

ven en per laag weer wordt teruggeplaatst. 

- Tijdens alle activiteiten is er transport voor de aan- en afvoer van in-

stallaties, materialen, grond- en hulpstoffen, afval en personeel. Be-

langrijkste effecten hiervan zijn bewegingen, geluid en uitlaatgassen 

(allen tijdelijk). 

 

Na het cultuurtechnisch herstel liggen alle leidingen ondergronds met een 

gronddekking van minstens 1,25 meter. De enige overgebleven effecten met 

een mogelijk verstorende werking zijn dan nog: 

- Bodemopwarming, als gevolg van het transport van warm gas. Warme 

gasleidingen worden geïsoleerd om dit effect vergaand te beperken. 

-  Vrijwaring van bebouwing en graafwerk. De leidingstrook dient uit vei-

ligheidsredenen gevrijwaard te blijven van bebouwing en graafwerk. De 

effecten op natuurwaarden hiervan zijn nihil of positief. 

- Bodemberoering. Als gevolg hiervan kunnen effecten op flora en fauna 

optreden. 

 

Ten behoeve van het project moeten de volgende ontheffingen van de Flora- 

en faunawet worden aangevraagd.  

 

T a b e l  6 .  B e n o d i g d e  F f w - o n t h e f f i n g e n  ( B r o n :  D H V ,  2 0 0 9 )  

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Soort uit 

Bittervoorn Rhodeus sericeus Tabel 3 Ffw en HR 

Kleine modderkruiper Cobitis taenia Tabel 2 Ffw  

Rivierdonderpad Cottus perifretum Tabel 2 Ffw 

Rugstreeppad Bufo calamita tabel 3 Ffw en HR 

Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa Tabel 2 Ffw 

Grote keverorchis Listera ovata Tabel 2 Ffw 

Brede orchis Dactylorhiza majalis subsp. majalis Tabel 2 Ffw 

Daslook Allium ursinum Tabel 2 Ffw 

Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris Tabel 2 Ffw 

Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris Tabel 2 Ffw 

 

ONTHEFFINGEN 
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De effecten op de natuur zijn sterk afhankelijk van het seizoen waarin de 

werkzaamheden plaatsvinden, de in het gebied voorkomende flora en fauna en 

hun gevoeligheid voor verstoring, de plaatselijke condities (grondgebruik, 

grondsoort, grondwaterspiegel, etc.) en het weer. Om deze redenen zijn de 

effecten moeilijk te kwantificeren. Ook zijn de effecten afhankelijk van de 

genomen mitigerende maatregelen.  

Afhankelijk van de plaatselijke situatie zijn de volgende specifieke maatrege-

len denkbaar om de natuurwaarden te beschermen: 

- Verstorende werkzaamheden uitvoeren buiten gevoelige perioden (bui-

ten broedseizoen, buiten voortplantingseizoen, buiten overwintering-

tijd). 

- Ervoor zorgen dat bij het droogleggen van sloten geen vissen, amfibieën 

en andere waterfauna achterblijven, bijvoorbeeld door de dieren weg 

te vangen en in een naburige watergang uit te zetten. 

- Maatregelen nemen om grondgebonden soorten (amfibieën, zoogdieren) 

geen schade toe te brengen door smalle aan- en afvoerwegen en vaste 

passeerplaatsen te gebruiken. 

- Belangrijke stand- en verblijfplaatsen van soorten markeren en indien 

mogelijk isoleren en sparen. 

- Een zode met beschermde plantensoorten apart zetten en na afronding 

van de werkzaamheden terugzetten in de werkstrook. 

- Zorgvuldig werken om de kans op het ontstaan van permanente effecten 

te verkleinen, bijvoorbeeld door grondtekorten in natte gebieden op 

een zorgvuldige wijze te herstellen en te voorkomen dat de werkstrook 

hoger komt te liggen dan het omringende gebied. 

 

De vegetatie van de Loterijlanden (zie paragraaf 5.6.2 onder Flora & Vegeta-

tie) is zeer gevoelig voor veranderingen in het geohydrologisch systeem. Deze 

kwetsbaarheid van het systeem is vooral groot in het groeiseizoen, ruwweg de 

periode februari tot en met augustus. Buiten het groeiseizoen is de kans dat 

tijdelijke verlaging van de grondwaterstand irreversibele gevolgen veroorzaakt 

kleiner. Wanneer de leidingaanleg door middel van aanleg in een open sleuf 

door de Loterijlanden plaatsvindt, zal dit buiten het groeiseizoen moeten ge-

beuren. Wanneer wordt gekozen voor een gestuurde boring onder de Loterij-

landen door geldt deze beperking uiteraard niet. Deze methode kent echter 

andere nadelen. De argumenten voor aanleg in een open sleuf zijn in paragraaf 

2.2.3 beschreven.  

 

Door de twee 30" gastransportleidingen tussen BKM en BGM wordt warm gas 

met een temperatuur van circa 60 ºC getransporteerd. Als gevolg van de war-

me leidingen zal de bodem opwarmen, wat kan resulteren in effecten op de 

flora en landbouwgewassen. Enerzijds zal door de warmere bodem groeiver-

snelling optreden, waardoor de planten eerder en sneller groeien. Anderzijds 

kan de opwarming aanleiding geven tot verdroging. Beide effecten zijn onge-

wenst zowel vanuit het oogpunt van natuurbeheer als vanuit agrarisch oog-

punt. Om opwarming van de bodem tegen te gaan en om bij het gastransport 

het warmteverlies te beperken worden de twee 30" gasleidingen daarom geïso-

EFFECTBEPERKENDE 

MAATREGELEN 
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leerd. De isolatiedikte is er op ontworpen dat de maximale temperatuur aan 

de buitenkant van de leiding +15 ºC is. Hierdoor wordt er voor gezorgd dat er 

geen schadelijke effecten op natuur of landbouw optreden. 

 

Het boren van de putten ter plaatse van de BGM heeft verstorende effecten op 

de weidevogels in de omgeving. Nabij de BGM wordt daarom voorzien in een 

tijdelijke compensatie voor de weidevogels. Het doel van deze tijdelijke com-

pensatie is het creëren van een goed weidevogelgebied waar de broedvogels 

tijdens de boringen naar kunnen uitwijken. Ten behoeve van de compensatie  

worden weidepercelen in de nabijheid van de BGM ingericht en beheerd als 

weidevogelgebied. Inmiddels zijn door de initiatiefnemer met twee landeige-

naren concrete afspraken gemaakt, zodat al vanaf het broedseizoen van dit 

jaar (dus per medio februari 2009) voor een periode van vijf jaar een gebied 

van ca. 18.2 hectare optimaal wordt ingericht en beheerd als broed- en kui-

kenland voor de Grutto en andere weidevogels De betreffende percelen sluiten 

aan op de Loterijlanden, maar liggen ver genoeg van de BGM locatie om hier-

door niet verstoord te worden. In principe hebben de betreffende percelen al 

redelijke kwaliteiten voor weidevogels (open, drassig, extensief beheerd) maar 

gerichte maatregelen zijn nodig voor een goed broedresultaat. Deze gebieden 

worden ingericht ruim voordat er boringen tijdens het broedseizoen plaatsvin-

den. De compensatie is afhankelijk van de gekozen boormethode (wel of niet 

jaarrond boren). Dit wordt uiteindelijk vastgelegd in de milieuvergunning.  

 

De genoemde effectbeperkende maatregelen zijn bindend voorgeschreven aan 

de initiatiefnemer door middel van een op basis van de Grondexploitatiewet 

afgesloten privaatrechterlijke overeenkomst. De negatieve effecten van het 

plan op natuurwaarden zijn daarmee beperkt. In relatie tot het groot maat-

schappelijk belang dat met het project is gemoeid, zullen de benodigde ont-

heffingen waarschijnlijk verleend worden. Het project mag wat betreft het 

aspect natuurwaarden uitvoerbaar worden geacht.  

5 . 7   

A r c h e o l o g i e  

Om te onderzoeken welke specifieke archeologische waarden in het studiege-

bied aanwezig zijn, is door het Amsterdam Archeologisch Centrum van de Uni-

versiteit van Amsterdam (AAC) een bureaustudie uitgevoerd. Deze studie 

omvat onder andere een inventarisatie van de archeologische waarden en ad-

viezen voor veldonderzoek voor en tijdens de daadwerkelijke aanleg. In aan-

vulling hierop is door Ingenieursbureau Oranjewoud een oplegnotitie opge-

steld, waarin dieper wordt ingegaan op een aantal aspecten, waaronder de nu 

bekende waarden. Tevens wordt in de oplegnotitie ingegaan op het nader on-

derzoek als het voorkeursalternatief is gekozen en de systematiek voor archeo-

logisch veldwerk en begeleiding van de werkzaamheden.  
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Hiernavolgend komt allereerst de samengevatte archeologische gebiedsbe-

schrijving van AAC en Oranjewoud met de verschillende archeologische ver-

wachtingswaarden aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op de effecten ten aan-

zien van het archeologische aspect voor wat betreft de voorgenomen ingreep. 

 

A r ch eo lo g i s ch e  g eb i ed s kenmer ken  

Het gehele studiegebied ligt in jonge geologische afzettingen uit het Holoceen 

(de periode die circa 10.000 jaar geleden begon) en bestaat uit verschillende 

strandwallen en strandvlaktes. Tot het strandwallengebied behoren de strand-

wallen Boekel-Uitgeest, Heemskerk-Beverwijk en het gebied van de Jonge 

Duinen ten westen van de genoemde strandwallen. Het leidingtracé tussen de 

westelijke hoofdgastransportleiding en de A9 doorsnijdt de strandwal Limmen-

Heiloo-Alkmaar. Het leidingtracé tussen BDF11, BGM en Gasunie West loopt 

door de Bergense haakwal. 

 

De strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar kent een lange bewoningsgeschiedenis, 

die teruggaat tot de Bronstijd en het Laat Neolithicum. Dat geldt niet voor de 

strandvlakte, waar alle locaties voor het BGS project zijn gepland. Een factor 

die van invloed was op de keuze voor bewoning is de verhouding tussen de 

hoge, droge delen van het landschap en de natte gronden in de nabijheid. De 

locaties die het aantrekkelijkst waren voor bewoning en landgebruik zijn de 

top en flanken van de strandwal. Rituele deposities wijken af van dit patroon. 

Deze, vooral die uit de Bronstijd, IJzertijd en Romeinse tijd, worden juist 

veelal teruggevonden in de nattere delen van het landschap, zoals op de 

strandvlakte. 

 

De kennis over de inrichting van de strandvlaktes is relatief beperkt. Aanvul-

lend archeologisch onderzoek heeft daarom een hoge informatiewaarde. De 

lagergelegen gebieden rondom de strandwallen waren doorgaans natte gebie-

den. Bewoning en landbouw waren hier niet goed mogelijk. De vlakten werden 

hooguit als weidegebied benut. Pas in de Late IJzertijd en de Romeinse tijd is 

men begonnen met ontginning van deze natte veengebieden. In de Laat Ro-

meinse tijd verdwijnt die bewoning echter alweer. Pas aan het eind van de 

Vroege Middeleeuwen worden de gebieden opnieuw bewoond. Op de top van 

een strandwal was het in tegenstelling tot de vlakten juist hoog en droog, 

waardoor de strandwallen een vrijwel continue bewoning vanaf het Neolithi-

cum hebben gekend. Het leidingtracé van het voorkeursalternatief doorsnijdt 

de strandwal Limmen-Heiloo-Alkmaar. 

