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TAQA heeft een wijziging aangevraagd van zijn vergunning voor opslag 
van gas in Bergermeerveld. Zij willen van 133 bar naar 150 bar druk. 
Hiermee wordt het mogelijk om meer gas om te slaan. 
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Onderwerp : Adviesverzoek gewijzigde opslagplan Bergermeer (TAQA) 
 
 
Geachte heer , 
 
Op 30 juli 2019 heeft u ons het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) toegestuurd 
dat gaat over de opslagvergunning (verhoging van druk van 133 bar naar 150 bar) die TAQA 
Onshore B.V., gevestigd aan de Prinses Margrietplantsoen 40 te Den Haag, bij uw Ministerie 
heeft aangevraagd. U verzoekt ons om een advies uit te brengen over deze 
winningsvergunning. 
 
Historisch perspectief 
Sinds 1972 wordt gas gewonnen uit ondergrondse van natuurlijke oorsprong ontstane 
opslagen (voorkomens). De oude winningsvergunning Bergen II, ook wel Bergen Concessie 
genoemd heeft betrekking op een gebied dat gelegen is in en rondom de plaatsen Bergen, 
Heiloo, Alkmaar, Groet en Schermer.  
 
Gasopslag Bergermeer 
De huidige locatie waar gas wordt opgeslagen maakte onderdeel uit van de hierboven 
genoemde gaswinningslocaties. Vanaf 2014 wordt gas opgeslagen. De huidige vergunning 
ziet toe op een maximale gasdruk van 133 bar (4,1 miljard Nm3). Er is een aanvraag 
ingediend voor het verhogen van (gas)druk naar maximaal 150 bar (5,3 miljard Nm3). Er 
zullen aan de installatie(s) geen aanpassingen plaatsvinden. Dit geldt ook voor de fabriek 
waar gas op netwerkkwaliteit wordt gebracht.  
 
Advies Staatstoezicht op de Mijnen  
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op uw verzoek de aanvraag en de daarbij 
behorende stukken beoordeeld en u voorzien van een advies. SodM heeft bij zijn advies 
gekeken naar met name risico’s die verbonden kunnen zijn aan de opslag van gas en dan 
met name de drukverhoging die gaat plaatsvinden.   
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Naar aanleiding van de aanvraag om opslag en het advies van SodM en de mail over nut en 
noodzaak volgt hieronder ons advies. 
 
Ons advies  
Met de in werking treding van nieuwe regels is ook de procedure rondom advisering vanuit 
betrokken (lagere)overheden aangepast. Daar waar de Gedeputeerde Staten de advisering 
coördineerden is dat nu niet meer het geval. De betrokken overheden kunnen en mogen 
zelfstandig een advies uitbrengen over de (ontwerp)opslagvergunning en de daarbij 
behorende stukken. 
 
Wij hebben kennisgenomen van het advies van SodM. Naar aanleiding daarvan, de 
aanvraag en de bijbehorende stukken willen wij het volgende opmerken. 
 
Vooropgesteld dat een aanvraag voor een opslagvergunning zowel juridisch als technisch 
een complex verhaal is, zijn wij van mening dat het zodanig beschreven/opgesteld moet zijn 
dat alle belanghebbenden een beeld kunnen vormen van de aanvraag en daarmee 
samenhangende belangen. Wij verzoeken u hier bijzondere aandacht aan te besteden. 
 
Bodemdaling/Seismisch risico en bodembewegingen 
Uit de stukken valt op te maken dat er weinig bodemdaling (minder dan 1,5 cm) te 
verwachten is. Er wordt ervan uitgegaan dat deze bodemdaling geen schade zal 
veroorzaken aan gebouwen en infrastructuur.  
 
Wat in het geheel wordt gemist is een diepgaande relatie tussen gaswinning en gasopslag 
Bergermeer. De gaswinning uit Bergen II en Bergermeer hebben tot een 
gemeenschappelijke bodemdalingskom geleid. De vraag die dan gesteld kan worden is: 
heeft dit of kan dit bij een beving in met name gasveld Bergen II tot een overschrijding van 
de kritische spanning op de breuken in Bergermeer leiden en kan dit ook een aardbeving in 
gasveld Bergermeer kan induceren en wat kan dit betekenen voor de gebouwen die zich in 
de omgeving bevinden? Helemaal als sprake zou kunnen zijn van een beving M3.9, hetgeen 
niet is uit te sluiten. 
 
In ons advies voor winningsvergunning hebben wij reeds aangegeven graag op de hoogte te 
willen zijn en te blijven van alle geïnduceerde bevingen die zich voordoen in het gebied waar 
de winningsvergunning op toeziet en die een kracht hebben van 2,0 of hoger op de schaal 
van Richter (alle bevingen die voelbaar zijn of kunnen zijn voor de mens). Willen dit verzoek 
ook doen voor alle geïnduceerde bevingen die zicht voordoen als gevolg van de gasopslag 
Bergermeer.  
 
Maatschappelijk draagvlak voor gasopslag en gaswinning 
Gaswinning, maar ook opslag is een maatschappelijk vraagstuk waar heel veel negatieve 
sedimenten aan kleven. Dit wordt onder meer duidelijk doordat de minister van EZK onder 
grote maatschappelijke druk besloten heeft om gaswinning uit Groningerveld snel af te 
bouwen en binnen afzienbare tijd te staken. Dit heeft hij op 30 mei 2018 aan de Voorzitter 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in een brief laten weten. Hij geeft ook aan dat 
gaswinning, hoe klein dan ook, risico’s met zich meebrengt en daarom wil hij ook een 
gestage afbouw hiervan.  
 
Het is denkbaar dat nu elders tot afbouw wordt overgegaan er in onze regio de gaswinning 
en opslag toeneemt, immers vraag naar gas blijft (voorlopig) en vorenstaande blijkt uit de 
reeds in procedure zijnde winningsvergunning en de onderhavige opslagvergunning.  
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Afgevraagd kan worden waarom juist in onze regio. Er is in onze regio sprake van relatief 
kleine gasvelden en de opslag zoals vergund kan blijven, maar gezien de maatschappelijke 
discussie en economische situatie is het niet aan de raden de capaciteit te verhogen. 
Helemaal omdat er elders (Grijpskerk) wel opslag worden beëindigd. Tevens blijkt uit een 
nagestuurd document over nut en noodzaak dat de opslag ook een functie vervult voor 
Engeland. Hiermee is onzes inziens de nut en noodzaak, zeker nu wij midden in een 
energietransitie zitten, niet zonder meer aangetoond. 
 
Algemene zorg en veiligheid 
Wij gaan ervan uit dat u zich tot het uiterste inspant om de veiligheid van onze bewoners te 
waarborgen daarmee ook zorgt voor een goed woon- en leefklimaat van en voor onze 
inwoners. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met , beleidsmedewerker Milieu 
van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer . Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 19uit03340 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
drs. H. Hafkamp 

secretaris burgemeester 
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