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Agendapunt : 4. 
Voorstelnummer : 03-018 
Raadsvergadering : 22 maart 2011 
Naam opsteller : D.E. Minkman 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink 
 
Onderwerp: Voorlopig getuigenverhoor inzake Gasopslag Bergermeer 
 
Aan de raad, 

 

 

Beslispunt:  - Het collegebesluit van 15 maart 2011 tot het indienen bij de daartoe bevoegde 
civiele rechter van een verzoekschrift ex artikel 186 e.v. Rv tot het houden van 
een voorlopig getuigenverhoor met betrekking tot het project “Gasopslag 
Bergermeer”, te bekrachtigen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over het nemen van een besluit tot het indienen bij de daartoe bevoegde 
rechter van een verzoekschrift ex artikel 186 e.v. Wetboek van burgerlijke rechtsvordering 
(Rv) tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor in het kader van het project 
“Gasopslag Bergermeer”. 

 
Aanleiding voor dit voorstel is de stelling dat er tussen Amoco, die omstreeks 1970 de 
gaswinning in de Bergermeer als eerste ter hand nam, en de gemeente zou zijn 
overeengekomen dat na afloop van de gaswinning het betreffende gebied weer zou worden 
hersteld in de oude toestand cq. teruggegeven aan de natuur. Als het bestaan van deze 
afspraak kan worden aangetoond zou de voorgenomen gasopslag in de Bergermeer in 
strijd zijn met deze afspraak.  

 
Indien de genoemde afspraak middels een overeenkomst dan wel anderszins kan worden 
aangetoond zou de gemeente kunnen overwegen om een vordering in te dienen bij de 
civiele rechter tot het nakomen hiervan onder het motto: “Pacta sunt servanda” oftewel een 
gemaakte afspraak moet worden nagekomen”. Voor een dergelijke civiele procedure is het 
dus van belang dat meer duidelijkheid wordt verkregen over de betreffende afspraak. 
Hierover kan het volgende worden opgemerkt. 

 
Een overeenkomst waarin deze afspraak is vastgelegd, is na een onderzoek in diverse 

 archieven tot op heden (nog) niet aangetroffen.  
 

Wel wordt in een aantal documenten melding gemaakt van een dergelijke afspraak. Hierbij 
kan verwezen worden naar onder andere de volgende documenten: 
- een brief van de burgemeester van de gemeente Bergen NH aan Amoco van 18 

september 1970; 
- een persbericht van 14 oktober 1970; 
- twee krantenartikelen uit 2009 betreffende een interview met dhr. Van Gelder, directeur 

bij Taqa. 
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Verder kan door een drietal getuigen ( de heren Hamstra, Monsees en IJsma) die lid zijn 
geweest van de in het kader van de gaswinning ingestelde gascommissie, worden 
bevestigd dat er destijds een dergelijke afspraak is gemaakt met Amoco.   

 
Daarnaast is door verschillende getuigen gesteld dat voormalig Minister Van der Hoeven 
tijdens een bezoek aan Alkmaar in 2009 zou hebben verklaard, dat er sprake zou zijn van 
een afspraak dat de gronden in de Bergermeer na afloop van de gaswinning zouden 
worden teruggegeven aan de natuur. Dhr. Niks van Gasalarm2 heeft deze uitspraak van de 
minister nog eens gememoreerd tijdens de hoorzitting van de vaste Tweede 
Kamercommissie EL&I op 9 februari jl. 

 
De betreffende documenten en uitlatingen zijn voor de regiegroep Gasopslag Bergermeer 
aanleiding geweest om een nader advies te vragen aan onze advocaat over de 
mogelijkheden om door middel van een voorlopig getuigenverhoor ex artikel 186 e.v. Rv . 
Met een voorlopig getuigenverhoor kan de gemeente namelijk trachten door middel van 
getuigenverklaringen meer duidelijkheid te verkrijgen over de gestelde afspraak zodat een 
daaropvolgende vordering tot nakoming van deze afspraak meer kans van slagen zal 
hebben. 