 

                                                   
11  Bergen Drying Facilities, de bestaande gasbehandelingslocatie van TAQA, nabij Koedijk 

ten noorden van Alkmaar aan de Helderseweg. 
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F i g u u r  2 0 .  A r c h e o l o g i s c h e  m o n ume n t e n  ( o r a n j e )  g e p r o j e c t e e r d  o p  

d e  I K AW  m e t  d a a r o p  w e e r g e g e v e n  d e  l i g g i n g  v a n  d e  s t r a n dw a l l e n  

e n  h a a kw a l l e n  ( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

 

A r cheo lo g i s ch e  v e rwach t i n g en  

Gebaseerd op het bureauonderzoek ziet de archeologische verwachting voor de 

locaties op de strandvlakte in zijn algemeenheid er als volgt uit: 

- De archeologische verwachting voor de Steentijd is onbekend. Vind-

plaatsen uit deze periode laten zich moeilijk lokaliseren. De kans op 

bewoningssporen lijkt klein, sporen van rituele handelingen evenals 

(water)wegen, zouden kunnen worden aangetroffen. 

- De archeologische verwachting voor de Bronstijd is middelhoog. De 

trefkans is echter laag, omdat het aantal sporen gering zal zijn. Er 

heeft waarschijnlijk geen bewoning plaatsgevonden, omdat het gebied 

te nat was. Wel kan de strandvlakte gebruikt zijn voor transport, bevis-

sing en rituele handelingen.  

- De verwachting voor de IJzertijd en Romeinse tijd is hoog. Ondanks de 

aanname dat het gebied te nat was om te bewonen, is op diverse plek-

ken aardewerk uit de (Vroege) IJzertijd gevonden.  

- De archeologische verwachting voor zowel de Vroege- als de Late Mid-

deleeuwen is hoog. Dit is gebaseerd op de waarnemingen in het plange-

bied. Gezien het feit dat het gebied steeds droger werd, en uiteindelijk 

in de Middeleeuwen ontgonnen werd, is de kans op het aantreffen van 

bewoningssporen met het verloop van de tijd steeds groter. 

- De verwachting op sporen uit de Nieuwe tijd is hoog. Bewoningssporen, 

verkavelingsporen en oude wegen kunnen worden verwacht.  

Voor het leidingtracé dat de strandwal doorsnijdt geldt voor alle perio-

den vanaf het Late Neolithicum een middelhoge tot hoge verwachting. 

 

Het tracé van de BKM naar de westelijke hoofdgastransportleiding en het tracé 

van de BDF naar de BGM doorsnijden een gebied met een hoge verwachting op 
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archeologische resten in verband met de ligging op respectievelijk de strand-

wal en de Bergense haakwal. In het algemeen geldt dat de bodem van de oude 

strandvlaktes sterk omgewoeld en geërodeerd is bij de vervening, in de tijd 

dat deze vlaktes de bodems van de meren waren en recentelijk bij het gebruik 

als landbouwgrond. Op basis van de huidige gegevens is te weinig bekend over 

eventuele menselijke verstoringen op de diverse locaties. Als leidingen aange-

legd worden langs de tracés van bestaande leidingen zou dit kunnen betekenen 

dat de grond op deze plaats al geroerd is, maar dat hangt af van de precieze 

situatie of daar dan ook inderdaad sprake van is. 

 

T a b e l  7 .  A M K  e n  C HW - t e r r e i n e n ,  A R CH I S - w a a r n em i n g e n  e n  PWN - v i n d p l a a t s e n  

( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

 AMK12 terreinen CHW13 terreinen ARCHIS14 waarnemingen*  

(< 50 m afstand) 

Voorkeursalternatief (VKA) Locaties  

 

Leidingen 

Nee 

 

Ja: 

-   Snijdt monument     

    12823 

-   Grenst aan of snijdt  

    net monument 10792 

-   Doorsnijdt monument  

    12821 

 

 

Ja: 

-  Idem AMK 

-  Idem AMK 

 

-  Idem AMK 

Nee 

 

Ja: 

-  120090 

-  120027 

-  PWN O-1 

-  PWN O-3 

-  PWN W-1 

 

E f f e c t en   

Grondwerkzaamheden bij de aanleg van de locaties en pijpleidingen zouden 

archeologische waarden kunnen verstoren. Ook de tijdelijke verlaging van de 

grondwaterspiegel ten behoeve van de aanleg van de installatie en het leggen 

van de pijpleidingen zouden archeologische waarden kunnen verstoren. Hoewel 

het gaat om aanlegactiviteiten gedurende realisatiefase zijn de effecten, voor 

zover aanwezig, permanent.  

 

In deze paragraaf zijn de belangrijkste te verwachten effecten samengevat en 

word geëindigd met de aanbeveling voor de te volgen systematiek voor archeo-

logisch onderzoek en veldwerk voorafgaand aan de werkzaamheden en archeo-

logische begeleiding tijdens het werk. Het nader onderzoek kan echter pas 

starten als de definitieve keuze is gemaakt voor de locaties en leidingtracés.  

 

De verschillende leidingtracés voor het BGS project kunnen worden verdeeld in 

een aantal deeltracés met overeenkomstige kenmerken. Voor het in de ge-

meente Alkmaar gelegen deeltracé wordt hiernavolgend ingegaan op de be-

langrijkste effecten van de leidingaanleg op de archeologische waarden in het 

gebied. Figuur 1 en de overzichtskaart geeft een overzicht van de leidingloop 

in de gemeente.  

 

                                                   
12 Archeologische Monumentenkaart 
13 Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Holland 
14 Digitale Archeologische Informatiesysteem 
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Aa n s l u i t p un t  w e s t e l i j k e  h o o f d g a s t r a n s p o r t l e i d i n g  -  B KM  

In het voorkeursalternatief wordt er al van uitgegaan de leidingen onder Land-

goed Nijenburg te boren. Het tracé loopt over een oude strandwal met een 

middelhoge tot hoge verwachting en op dit deel van het tracé zijn geen ge-

waardeerde gebieden aangegeven. De aanleg van leidingen met gestuurde 

boringen kan verstoringen van het bodemarchief in dit tracé beperken. 

 

B KM  -  a a n s l u i t p u n t  o o s t e l i j k e  h o o fd g a s t r a n s p o r t l e i d i n g  i n  

d e  S c he rme r  

Dit tracé wordt voor alle alternatieven gebruikt. Het tracé loopt over een oude 

strandvlakte met een middelhoge verwachting en op dit deel van het tracé zijn 

geen gewaardeerde gebieden aangegeven.  

 

Adv i e s  v oo r  a r ch eo lo g i s c h  v e r vo l g onde r z o ek   

Ingenieursbureau Oranjewoud heeft een methodiek aangegeven voor nader 

bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek en archeologische begelei-

ding tijdens de aanleg van de leidingen en installaties. Dit nader onderzoek 

volgt de systematiek volgens de wet Archeologische Monumentenzorg (AMZ), 

de zogenaamde AMZ cyclus. Dit proces bestaat uit de volgende stappen: 

1. Bureauonderzoek; 

2. Inventariserend veldonderzoek; 

3. Selectie en waardering. 

 

Het nader archeologisch onderzoek is inmiddels in uitvoering. De eerste twee 

stappen van de AMZ cyclus, waaronder het veldonderzoek, zijn daarbij groten-

deels gezet. Voor project bestaat dit vervolgonderzoek uit de volgende stap-

pen:  
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F i g u u r  2 1 .  H e t  A M Z  p r o c e s  ( M E R ,  2 0 0 8 )  

 

Fa s e  1 :   I n v en t a r i s e r end  v e l do nder zo ek  k a r t e r ende  bo -

r i n g en  

Nadat het definitieve tracé en locaties zijn gekozen wordt in de zones met een 

hoge en middelhoge archeologische verwachting een inventariserend veldon-

derzoek (IVO) uitgevoerd. De eerste fase van het IVO bestaat uit een karterend 

booronderzoek, waarmee eventueel aanwezige vindplaatsen opgespoord wor-

den. Op de strandwallen is een dergelijke onderzoekswijze doorgaans minder 

geschikt om vindplaatsen op te sporen, maar het is juist wel een zinvolle wijze 

om de mate van intactheid van het bodemprofiel op deze strandwallen te kun-

nen bepalen. Er is namelijk voldoende aanleiding om te veronderstellen dat 

grote delen sterk zijn verstoord of zijn afgegraven en met booronderzoek kun-

nen zones worden afgeperkt waar archeologische vindplaatsen nog wel in on-

gestoorde of weinig verstoorde omstandigheden aanwezig kunnen zijn. 

Onderzoek is niet nodig ter plaatse van het landgoed Nijenburg omdat de lei-

dingen hieronder door worden geboord. 

 

Fa s e  2 :   I n v en t a r i s e r end  v e l do nder zo ek ,  wa a rd e rend  

p r o e f s l e uv enonde r zo ek  en  k a r t e r end  p r o e f s l eu -

v en onder zo ek  

De vindplaatsen die bij het karterend booronderzoek zijn aangetroffen moeten 

gewaardeerd worden door middel van een proefsleuvenonderzoek. Verder 

moet er op de intacte tot redelijk intacte delen van de strandwallen een kar-

terend proefsleuvenonderzoek worden uitgevoerd om de eventueel aanwezige  
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vindplaatsen daar op te sporen. Indien in de proefsleuven op de strandwallen 

eventuele vindplaatsen worden aangetroffen, zullen mogelijk nog extra proef-

sleuven nodig zijn om de betreffende vindplaatsen te waarderen.  

 

Op grond van de resultaten van het waarderend onderzoek van de aangetroffen 

vindplaatsen wordt in het rapport aan de hand van waarderingscriteria bepaald 

of de vindplaatsen behoudenswaardig zijn. Dit wordt verder verwoord in een 

selectieadvies. Het bevoegd gezag kan dit selectieadvies overnemen. 

 

Volgens de algemene doelstellingen van overheidsbeleid dienen behoudens-

waardige archeologische vindplaatsen in situ behouden te worden. Met andere 

woorden: de vindplaatsen moeten in de bodem bewaard blijven. Dit is vaak 

mogelijk door planaanpassingen en/of technische maatregelen. Waar dat niet 

mogelijk is geldt behoud ex situ. Dit houdt in dat door middel van een opgra-

ving alle informatie en materiaal uit een vindplaats wordt gedocumenteerd en 

geborgen om op die manier behouden te worden. Als vindplaatsen door het 

bevoegd gezag niet behoudenswaardig worden geacht kan er nog bepaald wor-

den om een archeologische begeleiding van de (grond)werken te laten plaats-

vinden. 

 

De AMZ benadering is verbindend voorgeschreven aan de initiatiefnemer door 

middel van een op basis van de Grondexploitatiewet afgesloten privaatrechter-

lijke overeenkomst. De negatieve effecten van het plan op archeologische 

waarden zijn daarmee te beperken. In relatie tot het groot maatschappelijk 

belang dat met het project is gemoeid, mag het project wat betreft het aspect 

archeologie uitvoerbaar worden geacht.  

