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Geachte fractie, 
 
 
Bijgaand ontvangt u de antwoorden op door u gestelde schriftelijke vragen van 1 december 
2012 met als onderwerp ‘Witte rook in de duiden op 27 november 2011’ met betrekking tot 
de gaslekkage in de duinen bij Camperduin van een leiding van TAQA. Als bijlage is tevens 
ter informatie toegevoegd de door TAQA opgestelde ‘factsheet’ in verband met de 
gaslekkage. 

1. De druk in het gasveld Bergermeer was eind oktober ca. 55 bar. De druk wordt 
opgevoerd vanuit het behandelingstation in Koedijk. Is er een mogelijk verband met 
het gaslek in de duinen bij Camperduin en de opgevoerde druk op het netwerk van 
TAQA? 
Er is geen verband met het opvoeren van de gasdruk in het Bergermeerveld en de 
gaslekkage. De leiding die lekt is een verbindingsleiding tussen de winningslocaties 
GROET 1 en GROET 2. 

2. Het netwerk van TAQA is ruim 40 jaar oud. Hoe wordt de staat van onderhoud 
gecontroleerd? 
De staat van onderhoud van de hoofdleidingen wordt gecontroleerd middels kleine 
apparatuur die door de leiding gestuurd wordt. Bij de kleine leiding die nu is 
stukgegaan is dit niet gebeurd. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden 
om een dergelijk apparaat in de leiding te brengen om de staat van onderhoud van 
deze leding te kunnen onderzoeken. 

3. Heeft TAQA aan de gemeente onderhoudsprotocollen overlegd, zo ja door welke 
instantie zijn deze gecontroleerd? 
TAQA heeft aan de gemeente geen onderhoudsprotocollen overlegd. De gemeente is 
geen bevoegd gezag inzake het onderhoud van de leidingen. Dit zijn de Ministeries 
van EL&I en IM. Zij controleren deze leidingen middels het Staatstoezicht op de 
Mijnen en de VROM Inspectie. Deze twee instanties stellen gezamenlijk een 
onafhankelijk onderzoek in naar de staat van de betreffende leiding (naast het 
onderzoek dat TAQA zelf doet). 

4. Een groot deel van het transportnetwerk loopt onder de kernen van de gemeente 
Bergen door, in dit geval Bergen, Schoorl, Groet en Bergen aan Zee. Wat zijn de 



 

 

consequenties voor de veiligheid van deze kernen in samenhang met de ( o.a. door 
de vochtigheid van het gas gecombineerd met CO2 en andere verontreinigingen in 
het gas ontstane) corrosie in het netwerk van TAQA en in samenhang met de 
alsmaar verder oplopende druk in het leidingnetwerk? 
Naar aanleiding van deze gaslekkage zijn vragen gesteld aan Staatstoezicht op de 
Mijnen. De vragen die de gemeente heeft gesteld, hebben betrekking op de vraag 
wie TAQA controleert bij de herstelwerkzaamheden en of er nog andere problemen 
binnen de gemeente zijn te verwachten. De gemeente heeft geen expertise om hier 
eigenhandig onderzoek naar te verrichten. 

5. Wat gaat het college doen om permanent zicht te krijgen op de kwaliteit van het 
transportnetwerk van TAQA? 
Toezicht van de leidingen ligt bij Staatstoezicht op de Mijnen. Het college gaat 
Staatstoezicht verzoeken zich te informeren over de staat van onderhoud en 
inspectie. 

6. Wat gaat het college doen om onderhoud van het netwerk zodanig te doen 
plaatsvinden dat de veiligheid van de inwoners van de gemeente Bergen - als de 
plannen van TAQA om het gasveld in de Bergermeer voor gasopslag te gebruiken 
onverhoopt zouden doorgaan - ook bij een gasdruk, die op termijn nog zal 
verdubbelen, blijvend gewaarborgd is. 
Zie het antwoord op vraag 5 

7. In de Duinstreek verscheen bijgevoegde Kennisgeving van het Ministerie van ELI met 
betrekking tot de voorgenomen side-track boring van Taqa aan de Hargerstrandweg 
in Schoorl. 

