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Uw kenmerk 

 

Bijlage(n)  

Geachte ,  
 
Op 15 november 2018 heeft u namens de minister van Economische Zaken en 
Klimaat (hierna: EZK) aan de Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op 
de Mijnen, hierna: SodM ) gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van een 

verzoek van TAQA Onshore B.V. (hierna: TAQA) met betrekking tot het aanpassen 
van de veiligheidscontour van de locatie Bergermeer gelegen aan de Bergerweg 
t.o. nummer 141 te Berger. 
 
Aanvraag bij EZK 
TAQA heeft op 2 november 2018 een verzoek ingediend tot het aanpassen van de 

veiligheidscontour van de locatie Bergermeer i.v.m. de uitbreiding van de 

opslagcapaciteit binnen de gasopslaglocatie Berkermeer. Bij SodM is het verzoek 
tot advies geregistreerd onder kenmerk ADV-50.  
 
 
Procedure 
De aanvraag tot het aanpassen van de veiligheidscontour van de locatie 

Bergermeer wordt gecoördineerd behandeld met het de aanpassing van het 
opslagplan.  
Ik heb de aanvraag van TAQA  tot het aanpassen van de veiligheidscontour van de 
locatie Bergermeer getoetst aan de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(hierna: Wabo). 
 
Advies SodM  

In het advies met betrekking tot het opslagplan heeft SodM reeds geadviseerd 
over de verhoging van de druk zelf. Ik verwijs voor wat dat betreft naar de brief 
van 4 juli 2019, met kenmerk ADV-105/19123118.  

 
Met betrekking het verzoek tot aanpassing van de Wabo-vergunning, adviseer ik u 
deze te honoreren. Ik adviseer u onderstaande overwegingen over te nemen in uw 
besluit.  

 
Overwegingen aanpassing vergunde situatie 
Regelgeving 
Op grond van artikel 2.1 , eerste lid, onder e, van de Wabo is het verboden om 
zonder daartoe verleende vergunning een mijnbouwinrichting te wijzigen. Als 
gevolg daarvan wordt een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van het 

vergunde groepsrisico.  
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Vigerende vergunningen 

Voor de gasopslaglocatie Bergermeer is de vergunde situatie als volg: 
• Revisievergunning d.d. 1 augustus 2000 inclusief Lozingenbesluit 

bodembescherming (kenmerk E/EP/00022698); 
• Veranderingsvergunning d.d. 19 februari 2003 (Kenmerk 

ME/EP/UM03004339); 
• Revisievergunning d.d. 25 augustus 2006 (kenmerk ET/EM/6064154); 
• Milieuvergunning d.d. 21 april 2011 (kenmerk ETM/EM/11024348); 

• Beschikking Wet milieubeheer Provincie Noord-Holland d.d. 272011 
(kenmerk 2011-5695); 

• Veranderingsvergunning d.d. 22 april 2015 waterinjectie-capaciteit 
(kenmerk DGETM-EM/15045068); 

 
Veiligheidscontour  

Bij de vergunning van 21 april 2011 is een quantitatieve risico analyse (hierna 
QRA) gevoegd waardoor de veiligheidscontour ten opzichte van het 
plaatsgebonden risico ligt op 200 meter van de inrichting. Binnen deze 
veiligheidscontour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig.  
 
Door de voorgenomen verhoging van de reservoirdruk van 133 naar 150 bar is 
het noodzakelijk om een nieuwe QRA op te stellen.  

 
Daarnaast is in de periode tussen 2011 en 2019 de rekenmethode voor de QRA 
herzien. Voor mijnbouw heeft dit tot gevolg gehad dat er een uniformering kwam 
in de aannames doordat mijnbouwwerken in 2015 zijn toegevoegd als aparte 

categorie.   
 
Door deze wijziging in rekenmethode heeft het verhogen van de reservoirdruk 

geresulteerd in een veiligheidscontour van 100 meter buiten de inrichtingsgrens 
als plaatsgebonden risico.  
 

Ik adviseer u om de QRA van 13 december 2017 met kenmerk 

I&BBE9328R001F02 onderdeel te maken van het besluit. Er is geen noodzaak tot 

aanpassen van de voorschriften of voorschriften toe te voegen aan het besluit.  

 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend ben ik 
bereid dit advies nader toe te lichten.  
 

Met vriendelijke groet, 
 
De Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze: 

 
[Digitaal verstuurd dus geen handtekening]  

 

Adviseur Vergunningverlening 

 