5 . 8   

G e l u i d z o n e  B K M Z - 2  

Het bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2 is een geluid gezoneerd bedrijven-

terrein in de zin van de Wet geluidhinder (artikel 40 juncto artikel1 Wgh). Dit 

wil zeggen dat ieder perceel op de BKMZ-2 een bepaald geluidsbudget krijgt 

toegewezen, dat niet mag worden overschreden. Gezien het beperkte geluids-

budget is bij het ontwerp van de installaties al een aantal maatregelen getrof-

fen om de geluidsproductie terug te dringen, waaronder het elektrisch aandrij-

ven van de compressoren en het plaatsen van de koelers en compressoren in 

gebouwen.  

Voor de geluidseffecten van de behandeling en compressie is een geluidprog-

nose opgesteld (DHV Geluid BKM 2008, achtergrondrapport 11). Hierin is het 

geluid tijdens de operationele fase van de BKM geprognosticeerd.  

PM: de uitkomsten van het in uitvoering zijnde onderzoek worden op deze 

plek ingevoegd, wanneer dit onderzoek is afgerond 
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Uit de berekeningen blijkt dat bij de meest geluidproducerende variant de 

beschikbare geluidruimte ongeveer wordt opgevuld. De inrichting voldoet 

daarmee aan de toegekende geluidruimte.  

5 . 9   

O v e r i g e  m i t i g e r e n d e  m a a t r e g e l e n  

Er is in het basisontwerp van het project reeds een aantal maatregelen getrof-

fen om de activiteiten op een veilige en milieuverantwoorde wijze uit te voe-

ren en de overlast te beperken. Deze effectbeperkende maatregelen vloeien 

voort uit het MER. en zijn aan de initiatiefnemer verbindend voorgeschreven 

door middel van een op de Grondexploitatiewet gebaseerde privaatrechtelijke 

overeenkomst. De te treffen effectbeperkende maatregelen zijn in de bijlage 

bij deze plantoelichting weergegeven. 
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6 P l a n u i t g a n g s p u n -

t e n   

6 . 1   

U i t g a n g s p u n t e n  t r a c é  

Voor het transport van gas tussen de BGM puttenlocatie en de behandelings- en 

compressie-installaties op de BKM en voor de aansluiting op het landelijke 

aardgasnet zal een aantal ondergrondse pijpleidingen worden aangelegd. 

- De BGM puttenlocatie en de BKM behandelings- en compressie-instal-

laties worden verbonden worden verbonden met twee gasleidingen die 

het gas naar het aardgasveld transporten en het geproduceerd gas naar 

de behandelingsinstallatie. De leidingen krijgen een lengte van circa  

8 kilometer, een diameter van 30" en een ontwerpdruk van 160 bar.   

Verder wordt er nog een 4" leiding aangelegd voor het transport van 

productiewater dat op de BGM wordt geïnjecteerd en wordt een aantal 

datakabels aangelegd tussen beide locaties. 

- Tussen de bestaande piekgasinstallatie en de nieuwe BKM worden door 

het industrieterrein Boekelermeer Zuid leidingen aangelegd voor het 

transport van productiewater en condensaat naar de BKM en voor de 

verwerking van off-gas op de PGI. Mogelijk wordt er tussen de PGI en de 

huisvuilcentrale (HVC) ook een off-gasleiding aangelegd om afgassen 

van beide installaties in de HVC te kunnen verstoken. 

- Voor de aan- en afvoer van gas wordt de BKM aangesloten op twee lei-

dingen van het hoofdgastransportnet, die respectievelijk ten oosten en 

westen van Alkmaar lopen. Aansluiting op beide hoofdleidingen is nodig, 

omdat elke leiding afzonderlijk te weinig capaciteit beschikbaar heeft 

voor de levering van het te injecteren en de afname van het weer ge-

produceerde gas. De aansluitleiding op de westelijke leiding krijgt een 

lengte van circa 6 kilometer en een diameter van 24". Voor de aansluit-

leiding op de oostelijke leiding is dit 4 kilometer en een diameter van 

36". Bij de westelijke hoofdtransportleiding zullen voorzieningen wor-

den aangelegd om de pijpleiding op gezette tijden te kunnen schoon-

maken en periodiek te inspecteren. 
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F i g u u r  2 2 . S c h em a t i s c h  o v e r z i c h t  v a n  d e  l e i d i n g l o o p   

( B r o n :  M E R )  

 

Momenteel vind het ontwerp van de leidingen en de wijze van aanleg plaats en 

dit wordt de komende tijd verder uitgewerkt. De planning is als volgt, onder 

de aanname dat de vereiste vergunningen tijdig zijn verkregen: 

- Daadwerkelijk start aanleg pijpleidingen: medio 2010; 

- Afronding constructie en in gebruik name leidingen voor gasinjectie: 

medio 2011; 

- BGS volledig operationeel (injectie en productie): medio 2013. 

6 . 2   

U i t g a n g s p u n t e n  v o o r  v e i l i g  g e b r u i k  

Het ontwerp van onder meer de leidingen voor het BGS project is voor een 

belangrijk deel gedreven door externe veiligheid.  

 

In het ontwerp zijn de volgende maatregelen reeds geïmplementeerd: 

- De ondergrondse transportleidingen zijn ontworpen volgens de veilig-

heidseisen voor buisleidingen die gelden op het land en gelegen in of 

nabij belangrijke waterstaatswerken zoals die zijn omschreven in de 

NEN 3650 en 3651. 
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- Evenals de huidige transportleidingen in het gebied, zullen de nieuwe 

leidingen worden opgenomen in het controle- en onderhoudsprogram-

ma. Dit programma wordt beheerst met behulp van een geautomati-

seerd preventief onderhouds- en inspectiesysteem en voor de bestaande 

leidingen van TAQA wordt dit momenteel uitgevoerd door Gasunie. TA-

QA voert een stringent veiligheids- en milieumanagement systeem (HSE 

systeem) op basis van ISO14001. Tot de inspectie en het onderhoud voor 

de pijpleiding behoren: 

- na aanleg worden de leidingen geheel gecontroleerd en afge-

perst conform de regels voor toestellen onder druk om de lek-

dichtheid en drukbestendigheid te controleren; 

- corrosiemanagement, waaronder controle van de goede werking 

van de kathodische bescherming; 

- jaarlijks veldinspectie op bijzonderheden en de goede staat van 

de leidingmarkering; 

- regelmatige luchtinspecties per helikopter op bijzonderheden, 

zoals niet toegelaten graafwerkzaamheden bij de leidingen; 

- jaarlijks meten van de verzakking van de leidingen; 

- periodiek ragen voor het verwijderen van vloeistoffen en afzet-

tingen. Ook zal de leiding geïnspecteerd kunnen worden met be-

hulp van 'smart electronic pigging'; 

- strikt beheer in relatie tot graafwerkzaamheden; 

- uitvoering met zeer integere beveiligingen (High Integrity Pipeli-

ne Protection Systems, HIPPS). 

6 . 3   

U i t g a n g s p u n t e n  b i j  d e  l e i d i n g a a n l e g  

Voor alle leidingen worden hoogwaardige stalen buizen gebruikt die zijn ge-

coat. Leidingen voor het transport van warm gas worden uitwendig geïsoleerd, 

enerzijds om opwarming van de bodem te voorkomen en anderzijds om het gas 

warm in het veld te injecteren. De isolatie wordt zodanig ontworpen dat de 

temperatuur aan de buitenzijde van de isolatie niet hoger is dan  15 ºC. Alleen 

leidingen die in een open sleuf worden gelegd, worden geïsoleerd, technisch is 

het niet mogelijk geboorde leidingen te isoleren. De leidingdelen worden ge-

coat en, waar relevant, geïsoleerd aangeleverd. Na het lassen worden alle 

lassen volledig gecontroleerd, gecoat en van isolatie voorzien. 

 

De ondergrondse transportleidingen zijn ontworpen volgens de veiligheidseisen 

voor buisleidingen die gelden op het land en gelegen in of nabij belangrijke 

waterstaatswerken zoals die zijn omschreven in de NEN 3650 en 3651. 

NEN 3650 is een normenreeks die dient als hulpmiddel voor het waarborgen 

van de veiligheid van transportleidingen tijdens de hele levenscyclus. Tijdens 

deze levenscyclus spelen veel verschillende partijen een rol. Goede afstem-

ming en duidelijke afspraken zijn dan ook noodzakelijk om de veiligheid van 

mens en milieu te verzekeren. 
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NEN 3651 is van toepassing op kruisingen van buisleidingen met belangrijke 

waterstaatswerken of parallelligging daaraan. De norm geldt ongeacht het 

medium voor alle typen nieuw aan te leggen buisleidingen (staal, beton, kunst-

stof en gietijzer). De belangrijkste waterstaatswerken zijn: een primaire wa-

terkering, een boezemwaterkering, een secundaire waterkering, een primaire 

weg, een secundaire weg, een rijks- of provinciale weg. De eisen in NEN 3651 

zijn aanvullend op de eisen in de NEN 3650 normenserie. 

 

In het ontwerp van de leidingen voor gassen en vloeistoffen is voorzien in (in-

strumentele) beveiliging van de leidingen en installaties om lekkages te voor-

komen of te beperken. De pijpleidingen ten behoeve van het transport van gas 

worden voorzien van een HIPPS systeem (High Integrity Pipeline Protection 

System) overeenkomstig Stoomwezen standaard TS/A/009. Met dit systeem 

wordt het afblazen van gas voorkomen door de pijpleiding en installaties zo 

veel mogelijk onder druk te houden. Als de druk een vooraf ingestelde waarde 

bereikt, wordt (worden) de put(ten) afgesloten door een onafhankelijk sys-

teem om te voorkomen dat de druk in de installaties en in de pijpleidingen de 

ontwerpdruk overschrijdt. Om de leidingen inwendig te ontdoen van opgehoop-

te vloeistoffen (condensaat, water en glycol) wordt gebruik gemaakt van ra-

gers ('pigs'). 

Gedurende de gehele levenscyclus is het TAQA veiligheids- en milieuzorgsys-

teem overeenkomstig de NEN-3650:2003 (voor transportleidingen) van toepas-

sing op de leidingen. Alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen worden 

getroffen en worden vastgelegd in het beheerssysteem, om: 

- het leidingsysteem veilig te gebruiken; 

- de conditie te bewaken; 

- goed onderhoud te verrichten en op een veilige manier; 

- noodsituaties te voorkomen c.q. te beperken. 

 

Het onderhoud wordt beheerst met behulp van een geautomatiseerd preven-

tief onderhoudssysteem. Tot het onderhoud voor de pijpleiding behoren: 

- Corrosiemanagement; 

- Periodiek ragen; 

- Testen voor toestellen onder druk (door Lloyd's); 

- Inspecties op kathodische beschermingsinstallatie; 

- Inspecties van drukbeveiligingen (HIPPS); 

- Route-inspecties; 

- Tracébewaking. 