a. Kan het ministerie hier met enkel een kennisgeving volstaan? 
Voor enkele boringen heeft de wetgever het Besluit algemene regels milieu 
mijnbouw in werking gebracht. Dit maakt dat een mijnbouwonderneming 
binnen de geldende overige wetgeving kan volstaan met een melding.   

b. Is het college hiervan eerder door het ministerie in kennis gesteld? 
Ons college is hierover in kennis gesteld en heeft in het kader van haar 
actieve informatieplicht middels een memo van 22 maart 2011 onze raad 
geïnformeerd (zie bijlage). 

c. Kan het college hier tegen bezwaar aantekenen bij het ministerie? 
Tegen de melding in het kader van het Barmm kan het college geen bezwaar 
aantekenen. 

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



SCHRIFTELIJKE VRAGEN 
 
 
Datum 
 

01.12.2011 

Onderwerp Witte rook in de duinen op 27 november jl. 
 

Gericht aan Het college 
 

Wijze van beantwoording Schriftelijk 
 

Inleidende vraag Is  inmiddels vastgesteld dat het hier inderdaad een gaslek 
betrof? Indien het antwoord hierop JA is, lijken volgende 
vragen meer dan gerechtvaardigd. 
 

Vragen  
1 De druk in het gasveld Bergermeer was eind oktober 

ca. 55 bar. De druk wordt opgevoerd vanuit het 
behandelingstation in Koedijk. Is er een mogelijk 
verband met het gaslek in de duinen bij Camperduin en 
de opgevoerde druk op het netwerk van TAQA? 

2 Het netwerk van TAQA is ruim 40 jaar oud. Hoe wordt 
de staat van onderhoud gecontroleerd?  

3 Heeft TAQA aan de gemeente onderhoudsprotocollen 
overlegd, zo ja door welke instantie zijn deze 
gecontroleerd? 

4 Een groot deel van het transportnetwerk loopt onder de 
kernen van de gemeente Bergen door, in dit geval 
Bergen, Schoorl, Groet en Bergen aan Zee. Wat zijn de 
consequenties voor de veiligheid van deze kernen in 
samenhang met de ( o.a. door de vochtigheid van het 
gas gecombineerd met CO2 en andere 
verontreinigingen in het gas ontstane) corrosie in het 
netwerk van TAQA en in samenhang met de alsmaar 
verder oplopende druk in het leidingnetwerk?  

5 Wat gaat het college doen om permanent zicht te 
krijgen op de kwaliteit van het transportnetwerk van 
TAQA? 

6 Wat gaat het college doen om onderhoud van het 
netwerk zodanig te doen plaatsvinden dat de veiligheid 
van de inwoners van de  gemeente Bergen  - als de 
plannen van TAQA om het gasveld in de Bergermeer 
voor gasopslag te gebruiken onverhoopt zouden 
doorgaan  - ook bij een gasdruk, die op termijn nog zal 
verdubbelen, blijvend gewaarborgd is. 

7 In de Duinstreek verscheen bijgevoegde Kennisgeving 
van het Ministerie van ELI met betrekking tot de 
voorgenomen side-track boring van Taqa aan de 
Hargerstrandweg in Schoorl.  

     a) Kan het ministerie hier met enkel een kennisgeving    
volstaan?  
     b) Is het college hiervan eerder door het ministerie in 
kennis gesteld?  
     c) Kan het college hier tegen bezwaar aantekenen bij 
het ministerie? 
 

  
Naam en ondertekening 

   Anja de Ruiter   
 





 
 

 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 22 maart 2011   

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : TAQA; boring vanaf locatie Hargen (GROET II) 

Portefeuillehouder : A.Hietbrink  

Inlichtingen bij  : M. Klaver-Blankendaal 

 

Aanleiding  
- Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  
Los van het project Bergermeer gasopslag onderneemt TAQA ook andere activiteiten binnen 
de gemeente Bergen. TAQA Energy B.V. exploiteert verschillende gasvelden in de 
gemeente Bergen. Vanuit de locatie Groet II (Hargen nabij parkeerterrein Hargen aan Zee), 
worden verschillende velden aangeboord. Eén van deze velden is dusdanig aangeboord dat 
een optimale productie niet wordt bereikt. Daarom moet vanuit Groet II (Hargen) dit veld 
nogmaals op andere wijze worden aangeboord. Aan het oppervlak zal er aan het terrein 
niets veranderen.  
 