  
Een voorlopig getuigenverhoor kan op verzoek van een belanghebbende - voordat een 
zaak aanhangig wordt gemaakt - door de civiele rechter worden bevolen. In het kader van 
een voorlopige getuigenverhoor kunnen getuigen worden gehoord. Deze getuigen zijn op 
grond van art. 165 Rv (behoudens verschoningsrecht) verplicht om te verschijnen en 
antwoord te geven op de gestelde vragen.  

  
Op 3 maart jl. heeft onze advocaat een vertrouwelijke notitie uitgebracht. Deze notitie is 
opgesteld ten behoeve van intern beraad en is op grond van het bepaalde in artikel 11, lid 1 
van de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar.  

 
Uit deze notitie kan worden opgemaakt dat de genoemde documenten en uitlatingen van 
getuigen van zodanige aard zijn dat deze aanleiding kunnen vormen voor het laten 
plaatsvinden van een voorlopig getuigenverhoor gericht op het achterhalen van het bestaan 
van de gestelde afspraak. 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Indien uw raad ons collegebesluit van 15 maart jl. tot het indienen bij de daartoe bevoegde 
rechter van een verzoekschrift tot het houden van een voorlopige getuigenverhoor 
bekrachtigt, kan meer duidelijkheid worden verkregen over de afspraak dat de Bergermeer 
na beëindiging van de gaswinning weer in de oorspronkelijke staat zou worden 
teruggebracht.  
 
Op grond van het bepaalde in artikel 160, eerste lid onder f , Gemeentewet is ons college in 
beginsel bevoegd hiertoe een besluit te nemen, tenzij uw raad – voor zover het u aangaat - 
in voorkomende gevallen anders beslist. Uw raad heeft het project Gasopslag Bergermeer 
aangemerkt als een zaak die u aangaat.  
 
De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft bij zijn termijnbrief van 
18 februari 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld, dat hij op 8 april 
a.s. de benodigde besluiten voor het project Gasopslag Bergermeer wil bekendmaken. In 
verband daarmee hebben wij op 15 maart jl. in het belang van de gemeente reeds besloten 
dat het betreffende verzoekschrift  wordt ingediend bij de daartoe bevoegde rechter. Gelet 
daarop wordt uw raad nu voorgesteld dit besluit van ons college achteraf te bekrachtigen. 
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3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
collegebevoegdheid 
raadsbevoegdheid 

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

Met een voorlopig getuigenverhoor kan de gemeente trachten meer duidelijkheid te 
verkrijgen over de afspraak dat het terrein na de gaswinning in de oude toestand zou 
worden hersteld, zodat een daaropvolgende vordering tot nakoming van deze afspraak 
meer kans van slagen zal hebben. Het slagen van een dergelijke vordering kan gevolgen 
hebben voor het doorgaan van de gasopslag en daarmee dus van invloed zijn op het 
welbevinden van de burgers in onze gemeente.  
 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er is op dit moment geen andere mogelijkheid dan door middel van een voorlopig 
getuigenverhoor om meer duidelijkheid te verkrijgen over de afspraak dat het terrein in de 
Bergermeer na beëindiging van de gaswinning zou worden hersteld in de oorspronkelijke 
toestand. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Zoals aangegeven betreft dit voorstel een bekrachtiging van een reeds genomen besluit. Uw 
raad wordt door ons college geïnformeerd over het resultaat van het verzoekschrift tot het 
doen plaatsvinden van een voorlopig getuigenverhoor. 

 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Het voorlopig getuigenverhoor zal worden voorbereid door onze advocaat. Deze kosten 
worden gedekt uit de post juridische ondersteuning. De diverse procedures met betrekking 
tot Gasopslag Bergermeer zullen leiden tot overschrijdingen op de betreffende budgetten. 
De kosten zullen regelmatig worden voorgelegd aan de raad.  
 

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Zoals hiervoor reeds gesteld kan meer duidelijkheid over het bestaan van de gestelde 
afspraak alleen verkregen worden door middel van een voorlopig getuigenverhoor.  
 

 
 
Bijlagen:  

- Ontwerp-raadsbesluit 
 
 
 
Bergen, 15 maart 2011 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
  