6 . 4   

A a n l e g m e t h o d e n  

Nederland kent een uitgebreide historie voor de aanleg van dit formaat gaslei-

dingen met de aanleg en verdere ontwikkeling van het hoofdtransportnet voor 

aardgas. De standaard aanlegmethode voor dit soort leidingen is de aanleg in 

een open droge sleuf, die daarna weer wordt gedicht en in de oorspronkelijke 
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staat hersteld. Bij kruisingen met infrastructuur zijn er verschillende technie-

ken beschikbaar om deze zonder open ontgraving te kruisen, bijvoorbeeld door 

de leiding hieronder door te boren. Waardevolle objecten zoals gevoelige na-

tuur, archeologische of cultuurhistorische waarden worden zoveel mogelijk 

ontweken, maar waar dat niet mogelijk is worden ook sleufloze technieken 

gebruikt. De uiteindelijke keuze van de betreffende sleufloze techniek vindt 

plaats in de besteksfase en wordt mede door de betreffende aannemer be-

paald. Hieronder wordt een korte omschrijving gegeven van diverse aanleg-

technieken die kunnen worden toegepast.  

6 . 4 . 1   

O p e n  o n t g r a v i n g  

In Nederland worden alle ondergrondse transportleidingen standaard zoveel 

mogelijk in open ontgraving, 'in den droge', aangelegd. Dit betekent dat de 

leidingen in een open sleuf worden gelegd, die tijdens de aanleg droog wordt 

gehouden door middel van bronbemaling. De aanleg van transportleidingen 

gebeurt per tracédeel (leidingstrekkingen). Eerst wordt de werkstrook afgeras-

terd en daarna wordt, afhankelijk van de ondergrond, door middel van zand 

en/of rijplaten een rijbaan aangelegd. Vervolgens worden de pijpen aange-

voerd en in delen aan elkaar gelast. Alle lassen worden op fouten gecontro-

leerd en voorzien van een coating. Naast de pijpen wordt een sleuf gegraven. 

De verschillende grondlagen uit de sleuf worden gescheiden ontgraven en apart 

in depot gezet op de werkstrook. Daarna worden de leidingdelen met kranen in 

de sleuf gelegd en daar verder aan elkaar gelast en gecontroleerd. 

 

 
F i g u u r  2 3 .  A a n l e g  v a n  t r a n s p o r t l e i d i n g  m e t  o p e n  o n t g r a v i n g   

( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

 

Afsluitend wordt de werkstrook weer in de oorspronkelijk staat hersteld. Eerst 

wordt in omgekeerde volgorde van ontgraving de sleuf weer gedicht met de in 

depot gezette ondergrond. Grondtekorten die zijn ontstaan onder andere door 

het inklinken van de grond worden aangevuld. Als laatste wordt de teelaarde-

laag weer terug op haar plaats gebracht en wordt de tijdelijke afrastering en 
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alle afval, puin, stenen weer verwijderd. Om de nazakkingen te compenseren 

wordt het tracé met een geringe overhoogte afgewerkt. Tot slot vindt de af-

rondende fijne clean-up plaats waarbij de eventuele tijdelijke negatieve ef-

fecten op de omgeving worden opgeheven en het landschap in oorspronkelijke 

staat wordt hersteld. 

6 . 4 . 2   

A l t e r n a t i e v e  a a n l e g m e t h o d e n  

Voor het passeren/kruisen van obstakels tijdens de leidingaanleg (wegen, wa-

tergangen en waardevolle gebieden en objecten) kan eventueel gekozen wor-

den voor een alternatieve, sleufloze ('no-dig'), aanlegmethode: 

- Horizontaal gestuurde boring ('Horizontal Directional Drilling'); 

- Open front techniek (avegaarmethode/persboring); 

- Gesloten front techniek (schildboring); 

- Pneumatische boortechniek (raketboring). 

 

H o r i z on t a a l  g e s t u u r de  b o r i n g  

Bij een horizontaal gestuurde boring (Horizontal Directional Drilling of HDD) 

wordt met een speciale boorinstallatie vanaf het maaiveld een boorpijp de 

grond ingeboord. De beweegbare boorkop wordt hierbij nauwkeurig langs de 

vooraf ontworpen boorlijn gestuurd. De losgemaakte grond wordt met bento-

nietspoeling (een waterige oplossing van klei) teruggevoerd. De boorspoeling 

wordt vervolgens verzameld en gerecycled en de grond wordt afgevoerd. Na 

voltooiing van de boring wordt het boorgat in één of een aantal gangen ge-

ruimd tot de gewenste diameter. Intussen wordt aan de uittredezijde van het 

boorgat de te installeren leidingstreng op rolstellen aan elkaar gelast en ge-

test. Uiteindelijk wordt de leidingstreng in één vloeiende beweging met de 

boorinstallatie door het boorgat getrokken en aan beide zijden aangesloten op 

de verdere leiding. Dit proces is schematisch aangegeven in de navolgende 

figuur. 

 

 
F i g u u r  2 4 .  S c h em a t i s c h  o v e r z i c h t  v a n  e e n  h o r i z o n t a a l  g e s t u u r d e  

b o r i n g  ( B r o n :  M E R ,  2 0 0 8 )  

 

De horizontaal gestuurde boring kan worden toegepast voor het kruisen van 

tracédelen met bijzondere natuurlijke, archeologische of cultuurhistorische 

waarden en voor het kruisen van infrastructuur. De maximale boorlengte van 

een horizontaal gestuurde boring is afhankelijk van de eigenschappen van de 

diepere grondlagen en de in te trekken leiding in het algemeen beperkt tot 
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circa 1 kilometer. Het nadeel van HDD is, naast de hogere kosten, de grotere 

gevoeligheid voor technische storingen waardoor een gestuurde boring altijd 

risico's met zich meebrengt. Verder kan het intrekken van de leiding voor 

nachtelijke overlast zorgen, omdat de leiding (om dichtslibben te voorkomen) 

in één keer doorgetrokken moet worden. 

Bij HDD zijn alleen aan weerszijden kleine bemalen bouwkuipen nodig om de 

leiding aan te sluiten op de andere leidingdelen. Bij dit project zijn echter 

aanzienlijke bemalen bouwkuipen nodig om de leiding tot op een voldoende 

grote diepte achteraf te voorzien van isolatie. Technisch is het niet mogelijk 

de ingetrokken leidingstreng te voorzien van isolatie en een groot deel van de 

ingeboorde leiding zal dan ook niet geïsoleerd zijn. 

 

O p e n  F r on t  T e c h n i e k  

Bij de open front boortechniek wordt de buis door middel van hydraulische 

vijzels in de grond gedrukt. De buis is hierbij aan de voorzijde niet afgedicht 

en na het indrukken wordt de grond door middel van de avegaar (grondboor) 

uit de buis verwijderd. De open front techniek is niet geschikt voor het boren 

beneden de grondwaterstand, tenzij met behulp van bemaling de grondwater-

stand ter plaatse wordt verlaagd. De open front techniek is niet bestuurbaar 

waardoor er afwijkingen kunnen ontstaan. 

 

G e s l o t en  F r o n t  T e c hn i e k  

De gesloten front techniek is vergelijkbaar met de open front boortechniek, 

maar hierbij heeft het eerste buiselement een afgesloten voorzijde door mid-

del van een boormachine met boorschild. De gesloten boortechniek is geschikt 

voor het boren onder de grondwaterstand en is bestuurbaar. 

 

 
F i g u u r  2 5 .  P r i n c i p e s c h e t s  v a n  G e s l o t e n  F r o n t  T e c h n i e k  ( s c h i l d b o -

r i n g )  ( B r o n :  M E R , 2 0 0 8 )  

 

P n e uma t i s c h e  B o o r  T e c h n i e k  

Het kenmerk van de pneumatische boortechniek is dat de leiding door middel 

van een horizontaal 'heiblok' wordt doorgevoerd. De techniek is op grote lijnen 

vergelijkbaar met het heien van heipalen maar dan horizontaal. Deze techniek 

is niet bestuurbaar en tamelijk gevoelig voor afwijkingen. 
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Na t t e  Z i n k e r  

Een natte zinker kan worden toegepast voor kruisingen met watergangen. Een 

natte zinker bestaat uit een voorgevormde pijp die volledig aangepast is aan 

het profiel van de betreffende watergang. Het baggerwerk kan daardoor tot 

een minimum beperkt blijven, ook omdat de oevers vaak met damwanden zijn 

beschermd (de zogenaamde kopgaten). De zinker wordt bij voorkeur gebouwd 

op één van de nabij gelegen oevers en met kranen of drijvende bokken in het 

water getild en naar zijn plaats gesleept. Door de zinker met water te vullen 

krijgt de leiding voldoende zinkgewicht en kan vervolgens stapsgewijs worden 

afgezonken. 

 

D r o g e  Z i n k e r  

Een droge zinker kan worden toegepast voor het kruisen van objecten (bij-

voorbeeld bestaande leidingen en watergangen) waarbij bemaling toegepast 

mag worden om de sleuf waar de leiding in komt te liggen droog te krijgen. Er 

wordt dan een bouwput met bemaling aangelegd waarin de droge zinker in 

wordt gelegd. 

 

V o o r a f g a a n d  o n de r z oe k  e n  o v e r l e g  

Voordat met de aanleg van transportleidingen kan worden begonnen wordt 

eerst onderzoek gedaan naar de bodemopbouw van het tracé. Door middel van 

sonderingen, diepe en ondiepe boringen wordt inzicht gekregen in de bodem-

opbouw van de ondergrond. Met de grondeigenaren en grondgebruikers worden 

vervolgens afspraken gemaakt over het uit gebruik nemen van de werkstrook 

voor (meestal) een volledig groeiseizoen. Hierbij worden de grondgebruikers, 

conform afspraken met LTO Nederland, volledig schadeloos gesteld. Aan de 

hand van de gegevens over de bodemopbouw en de beschikbare cultuurtechni-

sche technieken kunnen de werkzaamheden vervolgens met de gekozen me-

thode worden uitgevoerd. 

 

T o e  t e  p a s s e n  t y p e n  a a n l e gme th od en  e n  k r u i s i n g e n   

De voornoemde technieken worden toegepast op verschillende punten binnen 

het project. In de navolgende figuur is een overzicht opgenomen van de te 

hanteren methoden.  
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F i g u u r  2 6 .  O v e r z i c h t  v a n  d e  t o e  t e  p a s s e n  a a n l e gm e t h o d e n   

( B r o n :  T A QA ,  2 0 0 9 )  
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6 . 5   

U i t g a n g s p u n t e n  r e a l i s a t i e  B G M  e n  

B K M  

I n r i c h t i n g  B KM - t e r r e i n  

De behandelings- en compressie-installaties wordt gerealiseerd in het midden 

van het nieuwe bedrijventerrein BKMZ-2. BKMZ-2 is bestemd voor onder meer 

industriële activiteiten, ligt ten zuiden van Alkmaar en wordt op dit moment in 

ontwikkeling gebracht. 