TAQA wil zo spoedig mogelijk alle gasvelden leeghalen vanwege het verlaten van de BDF 
locatie van TAQA in Koedijk in 2025. Indien velden in 2025 nog rendabel zijn, zal er een 
nieuwe investering voor nat-gasleidingen moeten plaatsvinden. In 2005 is er voor de laatste 
keer een put vanaf dit terrein geslagen. 
 
In de Wet milieubeheer - vergunning (hierna Wm-vergunning) voor de locatie GROET II was 
een beperkt aantal boringen in een bepaalde tijdsspanne vergund. Deze nieuwe boring kan 
daarom niet worden geschaard onder het reguliere onderhoud zoals beschreven in de Wm- 
vergunning.  
 
TAQA zal ten behoeve van deze boring een aantal procedures doorlopen zijnde: 
- Een melding in het kader van de BARMM. BARMM staat voor het Besluit Algemene 

Regels Milieu Mijnbouw (ook wel AmvB boren genoemd) dat samen met zijn regeling 
sinds 1 juli 2008 in werking is getreden. Dit geheel vervangt de verplichting voor 
bedrijven om een mijnbouwmilieuvergunning of WM vergunning aan te vragen voor het 
aanleggen, testen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat 
met behulp van een mobiele installatie op land of in het oppervlaktewater. In plaats van 
een vergunningtraject hoeft er nu alleen nog maar een aantal weken vooraf een melding 
aan het Ministerie van EL&I gedaan te worden hoe de mijnonderneming aan deze 
algemene milieuregels voldoet. 

- Procedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. Het terrein van TAQA is gelegen 
in het Natura 2000 gebied Schoorlse Duinen, wat per 23 december 2009 door de minister 
van LNV definitief aangewezen als Natura 2000-gebied. TAQA is hierover in gesprek met 
het Ministerie van EL&I (Utrecht). Hierin zullen beperkingen worden opgenomen ten 



 
 

aanzien van de boring in het broedsseizoen en in het recreatieseizoen. Laatste is ook 
ivm de bereikbaarheid van de locatie. 

- Ontheffing van de Keur bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, vanwege 
activiteiten in de kustzone. 

 
Tijdspad 
- Medio maart aanvragen procedure in het kader van de Natuurbeschermingswet. 
- Eind april publicatie Natuurbeschermingswet vergunning 
- 6 weken voor aanvang boring melding BARMM 
- Najaar 2011 boring; afpluggen stuk bestaande boring en aanboren nieuwe locatie (duur 

boring 1 maand) 
 
Bijlagen  
 kaart en foto's van de locatie 



Op zondag 27 november j.l. is een lek geconstateerd in een gasleiding van TAQA nabij de rotonde in 

Camperduin (gemeente Bergen).  

 

Feiten over de leiding 

De stalen leiding ligt ingegraven op een diepte van 1,25 m onder het maaiveld en heeft een diameter 

van 15 centimeter. De leiding wordt gebruikt voor gastranstransport van de gaswinningslocatie Groet 

1, gelegen aan de Kleiweg, naar de gaswinningslocatie Groet 2, gelegen aan de Hargerstrandweg. De 

totale lengte van deze leiding is 1,8 km. Op het moment van de lekkage was de druk in de leiding ca. 

8,5 bar. 

 

Het onderzoek naar de lekkage 

TAQA heeft een incidentonderzoeksteam benoemd waarin medewerkers van DHV, Gasunie en TAQA 

zitting hebben. Parallel hieraan voert Staatstoezicht op de Mijnen samen met de VROM-Inspectie een 

onderzoek uit naar dit incident. 

 

 

Welke actie heeft TAQA naar aanleiding van de lekkage ondernomen? 

