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Agendapunt :  
Voorstelnummer :  
Raadsvergadering : 28 oktober 2010 
Naam opsteller : M. Klaver-Blankendaal 
Informatie op te vragen bij : M. Klaver-Blankendaal 
Portefeuillehouders : A.Hietbrink 
 
Onderwerp: Concept- zienswijzen Ontwerp-Rijksinpassingsplan Bergermeer gasopslag 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  - In te stemmen met de voorgenomen strategie van het college ten aanzien 
van het indienen van zienswijzen 

- De inhoud van de concept zienswijzen van het college te ondersteunen 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Op 30 september 2010 zijn het Ontwerp-Rijksinpassingsplan en de ontwerp vergunningen 
ten behoeve van het project Gasopslag Bergermeer ter inzage gelegd. Een ieder wordt in 
de gelegenheid gesteld zienswijzen ten aanzien van het project in te brengen. Aangezien 
een aantal documenten de eerste paar dagen van de oorspronkelijke periode niet juist ter 
inzage heeft gelegen is besloten eenieder alsnog 6 weken de tijd te geven een eventuele 
(aanvullende) zienswijze in te dienen. Hierdoor is een nieuwe ter inzage periode ingegaan 
vanaf 14 oktober 2010. 
 
In het verleden hebben de betrokken gemeenten Alkmaar, Heiloo en Schermer ook 
meegeschreven aan de zienswijzen. Zij hebben echter ingestemd met het verlenen van de 
vergunningen omdat zij het nationale belang erkennen. De insteek van de zienswijzen van 
deze gemeenten is derhalve anders dan dat van de gemeente Bergen. 
 
Het college maakt gebruik van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het doel van 
het indienen van zienswijzen is het helder krijgen van de kaders van het project, nadere 
toelichting krijgen op de zaken die niet duidelijk zijn en het ter discussie stellen van gekozen 
uitgangspunten. 
Het indienen van zienswijzen is een bevoegdheid van het college. Echter gezien de aard 
van het dossier gasopslag heeft de raad gevraagd geïnformeerd te blijven over de 
zienswijzen en de voortgang binnen dit dossier. 
Het  college wenst na instemming van de raad met de concept-zienswijzen de burgers in de 
gemeente te informeren over het standpunt van de gemeente. De burgers hebben dan de 
gelegenheid  zelf zienswijzen in te dienen. Het college wil zelf actief de bevolking 
informeren, naast de informatievoorziening vanuit TAQA en het Ministerie van Economische 
Zaken. 
 
De zienswijzen zijn in concept. Een aantal aspecten worden nog nader onderzocht. Mogelijk 
zal dit leiden tot aanpassingen op detailniveau. Indien grote aanpassingen plaatsvinden zal 
de raad hierover nader worden geïnformeerd. De gemeente heeft tot 24 november 2010 
gelegenheid tot het indienen van zienswijzen. 
 
De Stichting Ondergrondse Opslag Bergermeer dient ook zienswijzen in. 

 



 

- 2 - 
 

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
De raad stemt in met de voorgenomen strategie van het college ten aanzien van het 
indienen van zienswijzen en met de inhoud van de concept zienswijzen. Het vaststellen van 
de definitieve zienswijzen is een bevoegdheid van het college. De raad wordt in kennis 
gesteld van de definitieve zienswijzen. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
 

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

Door toepassing van de Rijkscoördinatieregeling van Energieprojecten is de gemeente 
buitenspel gezet bij een ruimtelijke ingreep op haar grondgebied. Al eerder heeft de 
gemeente haar bedenkingen geuit ten aanzien van deze ontwikkeling in het kader van de 
milieueffectrapportage en het horen in het kader van het Besluit op de ruimtelijke ordening. 
 
Het project Bergermeer gasopslag zorgt voor onrust en onzekerheid binnen de bevolking 
van onze gemeente. 
 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De gemeente kan besluiten geen zienswijzen in te dienen. De gemeente is qua 
besluitvorming geheel overgenomen door het Rijk. Door het van kracht worden van de 
Crisis- en Herstelwet zijn er voor de gemeente geen rechtsmiddelen meer aanwezig om 
kracht bij te zetten bij onze bezwaren. De rol van de gemeente is hierdoor zeer marginaal. 
De gemeente kan tevens besluiten geen energie meer te steken in dit project. 
Echter als signaal naar de bevolking toe kan dit worden uitgelegd als dat de gemeente zou 
instemmen met het plan. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
 
De raad wordt gehoord over de zienswijzen, daarna zal een presentatie worden gegeven 
aan de bevolking. De zienswijzen zullen in de periode tot 24 november verder worden 
aangescherpt. Na vaststelling van de zienswijzen door het college worde raad in kennis 
gesteld van de inhoud. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De zienswijzen worden voor definitieve indiening voorgelegd aan onze advocaat. Deze 
voert een marginale toetsing uit  van het gestelde. Bij de Bro reactie heeft de advocaat al 
uitgebreid advies gegeven. Met een marginale toetsing hopen we de kosten te kunnen 
beperken. 
Voor de inhuur van Houthoff Buruma worden advocaatskosten in rekening gebracht.  
Het is niet in te schatten welke kosten er ten aanzien van juridische procedures nog op de 
gemeente afkomen. De kosten van de extra juridische en communicatieve ondersteuning 
worden geboekt op de post inhuur van Bedrijfsvoering en control. Eventuele overschrijding 
van deze post zal bij de jaarrekening 2010 worden toegelicht. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het welbevinden van haar inwoners. 
Hiertoe zet de gemeente alles in het werk om de belangen van de bevolking zo goed 
mogelijk te behartigen. 
 
 
 
 
Bijlagen:  
1. ontwerp rijksinpassingsplan 
2. concept zienswijzen 
 
 
 
Bergen, 26 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