 

De BKM installaties kunnen worden gebruikt voor twee bedrijfssituaties: 

1.  Gasinjectie, waarbij gas uit het hoofdgasnet op de BKM wordt gecom-

primeerd teneinde het gas in het BGM reservoir te kunnen injecteren; 

2.  Gasproductie, waarbij gas uit het BGM reservoir op de BKM wordt ge-

comprimeerd en behandeld teneinde het gas met de vereiste kwaliteit 

en druk weer aan het hoofdgasnet toe te voeren. 

 

Op hoofdlijnen is gepland dat op het BKM-terrein de volgende voorzieningen 

worden gerealiseerd: 

- Verhardingen en toegangswegen; 

- Compressie-installaties voor de injectie van gas in het Bergermeerveld 

en om het geproduceerde gas op de vereiste druk van het hoofdgasnet 

te brengen; 

- Behandelingsinstallaties om het geproduceerde gas op specificatie te 

brengen (met name afscheiden van water en condensaat); 

- Condensaat- en waterbehandeling en opslag; 

- Veiligheids-, afblaas en brandblusvoorzieningen; 

- Diverse gebouwen (controlegebouw, onderstation, opslag, et cetera); 

- Aansluiting op de ondergrondse pijpleidingen; 

- Aansluiting op de ondergrondse pijpleidingen voor de aan- en afvoer van 

aardgas van en naar de Bergermeerlocatie en het hoofdgasnet; 

- Productiewater-, off-gas- en condensaatleidingen alsmede besturings-

leidingen van en naar de PGI en de BGM; 

- Aansluiting op het hoogspanningsnet voor de elektrisch aangedreven 

compressoren en de elektrische verhitters. 

 

Het ontwerp van de installaties en het terrein op BKMZ-2 volgt het Beeldkwali-

teitsplan voor dit gebied van de gemeente Alkmaar. Dit wordt bereikt door 

afwisseling in de gebouwen, wat betreft kleurstelling, materiaalgebruik, toe-

voegen van opvallende kenmerken, etc. Daarnaast wordt geprobeerd de oude 

smalle verkavelingstructuur terug te laten komen door het introduceren van 

lijnen haaks op de Boekelermeerweg. Dit wordt bereikt door bomenrijen aan 

te planten, waar dit niet conflicteert met de gebruiksfuncties, veiligheid en 

ondergrondse leidingen. Verder wordt de oude boerderij met het omliggende 

erf zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat gehandhaafd of hierin terugge-

bracht. Dit geldt met name voor de oude windsingel rond het erf. De onder-
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staande figuur geeft een idee voor de uitvoering van het plan en de versterking 

van de beeldkwaliteit langs de Boekelermeerweg. 

 

 
F i g u u r  2 7 .  E e n  ' a r t i s t - i m p r e s s i o n '  v a n  h e t  B K M  t e r r e i n  n a  r e a l i s a t i e  

 

I n r i c h t i n g  v a n  he t  BGM - t e r r e i n  

De BGM is ontsloten via een toegangsweg naar de Bergerweg. Op het terrein 

bevinden zich nu in totaal 9 gasputten, te weten 6 productieputten, twee in-

gesloten gasputten en één put om productiewater weer in het reservoir te 

injecteren. De locatie wordt aan alle zijden omringd door vaarten en grenst 

aan twee zijden aan de weilanden van de Loterijlanden, een weidevogelgebied 

in beheer bij Natuurmonumenten.  

 

Een belangrijk onderdeel van de realisatie van de BGM is het boren van in eer-

ste instantie 14 en mogelijk later tot in totaal 20 nieuwe putten. Dit zal plaats-

vinden met een verplaatsbare boorinstallatie. Naast de boortoren zelf bestaan 

deze installaties uit apparatuur voor de verwerking van boorspoeling en gruis 

en diverse andere hulpinstallaties. Overwogen wordt om eventueel met twee 

boorinstallaties gelijktijdig te boren. Er is hierbij sprake van een tijdelijke 

activiteit gedurende de realisatiefase van het project.  

Nadat de BGM is gerealiseerd, zal ten behoeve van het onderhoud van de put-

ten periodiek een boring plaatsvinden. Dit is een activiteit die gedurende de 

gebruiksfase zal plaatsvinden. Voor zowel het boren tijdens de realisatiefase 

als de gebruiksfase zal door middel van regels in de milieuvergunning de hinder 

worden beperkt. 

 

Voor de voorkeurslocatie van de BGM is een voorlopige indeling van het terrein 

uitgewerkt, rekening houdend met de vorm van het huidige perceel, het aantal 

putten en functies van de installaties, veiligheids- en geluidseisen, etc. Mini-

mumeisen voor de onderlinge afstand tussen de putten worden vastgelegd door 

de grootte van de putkelders, (boor)technische randvoorwaarden, veiligheids-
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aspecten en de benodigde ruimte voor onderhoud. Voor de voorzieningen zul-

len 20 nieuwe slots (boorkelders) worden gecreëerd. Twee nieuwe rijen van 7 

putkelders zijn gepland op het westelijk deel van de BGM locatie aan weerszij-

den van de rij bestaande putten. De overige putten komen te liggen op het 

oostelijk deel van de BGM locatie. Van de bestaande putten worden er zes 

geschikt gemaakt voor gasinjectie / productie en één voor waterinjectie. De 

nieuwe putten en faciliteiten worden binnen het huidige verharde deel van het 

perceel gerealiseerd, zodat dit niet hoeft te worden uitgebreid. Het is wel 

noodzakelijk de bestaande ontsluitingsweg tijdelijk te verbreden met het oog 

op transporten of een tweede ontsluitingsweg aan te leggen. Daarnaast wordt 

voorzien dat tijdens het boren een tijdelijke rondweg rond de verharding ver-

eist is voor het werkverkeer. Deze weg wordt na afloop van de boringen weer 

verwijderd. De volgende figuur toont zowel de huidige situatie van de BGM 

(eerste foto) en daarna een 'artist-impression' van de situatie na voltooiing van 

de putten en afwerking van het terrein. 

 

 
F i g u u r  2 8 .  D e  h u i d i g e  s i t u a t i e  v a n  d e  B GM  
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F i g u u r  2 9 .  ' A r t i s t - i m p r e s s i o n '  v a n  h e t  t e r r e i n  n a  a f l o o p  v a n  d e  

b o r i n g e n  e n  a f w e r k i n g  

 

Toegang tot het terrein wordt verkregen via de toegangsweg vanaf de Berger-

weg. Deze wordt voor de realisatie van het plan tijdelijk verbreed. De locatie 

is omgeven door vaarten en op de dam van de toegangsweg wordt een hek 

geplaatst. Het terrein wordt voorzien van camerabewaking en verlichting. Alle 

installaties zullen in kelders worden geplaatst om ze aan het zicht te onttrek-

ken en de openheid van het landschap zo min mogelijk te verstoren. Plaatsing 

in kelders beperkt verder ook het geluid tot een minimum. Als er op de locatie 

geen personeel aanwezig is - wat normaal het geval zal zijn - is de verlichting 

uitgeschakeld. Ten opzichte van de huidige situatie zal daarmee de eventuele 

lichthinder afnemen.  

Op die plaatsen waar mogelijk vervuiling zou kunnen optreden wordt vloeistof-

kerende verharding aangebracht. Al het water van verharde delen wordt via 

een gotensysteem afgevoerd naar de hoekbakken en bemonsterd voordat het 

op het oppervlaktewater wordt geloosd. Bij constatering van vervuiling wordt 

het vervuilde water per tankwagen ter verwerking afgevoerd. Neerslag op niet 

verharde delen zal in de bodem inzijgen of aflopen naar de omringende sloten. 
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7 J u r i d i s c h e  

t o e l i c h t i n g  

7 . 1   

P r o c e d u r e  v a n  h e t  i n p a s s i n g s p l a n  

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking getreden. Een 

onderdeel van deze Wet is het instrument van het rijksinpassingsplan (artikel 

3.28 Wro) en de rijkscoördinatieregeling (paragraaf 3.6.3 Wro). Op basis van 

artikel 141a van de Mijnbouwwet en artikel 39b van de Gaswet is de rijkscoör-

dinatieregeling van toepassing op het project Bergermeer Gasopslag waarbij 

ook een rijksinpassingsplan wordt opgesteld. Dit inpassingsplan doorloopt de 

procedure volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke 

ordening (Bro). In de procedure zijn drie verschillende fasen te onderscheiden: 

  

-  V o o r b e r e i d i n g s p r oc e du r e  

Voor het opstellen van een ontwerp inpassingsplan verrichten de Ministers van 

EZ en VROM onderzoek naar de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen, naar 

de bestaande toestand en naar mogelijke en wenselijke ontwikkelingen binnen 

het projectgebied. Het ontwerp inpassingsplan wordt voor overleg gezonden 

aan de in artikel 3.1.1 van het Bro genoemde instanties. Bovendien worden op 

basis van artikel 3.28 Wro de gemeenteraden en provinciale staten gehoord.  

 

-  V a s t s t e l l i n g s p r o ce d u r e  

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws-, of huis-aan-huisbladen wordt het ontwerp inpassingsplan gedurende 

zes weken ter inzage gelegd. Vanwege de rijkscoördinatieregeling  gebeurt dit 

voor dit project gezamenlijk met andere voor het project benodigde ontwerp-

besluiten. Gedurende deze periode kan een ieder zienswijzen omtrent het 

ontwerp naar  voren brengen. Na afloop van de termijn van de terinzageleg-

ging stellen de Ministers het inpassingsplan al dan niet gewijzigd uiterlijk 12 

weken na de termijn van terinzagelegging vast. Op grond van artikel 3.28, 

vijfde lid, Wro wordt in het Besluit tot vaststelling van het onderhavige rijksin-

passingsplan bepaald dat de gemeenteraden van de gemeenten [PM] en provin-

ciale staten van Noord-Holland gedurende een periode van [PM] na vaststelling 

van dit inpassingsplan niet bevoegd zijn een bestemmingsplan, dan wel een 

inpassingsplan, vast te stellen voor de gronden waarop dit inpassingsplan be-

trekking heeft. Dit is slechts anders als een bestemmingsplan dan wel inpas-

singsplan wordt vastgesteld dat voorziet in de bestemmingen zoals neergelegd 

in het onderhavige rijksinpassingsplan. 
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-  B e r o e p s p r o ce d u r e  

Na de vaststelling van het inpassingsplan maakt de Minister het vaststellingsbe-

sluit bekend en legt het vastgestelde inpassingsplan ter inzage. Het vaststel-

lingsbesluit wordt uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens 

wordt uiterlijk twee weken na vaststelling het inpassingsplan ter inzage ge-

legd, wederom gezamenlijk met de nadere voor het project benodigde beslui-

ten. Tot uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er 

door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State.  

 

-  J u r i d i s c h e  v o rmg ev i n g  

Op grond van artikel 3.1.3 Bro en artikel 3.1.6 Bro moet een inpassingsplan 

worden vervat in: 

1. een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het 

doel of de doeleinden worden aangegeven; 

2. bestemmingen die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

3. regels die bij of krachtens wet kunnen worden voorgeschreven; 

4. voor zover nodig uitwerkings-, wijzigings- en ontheffingsregels. 

 

Daarnaast dient een dergelijk plan vergezeld te gaan van een toelichting, 

waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van 

het onderzoek en de uitkomsten van het overleg zijn vermeld. 