• TAQA heeft direct, op zondag 27 november, op de gaswinningslocaties Groet de productie 

stilgelegd, waarna de betreffende leiding drukvrij is gemaakt en buiten gebruik gesteld. 

• TAQA heeft Staatstoezicht op de Mijnen geïnformeerd. 

• Op maandag 28 november heeft TAQA contact gelegd met de eigenaar van de grond waarin 

de leiding ligt, Staatsbosbeheer. 

• TAQA heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als verantwoordelijke voor 

de zeewering waar het duingebied deel van uitmaakt en de gemeente Bergen geïnformeerd.  

• Taqa heeft het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geïnformeerd in 

verband met de ligging van de gasleiding in Natuurbeschermingsgebied. 

 

Is de leiding nu gerepareerd? 

Nee. Voordat een leiding mag worden uitgegraven, moet eerst duidelijk zijn of er geen 

bodemverontreiniging aanwezig is. Daarom heeft TAQA Ingenieursbureau Arcadis verzocht in de 

nabijheid van het gestopte lek een verkennend bodemonderzoek uit te voeren naar mogelijke 

bodemverontreiniging ten gevolge van de lekkage. 

• Dit onderzoek is uitgevoerd op 30 november. Gelijktijdig is ook de directe omgeving van de 

plaats van het lek afgezet met een hekwerk.  

• De bodemmonsters zijn met spoed geanalyseerd, de onderzoeksresultaten van het 

verkennend bodemonderzoek zijn op 5 december bekend geworden: 

Ten gevolge van het lekken van gas is de bodem in een volume kleiner dan 25 m3 licht 

verontreinigd geraakt. 

 

Wat is de volgende stap? 

TAQA stelt nu een Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G plan) op waarin de noodzakelijke beperkte 

bodemsanering beschreven wordt en welke werkzaamheden nodig zijn voor de (tijdelijke) 

leidingreparatie. Ook worden in dit V&G plan de veiligheidsaspecten en te nemen 

veiligheidsmaatregelen beschreven. Dit plan is naar verwachting begin week 50 gereed. 

 

Wie keurt dit plan? 

Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan een Veiligheidskundige. Na goedkeuring van het 

voorgelegde plan, kan begonnen worden met de sanering van de grond en reparatie van de leiding. 

 

Wanneer begint de sanering? 



TAQA verwacht de sanering, bestaande uit het ontgraven en afvoeren van de licht verontreinigde 

bodem in de week van 12 december (week 50) op te kunnen starten. De start van de uitvoering is 

daarbij afhankelijk van instemming van de grondeigenaar, het Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier en het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie.  De sanering zal 

in opdracht van TAQA worden uitgevoerd door Arcadis 

 

Wanneer wordt de pijp gerepareerd 

Als de verontreinigde grond is afgevoerd, zal de leiding uitwendig worden geïnspecteerd en indien 

nodig tijdelijk worden voorzien van een uitwendige pijpleidingklem.  Dit is nodig om de pijpleiding 

over de hele lengte van circa 1,8 km inwendig te kunnen inspecteren. Deze inspectie hoopt TAQA 

nog voor eind december van dit jaar af te ronden. De reparatie zal worden uitgevoerd in opdracht 

van TAQA met medewerking van Gasunie. 

 

Wanneer wordt de leiding weer in gebruik genomen? 

Na beoordeling van de resultaten van deze inwendige inspectie in januari, het beoordelen van de 

geconstateerde bevindingen tijdens de uitwendige inspectie en een studie naar de 

onderhoudsgeschiedenis van de leiding en de gebruiksomstandigheden van de leiding gaat TAQA er 

van uit eind februari 2012 een helder beeld van de reden van het falen van de leiding en de 

integriteit van de gehele leiding te hebben. Op basis daarvan kan TAQA bepalen welke maatregelen 

nodig zijn voor de definitieve reparatie van de gasleiding. 

Vanzelfsprekend zal TAQA de leiding na reparatie niet eerder weer in gebruik nemen dan na 

instemming van een onafhankelijk deskundige en de Inspecteur-generaal der Mijnen. 
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