7 . 2   

T o e l i c h t i n g  o p  d e  b e s t e m m i n g s r e g e -

l i n g  

Bij de bestemmingsregeling is qua methodiek vooruitgelopen op de aanbeve-

lingen van de landelijke standaard SVBP, die krachtens de invoeringswet beho-

rende bij de op 1 juli 2008 in werking getreden nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening per 1 januari 2010 verplicht zal worden voorgeschreven. De relatie 

van het onderhavige inpassingsplan ten opzichte van de vigerende bestem-

mingsplannen is op basis van artikel 3.28 Wro bepaald. Op basis van dit artikel 

maakt dit inpassingsplan na vaststelling deel uit van de bestemmingsplannen 

waarop het betrekking heeft. Dit houdt in dat wanneer bepalingen van het 

vigerende bestemmingsplan strijdig zijn met dit inpassingsplan, de bepalingen 

van het vigerende plan terugtreden.  

 

B e s t emm in g  B e d r i j f - g a s b e ha nd e l i n g  e n  g a s c omp re s s i e  

De bestemming "Bedrijf-gasbehandeling en gascompressie" voorziet in een 

passende bestemming voor het gasbehandelings- en gascompressiestation Boe-

kelermeer Zuid. In de bestemming zijn de voorzieningen ten behoeve van de 

behandeling en compressie van aardgas toegestaan. Naast deze voorzieningen 

bevat de bestemming tevens de ontsluitende infrastructuur, groenvoorzienin-

gen en water.  

INHOUD INPASSINGSPLAN 
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B e s t emm in g  B e d r i j f - g a s i n j e c t i e  e n  g a s p r o du c t i e   

De bestemming "Bedrijf-gasinjectie en gasproductie" voorziet in een passende 

bestemming voor de puttenlocatie (Bergermeer) voor de opslag van gas, be-

staande uit productie en injectie van gas. De hiervoor benodigde mijnbouwac-

tiviteiten zijn daar onderdeel van. De voorzieningen ten behoeve van de 

puttenlocatie beslaan echter maar een deel van deze bestemming. Naast deze 

voorzieningen bevat de bestemming tevens de ontsluitende infrastructuur. De 

mogelijkheden om tot een geschikte landschappelijke inpassing te komen ron-

dom het station behoren hier ook toe. Dit kan bijvoorbeeld mogelijk worden 

gemaakt door middel van het implementeren van groenvoorzieningen en water 

in het plan. 

 

B e s t emm in g  B e d r i j f - N u t s v o o r z i e n i n g e n  

De bestemming "Bedrijf-Nutsvoorzieningen" voorziet in een passende bestem-

ming voor het transformatorstation. In de bestemming is een gebouw ten be-

hoeve van de elektriciteitsvoorziening van de BGM toegestaan. Naast deze 

voorzieningen bevat de bestemming tevens de ontsluitende infrastructuur, 

groenvoorzieningen en water.  

 

D u b b e l b e s t emm in g  L e i d i n g -Ga s  

In dit inpassingsplan is sprake van een extra, toegevoegde functie aan ander 

grondgebruik. In dit geval is ervoor gekozen om naast de basisbestemmingen 

van het vigerende bestemmingsplan een aanvullende bestemming, afgestemd 

op de leidingen, toe te voegen. Omdat er sprake is van een aanvullende be-

stemming is ook aangegeven hoe beide bestemmingen zich ten opzichte van 

elkaar verhouden. De bestemming "Leiding-Gas" heeft het primaat ten opzichte 

van de basisbestemming.  

 

Voor de gronden die in deze planherziening zijn bestemd als "Leiding-Gas", is 

voor activiteiten als diepploegen, het wijzigen van het maaiveldniveau of het 

verrichten van grondroeractiviteiten (anders dan normaal spit- en ploegwerk) 

een aanlegvergunningenstelsel opgenomen (artikel 6, lid 3). Een aanlegvergun-

ning is ook nodig voor het planten van diepwortelende beplanting, aangezien 

deze de leiding kan beschadigen, indien geplant bovenop of in directe nabij-

heid van de leiding. Tevens wordt de bereikbaarheid van de leiding bemoei-

lijkt. Bij TAQA Energy B.V (de leidingbeheerder) kan informatie verkregen 

worden met betrekking tot geschikte plantensoorten bovenop en in directe 

nabijheid van leidingen. Geschikte beplanting betreft onder meer diverse 

heestertypen. Een aanlegvergunning is tevens vereist indien gesloten verhar-

ding wordt aangebracht. Dit betreft bijvoorbeeld verharding van asfalt, beton 

of puin. In plaats daarvan kan gedacht worden aan verplaatsbare betonplaten. 

 

De opgenomen regeling beschermt de leiding voor eventuele invloeden van 

buitenaf, bijvoorbeeld beschadiging van de leiding door graafwerkzaamheden 

of door de zuren van kuilgras die de coating van de leiding kunnen aantasten. 

Tevens dient de leiding bereikbaar te zijn voor eventuele reparatie en onder-

AANLEGVERGUNNING-

STELSEL 
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houd. In overleg met de gemeente en leidingbeheerder kan een passende op-

lossing gekozen worden. 

 

G e b i e d s a a n d u i d i n g  Ve i l i g he i d s z on e -B ev i  

Vooruitlopend op de van kracht wording van het Bevi en daarbij de rekenvoor-

schriften voor de uitvoering van QRA's voor mijnbouwinstallaties is een zone 

opgenomen in het inpassingsplan, waarbinnen kwetsbare objecten zijn uitge-

sloten. De zone heeft de omvang van de berekende risicocontour 10-6. Binnen 

deze zone zijn alleen bedrijfsbestemmingen of groen-/water- en infrastruc-

tuurbestemmingen aanwezig. Binnen de bedoelde zone zijn de volgende func-

ties uitgesloten: 

a. Woningen, niet zijnde: 

-  verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van 

maximaal twee woningen per hectare, en 

-  dienst- en bedrijfswoningen van derden. 

b. Gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeel-

te van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, 

zoals: 

1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen; 

2. scholen, of 

3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van 

minderjarigen. 

c. Gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een 

groot gedeelte van de dag aanwezig zijn, zoals: 

1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van 

meer dan 1500 m² per object, of 

2. complexen waarin meer dan vijf winkels zijn gevestigd en waar-

van het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer dan 1000 m² be-

draagt en winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van meer 

dan 2000 m² per winkel, voorzover in die complexen of in die 

winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd. 

d. Kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van 

meer dan vijftig personen gedurende meerder aaneengesloten dagen. 

 

Beperkt kwetsbare objecten kunnen binnen de zone worden toegestaan door 

middel van een ontheffingsmogelijkheid (voorheen vrijstelling ex artikel 15 

WRO). Onder beperkt kwetsbare objecten worden de volgende functies ver-

staan: 

a. 1. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van  

maximaal twee woningen per hectare, en: 

2. dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

b. kantoorgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object (onder c.) 

worden aangemerkt; 

c. hotels en restaurants, voorzover zij niet als kwetsbaar object (onder c.) 

worden aangemerkt; 

d. winkels, voorzover zij niet als kwetsbaar object (onder c.) worden aan-

gemerkt; 
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e. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 

f. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatieve 

doeleinden, voorzover zij niet als kwetsbaar object (onder d.) worden 

aangemerkt; 

g. bedrijfsgebouwen, voorzover zij niet als kwetsbaar object (onder c.) 

worden aangemerkt; 

h. objecten die met de onder a. tot en met e. en g. genoemde gelijkge-

steld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedu-

rende welke personen daar verblijven, het aantal personen dat daarin 

doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelfredzaamheid bij 

een ongeval, voorzover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en: 

i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of 

elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, 

voorzover die objecten wegens de aard van de gevaarlijke stoffen die 

bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen de ge-

volgen van dat ongeval. 

 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan is overigens alleen sprake van de 

onder b en g genoemde objecten.  

 

Tevens voorziet de zone in een beperking van het groepsrisico. Ten behoeve 

van de realisatie van de beperkt kwetsbare objecten is een ontheffingsreling 

opgenomen. Door middel van deze ontheffingsregeling kan eveneens het 

groepsrisico worden beheerd.  

7 . 3   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

De initiatiefnemer van het project Bergermeer Gasopslag is de Bergermeer 

Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V., Petro-Canada Netherlands B.V., 

Dyas B.V. en Energie Beheer Nederland B.V. Dit consortium verwacht dat met 

het project een investering van ruim 700 miljoen Euro gemoeid is. De vier 

partners in het project zullen dit bedrag zelf financieren. De definitieve inves-

teringsbeslissing voor het project zal door deze partijen binnenkort worden 

genomen. In navolgende tabel is een overzicht gegeven van de partners, hun 

belang in het project en hun kredietwaardigheid (indien beschikbaar).  

 

T a b e l  8 .  O v e r z i c h t  b e l a n g  e n  k r e d i e t w a a r d i g h e i d  p a r t n e r s  B e r g e r -

m e e r  P a r t n e r g r o e p        

Partner Belang in project Credit Rating (S&P) 

Energie Beheer Nederland (EBN) B.V. 40.0% AAA  

TAQA Onshore B.V. 36.0% AA- 

Petro-Canada Netherlands B.V. 12.0% BBB 

Dyas B.V.  12.0% geen rating (privé gehouden) 
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De genoemde investering omvat alle kosten voor de geplande werkzaamheden 

en omvat tevens de gangbare toeslagen voor het financieel kunnen incasseren 

van tegenvallers in de uitvoering. Wanneer de partijen het definitieve investe-

ringsbesluit hebben genomen, is de economische uitvoerbaarheid van het in-

passingsplan verzekerd. 

 

Ter vergoeding van de door de ministeries te maken kosten is op basis van de 

Grondexploitatiewet (afdeling 6.4 Wro) een overeenkomst afgesloten met de 

Bergermeer Partnergroep. Het betreft een zogenoemde ‘anterieure overeen-

komst’. Naast het kostenverhaal zijn in deze overeenkomst de in het MER ge-

noemde effectbeperkende inrichtingsmaatregelen die behoren bij het uitvoe-

ringsalternatief vastgelegd. De uitvoering van deze maatregelen is hiermee 

verzekerd. Ook is in deze overeenkomst het monitoringsprogramma vastgelegd. 

Door middel van deze overeenkomst wordt tevens voorzien in het verhaal van 

eventuele planschade, of kosten bij procedures ten behoeve van de verwerving 

van gronden. Het kostenverhaal ten behoeve van het plan is daarmee anders-

zins verzekerd. Er hoeft dan ook geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wro te 

worden opgesteld.  

 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen kan planschade ontstaan. De Wro voorziet in 

een regeling voor vergoeding van planschade. Op basis van artikel 6.1 Wro 

wordt aan degene die in de vorm van een inkomensderving of een vermindering 

van de waarde van een onroerende zaak schade lijdt of zal lijden als gevolg 

van het inpassingsplan, tegemoetgekomen, wanneer de schade redelijkerwijs 

niet voor rekening van de aanvrager behoort te blijven en voor zover de tege-

moetkoming niet voldoende anderszins is verzekerd. De dekking van de plan-

schade is verzekerd door middel van de voornoemde anterieure overeenkomst. 

Een aanvraag voor een tegemoetkoming in schade ten gevolge van het inpas-

singsplan, kan worden ingediend binnen de periode van vijf jaar vanaf het 

moment waarop het inpassingsplan onherroepelijk is geworden. 

7 . 4   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

TAQA Energy B.V. heeft met alle zakelijk gerechtigden van alle te kruisen per-

celen contact opgenomen met betrekking tot het voornemen van TAQA Energy 

B.V. voor de aanleg van de nieuwe leidingen. In sommige gevallen beschikken 

deze gerechtigden reeds over een contract vanwege de aanwezigheid van be-

staande leidingen. TAQA Energy B.V. streeft er naar om met alle belangheb-

benden overeenstemming te bereiken.  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt de bevolking op de hoogte 

gehouden met betrekking tot eventuele overlast en hinder. De initiatiefnemer 

heeft hiervoor ondermeer een website opgericht. 

 

ANTERIEURE  

OVEREENKOMST 

PLANSCHADE 
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Het voorontwerp plan wordt ten behoeve van de inpassingsplanprocedure  

verstuurd voor overleg in het kader van artikel 3.1.1 Bro, waarbij men gele-

genheid heeft een reactie te geven op het plan. Bovendien worden op basis 

van artikel 3.28 Wro de gemeenteraden en provinciale staten gehoord. De 

reacties zullen in deze toelichting worden behandeld. 

Via www.senternovem.nl/bureau_energieprojecten is aanvullende informatie 

over het project te vinden. 

7 . 5   

E v a l u a t i e p r o g r a m m a  

Op grond van artikel 7.39 Wet milieubeheer dient een evaluatieprogramma te 

worden uitgevoerd ter monitoring van de daadwerkelijke milieueffecten van 

het project. In hoofdstuk 12 van het MER is dit evaluatieprogramma weergege-

ven.  

 

Bij de evaluatie zal op de volgende punten worden ingegaan:  

- seismische trillingen; 

- bodemdaling of bodemstijging; 

- onttrokken grondwater; 

- controle van gastransportleidingen; 

- grondwaterkwaliteit; 

- geluidsemissies; 

 

Door of namens de initiatiefnemer wordt dit evaluatieprogramma uitgevoerd.  

Het evaluatierapport zal vervolgens aan de Minister van Economische Zaken 

worden aangeboden. Dit is vastgelegd in de op basis van de Grondexploitatie-

wet afgesloten anterieure overeenkomst.  

 





 

  
800.29.00.01.00.toe - Bergermeer Gasopslag Voorontwerp Rijksinpassingsplan - 

8 oktober 2009  
109 

8 O v e r l e g  

Nadat deze procedurestap is voltooid zullen de resultaten daarvan in dit hoofd-

stuk worden opgenomen. 





 

 

B i j l a g e n  



 

 



 

 

B i j l a g e  1 :  

W a t e r t o e t s  

 

 



 

 











 

 

B i j l a g e  2 :  

T o e  t e  p a s s e n  

e f f e c t b e p e r k e n d e  

m a a t r e g e l e n  

 

 

 

A l g emeen  

-  Toepassing van BBT15 apparatuur en processen. 

 

L e i d i n g en  

-  Leidingaanleg onder het landgoed Nijenburg / Heilooërbos met gestuur-

de boringen; 

-  Kruisingen met infrastructuur zoals wegen, spoorlijnen, grotere water-

lopen met sleufloze technieken; 

-  Isolatie van warm gas leidingen om opwarming van de bodem tegen te 

gaan; 

-  Maatregelen bij open ontgravingen waaronder de minimalisatie van het 

verstoorde gebied, minimalisatie van de tijdsduur, het ontgraven in ver-

schillende lagen en cultuurtechnisch herstel na afloop van het werk; 

-  Maatregelen ter bescherming van natuurwaarden, waaronder: 

- verstorende werkzaamheden uitvoeren buiten gevoelige perioden 

(buiten broedseizoen, buiten voortplantingseizoen, buiten over-

winteringtijd); 

- ervoor zorgen dat bij het droogleggen van sloten geen vissen, 

amfibieën en andere waterfauna achterblijven, bijvoorbeeld door 

de dieren weg te vangen en in een naburige watergang uit te zet-

ten; 

- maatregelen nemen om grondgebonden soorten (amfibieën, 

zoogdieren) geen schade toe te brengen door smalle aan- en af-

voerwegen en vaste passeerplaatsen te gebruiken; 

- belangrijke stand- en verblijfplaatsen van soorten markeren en 

indien mogelijk isoleren en sparen; 

- een zode met beschermde plantensoorten apart zetten en na af-

ronding van de werkzaamheden terugzetten in de werkstrook; 

-  Compensatie voor dotterbloemhooiland en weidevogels voor de leidin-

gaanleg door middel van aanleg in een open sleuf door de Loterijlanden 

door een goed cultuurtechnisch herstel en het aanbrengen van verbete-

ringen in het gebied; 

                                                   
15 Best Beschikbare Techniek 



 

 

-  Archeologisch vervolgonderzoek volgens de AMZ cyclus, bestaande uit 

bureauonderzoek en waar nodig inventariserend veldonderzoek en ar-

cheologische begeleiding. Dit nader archeologisch onderzoek zal starten 

als de locaties en de leidingtracés definitief zijn vastgelegd. 

 

Pu t t en l o c a t i e  BGM   

-  Het ecologisch inrichten en beheren van de niet verharde delen van het 

BGM perceel om hier de gebiedseigen flora te ontwikkelen en mogelijk 

een habitat te scheppen voor fauna; 

-  Het plaatsen van de putten en andere apparatuur in kelders en het on-

dergronds leggen van pijpleidingen. 

 

Ga sbeh ande l i n g s -  en  g a s compr e s s i e i n s t a l l a t i e s  BKM  a an -

l e g  en  o per a t i e  

-  Keuze van duurzame apparatuur en technologieën die tenminste vol-

doen aan BBT; 

-  Waar nodig aanleggen van faunapassages en speciale afrasteringen voor 

beschermde soorten. 
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Artikel 1 Begrippen 3 

A r t i k e l  1   

B e g r i p p e n  

In deze regels wordt verstaan onder: 

 

a .   h e t  p l a n :  

het inpassingsplan "Bergermeer Gasopslag"; 

 

b .   a a n du i d i n g :  

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee de gronden zijn aan-

geduid, waar ingevolge de regels worden gesteld ten aanzien van ge-

bruik en/of bebouwen van deze gronden; 

 

c .   a a n du i d i n g s g r e n s :  

 de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

 

d .   b e b ouw i ng :  

 één of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

 

e .   b e d r i j f sw on i n g :  

een woning in (inpandig) of bij (niet-inpandig) een gebouw of op een 

terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden) van een per-

soon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of 

het terrein noodzakelijk is; 

 

f .   b e p e r k t  kwe t s ba a r  ob j e c t :  

Onder beperkt kwetsbare objecten worden begrepen: 

1. verspreid liggende woningen van derden met een dichtheid van 

maximaal twee woningen per hectare; 

2. dienst- en bedrijfswoningen van derden;  

3. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van 

minder of gelijk aan 1.500 m² per object; 

4. restaurants, voor zover hierin geen grote aantallen personen ge-

durende een groot gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn; 

5. winkels met een totaal bruto vloeroppervlak van minder of gelijk 

aan 2.000 m², voor zover zij geen onderdeel uitmaken van een 

complex waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd, waarvan het 

gezamenlijk bruto oppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt en 

waarin een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

6. sporthallen, zwembaden en speeltuinen; 

7. sport- en kampeerterreinen en terreinen bestemd voor recreatie-

ve doeleinden, voor zover zij niet bestemd zijn voor het verblijf 

van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten 

dagen; 
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8. bedrijfsgebouwen, voor zover zij geen gebouwen zijn waarin gro-

te aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag 

aanwezig plegen te zijn zoals: kantoorgebouwen en hotels met 

een bruto oppervlak van meer dan 1.500 m² per object; 

9. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan 

het gezamenlijk vloeroppervlak meer dan 1.000 m² bedraagt, en 

winkels met een totaal oppervlak van meer dan 2.000 m² per ob-

ject, voor zover in die complexen of in die winkels een super-

markt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd; 

10. objecten die met onder 1 tot en met 5 en genoemde gelijkge-

steld kunnen worden uit hoofde van de gemiddelde tijd per dag 

gedurende welke personen daar verblijven, het aantal personen 

dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor zelf-

redzaamheid bij een ongeval, voorzover die objecten geen 

kwetsbare objecten zijn; 

11. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een tele-

foon- of elektriciteitscentrale of een gebouw met vluchtleidings-

apparatuur, voorzover die objecten wegens de aard van de ge-

vaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescher-

ming verdienen tegen de gevolgen van dat ongeval. 

 

g .   b e s t emm i ng s g r en s :  

de grens van een bestemmingsvlak; 

 

h .   b e s t emm i ng s v l a k :  

een geometrisch bepaald vlak met éénzelfde bestemming; 

 

i .   b o uwen :  

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of ver-

anderen en het vergroten van een bouwwerk, als mede het geheel of 

gedeeltelijk oprichten, vernieuwen van een standplaats; 

 

j .   b o uwg r e n s :  

       de grens van een bouwvlak; 

 

k .   b o uwpe r c ee l :  

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelf-

standige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

 

l .   b o uwpe r c ee l s g r e n s :  

 een grens van een bouwperceel; 

 

m .   b o uwv l a k :  

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, zijn toegelaten; 
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n .   b o uwwe r k :  

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma-

teriaal, die hetzij direct of indirect met de grond is verbonden, hetzij 

direct of indirect steun vindt in of op de grond; 

 

o .   g e b ouw :  

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of 

gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

       

p .   i n p a s s i n g s p l a n  

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0000.IP00000Bergermeer-0205, met bijbehorende regels; 

 

q .   kwe t s ba a r  o b j e c t :  

Onder kwetsbare objecten worden begrepen: 

1. woningen, niet zijnde verspreid liggende woningen van derden 

met een dichtheid van maximaal twee woningen per hectare of 

dienst- en bedrijfswoningen van derden; 

2. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een 

gedeelte van de dag, van minderjarigen, ouderen, zieken of ge-

handicapten, zoals: ziekenhuizen/bejaardenhuizen/verpleeghui-

zen, scholen, gebouwen of gedeelten daarvan bestemd voor dag-

opvang van minderjarigen; 

3. gebouwen waarin grote aantallen personen gedurende een groot 

gedeelte van de dag aanwezig plegen te zijn, zoals: kantoorge-

bouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 

1500 m² per object, complexen waarin meer dan 5 winkels zijn 

gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto vloeroppervlak meer 

dan 1000 m² bedraagt en winkels met een totaal bruto vloerop-

pervlak van meer dan 2000 m² per object voor zover in die com-

plexen of in die winkels een supermarkt/hypermarkt/warenhuis 

is gevestigd; 

4. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf 

van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten 

dagen van het jaar; 

 

r .   w on i n g :  

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van 

één afzonderlijk huishouden. 
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A r t i k e l  2   

W i j z e  v a n  m e t e n  

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

 

a .  d e  d a k he l l i n g :  

 langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

 

b .  d e  g o o t h oo g te  v a n  e en  b ouwwe r k :  

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, c.q. de druiplijn, het  boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

 

c .  d e  i n h o ud  v a n  e e n  b ouwwe r k :  

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de 

gevels en/of het hart van de scheidsmuren en de buitenzijde van daken 

en dakkapellen; 

 

d .  d e  b o uwhoog t e  v a n  ee n  b o uwwe r k :  

Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een 

bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte 

bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daar-

mee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

 

e .  d e  op p e r v l a k t e  v a n  ee n  g eb ouw :  

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidings-

muren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het af-

gewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

 

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen van bouwwer-

ken worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevel-

versieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels, 

erkers, balkons en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 

overschrijding niet meer dan 1,50 m bedraagt. 
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A r t i k e l  3   

B e d r i j f  -  G a s b e h a n d e l i n g  e n  g a s c o m -

p r e s s i e  

3.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor "Bedrijf-Gasbehandeling en gascompressie" aangewezen gronden zijn 

bestemd voor: 

a.  een aardgasinstallatie en bijbehorende gebouwen en bouwwerken; 

b.  groenvoorzieningen; 

c.  verkeersvoorzieningen: 

d.  water. 

 

Er zijn geen bedrijfswoningen in de bestemming begrepen. 

 

 

3.2 Bouwreg e l s  

 

a.  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van enig gebouw mag niet meer dan 15 m bedra-

gen; 

2. van het bestemmingsvlak mag niet meer dan 30% worden be-

bouwd; 

3. er mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd. 

 

b.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen en bovengrondse 

leidingen mag niet meer dan 4 m bedragen; 

2. de bouwhoogte van reclamemasten mag niet meer dan 8 m be-

dragen; 

3. de bouwhoogte van een schoorsteen/afblaas mag niet meer dan 

80 m bedragen;  

4. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 20 m bedragen. 
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A r t i k e l  4   

B e d r i j f  -  G a s i n j e c t i e  e n  G a s p r o d u c t i e  

4.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor "Bedrijf-Gasinjectie en Gasproductie" aangewezen gronden zijn be-

stemd voor: 

a.  installaties en bijbehorende gebouwen en bouwwerken ten behoeve van 

het opslaan van gas; 

b.  mijnbouwactiviteiten ten behoeve van de onder a bedoelde bestem-

ming; 

c.  groenvoorzieningen; 

d.  verkeersvoorzieningen: 

e.  water. 

 

 

4.2 Bouwreg e l s  

 

a.  Voor het bouwen van gebouwen geldt de volgende regel: 

- er mogen op de voor deze bestemming aangewezen gronden uit-

sluitend ondergronds gebouwen worden gebouwd. 

 

b.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels: 

1. de bouwhoogte van boorinstallaties mag niet meer dan 50 m be-

dragen;  

2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

mag niet meer dan 4 m bedragen. 
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A r t i k e l  5   

B e d r i j f  -  N u t s v o o r z i e n i n g e n  

5.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor "Bedrijf-Nutsvoorzieningen" aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a.  nutsvoorzieningen en bijbehorende gebouwen en bouwwerken; 

b. elektriciteitsvoorzieningen ten behoeve van mijnbouwactiviteiten en het 

opslaan van gas; 

c.  groenvoorzieningen; 

d.  verkeersvoorzieningen: 

e.  water. 

 

 

5.2 Bouwreg e l s  

 

a.  Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels: 

1. de bouwhoogte van enig gebouw mag niet meer dan 4 m bedra-

gen; 

2. het oppervlak van enig gebouw mag niet meer dan 20 m² bedra-

gen. 

 

b.  Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 

volgende regel: 

-  de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag 

niet meer dan 4 m bedragen. 
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A r t i k e l  6   

L e i d i n g  -  G a s  

6.1 Be s t emmi ng s oms ch r i j v i n g  

 

De voor Leiding-Gas aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de aanleg en de instandhouding van ondergrondse hoge druk hoofdaard-

gastransportleidingen, overeenkomstig het weergegeven profiel; 

b.  andere (ondergrondse) infrastructurele voorzieningen in de vorm van 

leidingen en kabels. 

 

 

6.2 Bouwreg e l s  

 

a.  Op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden met de bestemming Leiding-Gas 

mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de bedoelde bestem-

ming worden gebouwd. 

 

b.  De oppervlakte en de bouwhoogte van een bouwwerk mogen niet meer 

dan respectievelijk 10 m² en 3 m bedragen. 

 

 

6.3 Aan l e g v e r g unn i n g  

 

Het is verboden op of in de in lid 6.1 bedoelde gronden zonder of in afwijking 

van een schriftelijke vergunning van het college van Burgemeester en Wethou-

ders (aanlegvergunning), ter plaatse van de in lid 6.1 bedoelde gronden, de 

volgende werken niet zijnde bouwwerken, of werkzaamheden uit te voeren: 

- het aanbrengen van hoogopgaande en/of diepwortelende beplanting, 

waaronder bijvoorbeeld rietbeplanting; 

- het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgronding of ophoging; 

-  het verrichten van grondroeractiviteiten anders dan normaal spit- en 

ploegwerk; 

- het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

- diepploegen; 

- het aanbrengen van gesloten verhardingen; 

- het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het op-

slaan van afvalstoffen; 

- het aanleggen van waterlopen of het vergraven, verruimen of dempen 

van bestaande waterlopen; 

- het plaatsen van onroerende objecten zoals lichtmasten, wegwijzers en 

ander straatmeubilair. 
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6.4 U i t zonder i n g s r e g e l s  

 

Het verbod als bedoeld in lid 6.3 is niet van toepassing op werken en/of werk-

zaamheden die:  

- reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van 

het plan; 

- mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

- worden uitgevoerd ten dienste van de in lid 6.1 bedoelde bestemming. 

 

 

6.5 Toe t s i n g s c r i t e r i um  b i j  v e r gunn i n g v e r l en i n g  

 

De werken en/of werkzaamheden bedoeld in lid 6.3 zijn slechts toelaatbaar 

indien en voor zover dit niet strijdig is met de belangen van de leidingen. 

 

 

6.6 Adv i e s p ro cedu r e  

 

Alvorens omtrent het verlenen van een aanlegvergunning (lid 6.3) te beslissen, 

wint het College van Burgemeester en Wethouders tijdig schriftelijk advies in 

bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of door de voorgenomen werken of 

werkzaamheden de belangen in verband met de leidingen niet onevenredig 

worden geschaad en welke voorwaarden dienen te worden gesteld ter voorko-

ming van eventuele schade. 
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A r t i k e l  7   

A n t i - d u b b e l t e l r e g e l  

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouw-

plan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 

beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing. 
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A r t i k e l  8   

A l g e m e n e  a a n d u i d i n g s r e g e l s  

Ve i l i g h e i d s zo ne  -  B ev i  

 

 

8.1 Aandu i d i n g soms ch r i j v i n g  

  

Ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone-Bevi' gelden ten behoeve van 

het tegengaan van een te hoog veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt 

kwetsbare objecten de volgende aanvullende regels. 

 

 

8.2 Bouwreg e l s  

 

Er mogen op of in deze gronden geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objec-

ten worden gebouwd, met uitzondering van bestaande gebouwen ten behoeve 

van de aanwezige beperkt kwetsbare objecten. 

 

 

8.3 On the f f i n g  v an  d e  bo uwre g e l s  

 

De Minister van Economische Zaken kan ontheffing verlenen van het bepaalde 

in lid 8.2 en toestaan dat beperkt kwetsbare objecten worden gebouwd, mits: 

-  het afwijken van de toepasselijke richtwaarden wordt afgewogen; 

-  het groepsrisico wordt afgewogen. 
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A r t i k e l  9   

A f s t e mm i n g s b e p a l i n g  

Deze regels vormen een inpassingsplan dat betrekking heeft op de volgende 

bestemmingsplannen: 

- Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid 2 van de gemeente Alkmaar, vast-

gesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 en gedeeltelijk 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 juni 2003. 

- Bestemmingsplan Partiële Herziening (Boekelermeer Zuid 2) van de 

gemeente Alkmaar, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 2007 

en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 28 augustus 2007. 

- Bestemmingsplan Weidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld 

door de gemeenteraad op 28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedepu-

teerde Staten op 14 februari 1995. 

- Bestemmingsplan Landelijk Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vast-

gesteld door de gemeenteraad op 26 oktober 1998 en goedgekeurd door 

Gedeputeerde Staten op respectievelijk 8 juni 1999 en 8 juli 2003. 

- Bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Heiloo, vastgesteld 

door de gemeenteraad op 3 november 1997 en goedgekeurd door Gede-

puteerde Staten op 16 juni 1998. 

- Bestemmingsplan Landelijk gebied 2003 van de gemeente Schermer, 

vastgesteld door de gemeenteraad op 28 oktober 2003 en goedgekeurd 

door Gedeputeerde Staten op 8 juni 2004. 

 

en dienen in samenhang te worden gelezen met de plankaart en regels van de 

bovengenoemde bestemmingsplannen, met dien verstande dat:   

- indien begrippen van de genoemde bestemmingsplannen eensluidend 

zijn, de begrippen zoals weergegeven in artikel 2 gehanteerd dienen te 

worden; 

- de wijze van meten zoals weergegeven in artikel 3 gehanteerd dient te 

worden;  

- bij strijdigheid van bepalingen in de bovengenoemde bestemmings-

plannen met de in dit inpassingsplan opgenomen bepalingen, gaan 

de bepalingen van dit inpassingsplan voor, met dien verstande dat 

het aanlegvergunningstelsel uit de bovengenoemde bestemmings-

plannen niet van toepassing is op werken en/of werkzaamheden die 

worden uitgevoerd ten behoeve van de realisatie dit inpassingsplan; 

- de anti-dubbeltelregel zoals weergegeven in artikel 7 gehanteerd dient 

te worden; 

- het overgangsrecht zoals weergegeven in artikel 10 gehanteerd dient te 

worden. 
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A r t i k e l  1 0   

O v e r g a n g s r e c h t  

10.1 Ove r g ang s r e ch t  b ouwwer ken  

 

a.  Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden 

krachtens een bouwvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2.  na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden 

vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergun-

ning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouw-

werk is teniet gegaan. 

 

b.  Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig ontheffing verlenen van 

het bepaalde in sub a voor het vergroten van de inhoud van een bouw-

werk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

 

c.  Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op bouwwerken die welis-

waar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar 

zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende 

plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 

 

10.2 Ove r g ang s r e ch t  g eb ru i k  

 

a.  Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag 

worden voortgezet. 

 

b.  Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld 

in sub a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat 

plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 

aard en omvang wordt verkleind. 

 

c.  Indien het gebruik, bedoeld in sub a, na het tijdstip van inwerkingtre-

ding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbro-

ken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 

hervatten. 

 

d. Het bepaalde in sub a is niet van toepassing op gebruik dat reeds in 

strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be-

grepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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A r t i k e l  1 1   

S l o t r e g e l  

Deze regels worden aangehaald als: "Regels van het inpassingsplan Bergermeer 

Gasopslag". 

 

Aldus vastgesteld door  …………………………………………………. 




