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1. Onderwerp aanvraag  
Op 2 november 2018 heeft TAQA Onshore B.V. te Alkmaar (hierna: TAQA). 
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een 
aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de 
inrichting gasproductie- en injectielocatie Bergermeer, gelegen aan de Bergerweg 

in de gemeente Bergermeer, op de percelen kadastraal ingedeeld, gemeente 
Bergen, sectie E, nummers 163 en 172. De aanvraag is in het Omgevingsloket 
Online geregistreerd onder nummer 4010827.  
 
De aanvraag is ingediend voor aanpassing van de maximale reservoirdruk tot 150 
bar. In de kwantitatieve risicoanalyse (hierna: QRA) van de vigerende vergunning 

voor de gasproductie- en injectielocatie Bergermeer, waarin de effecten zijn 

onderzocht bij afwijkende bedrijfsomstandigheden, was de maximale 
reservoirdruk begrensd op 133 bar. Daarom is een nieuwe QRA voor deze locatie 
uitgevoerd waarin met een maximale reservoirdruk van 150 bar is gerekend.  
 
De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de volgende activiteit:  
 

Het veranderen of veranderen van de werking en het in werking hebben van een 
inrichting of mijnbouwwerk  

 
Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een 

omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking 
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.  
 
Op de activiteit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van 
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van de 
Wabo).  

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: 

Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.  
 
Naast deze omgevingsvergunning is de instemming vereist van de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat met het door TAQA op 30 oktober 2018 
ingediende verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit op het opslagplan. In 
het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit op het opslagplan is 
beschreven hoe gas in het voormalige Bergermeer gasveld wordt opgeslagen.  

 
Op grond van artikel 34 lid 7 Mijnbouwwet geldt er een coördinatieverplichting van 
het opslagplan Bergermeer met andere vergunningen die nodig zijn voor de 
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opslag wanneer deze binnen 6 weken na elkaar ingediend worden. Deze 

coördinatiebepaling heeft tot doel om een volledig beeld te krijgen van de 
effecten van de activiteiten, voordat deze feitelijk worden uitgevoerd.  
 
De gecoördineerde behandeling van deze besluiten houdt in dat het 
ontwerpbesluit omgevingsvergunning tezamen met het ontwerpbesluit wijziging 
instemmingsbesluit opslagplan gedurende 6 weken ter inzage is gelegd. 
 

2. Verklaring van geen bedenkingen  
Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor  
ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.  
 
3. Geraadpleegde organisaties  
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen;  

• Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland;  
• Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hollands Noorderkwartier;  
• Veiligheidsregio NHN;  
• De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).  
 
4. Adviezen en zienswijzen  
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen is 

geen advies uitgebracht ten aanzien van de aanvraag en de aan het besluit te 
verbinden voorschriften;  
• Door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland is advies uitgebracht 
ten aanzien van de aanvraag;  

• Door de Veiligheidsregio is geen advies uitgebracht;  
• Door het Waterschap Hollands Noorderkwartier is geen advies uitgebracht;  
• Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de 

aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden voorschriften.  
 
Er zijn geen zienswijzen ontvangen over de ontwerpbeschikking. Een persoon 
heeft een voicemailbericht ingesproken dat hij belde over de ontwerpbeschikking. 
Daarna beëindigde de persoon het voicemailgesprek, zonder inhoudelijke reactie 
te hebben gegeven. De persoon heeft geen naam en telefoonnummer ingesproken 

en belde als een anonieme beller.  
 
5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen  
• Het advies van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Holland is volledig 
in dit besluit verwerkt. Zij adviseren QRA met datum 13 december 2017, welke 
deel uitmaakt van de aanvraag, te verbinden aan de omgevingsvergunning.  
• Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit 

verwerkt.  

 
6. Procedure (ontwerp)besluit  
De kennisgeving met betrekking tot deze ontwerpbeschikking is gepubliceerd in de 
Staatscourant en de huis-aan-huisbladen: Bergens Nieuwblad, Alkmaars 
Nieuwsblad en Alkmaar op Zondag. Het ontwerpbesluit heeft van 2 maart 2020 tot 
en met 14 april 2020 ter inzage gelegen op https://www.nlog.nl/opslag-en-

winningsplannen-ter-inzage, bij de gemeente Bergen, bij de gemeente Alkmaar en 
bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  
 
Gedurende de periode van de ter inzage legging zou er een publieke  
informatiemarkt gehouden worden waar omwonenden informatie konden krijgen 
over zowel het opslagplan als de benodigde omgevingsvergunning voor de opslag. 
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Deze informatiebijeenkomst is in overleg met de gemeente Bergen niet 

doorgegaan in verband met de gezondheidsrisco’s die het coronavirus met zich 
meebrengt.  
 
7. Overwegingen m.b.t. het besluit  

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteit betreffende artikelen van de 
Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling  
omgevingsrecht.  

 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.  
 
Milieuaspecten  
In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, 
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft het aspect: veiligheid.  

 
Externe veiligheid  
Bij de vergunning van 27 april 2011 is een QRA gevoegd waarin  
binnen de veiligheidscontour geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig zijn.  
 

Inmiddels is de rekenmethode voor de QRA herzien en zijn mijnbouwwerken 
daarin toegevoegd als aparte categorie.  
 

Op basis van de herziene rekenmethode leidt het verhogen van de reservoirdruk 

tot een (kleinere) veiligheidscontour van maximaal 100 meter buiten de 
inrichtingsgrens als plaatsgebonden risico.  
 
De voorgenomen verandering leidt niet tot een andere inrichting of tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan de inrichting volgens de vigerende 

vergunning mag veroorzaken.  
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Milieueffectrapportage  

Voor uitbreiding van de opslagcapaciteit, geldt, op grond van categorie D.25.3 
van de bijlage van het Besluit m.e.r., een m.e.r.-beoordelingsplicht.  
 
Op 1 juni 2018 heeft TAQA mededeling gedaan van het voornemen om de 
opslagcapaciteit uit te breiden.  
 
Op 17 oktober 2018 heb ik beslist dat het opstellen van een milieueffectrapport 

niet noodzakelijk is, omdat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu zal hebben.  
 
Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
moet worden verleend.  
 
8. Besluit  

Gelet op het voorafgaande besluit ik:  
 
I.  De omgevingsvergunning voor de inrichting Puttenlocatie Bergermeer te 

verlenen aan TAQA Onshore B.V. voor de activiteit het veranderen of 
veranderen van de werking van een inrichting of mijnbouwwerk;  

 
II.  De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing 

naar artikel 2.33 van de Wabo;  
 
III.  Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;  

 
IV.  De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de 

omgevingsvergunning.  
De bij deze omgevingsvergunning behorende documenten worden 

genoemd in bijlage 2;  
 
Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas 
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes 
weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is 
aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 

bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.  
 
9. Beroepsprocedure  
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken 
binnen zes weken na de dag van de terinzagelegging van dat besluit een 
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, ter attentie 
van de sector Bestuursrecht, Kruseman van Eltenweg 2,1817 BC Alkmaar  
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Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een 

besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure 'rechtsmiddelen (bezwaar 
en beroep) tegen beslissing overheid'. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl 
onder procedures - vergunningen.  
 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

namens deze: 

 

MT-lid directie Warmte en Ondergrond    
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Bijlage 1 Voorschriften  

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:  
De voorschriften verbonden aan de op 27 april 2011 door het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat verleende vergunning met kenmerk 
ET/EM/11024348 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover relevant, 
eveneens voor deze verandering.  
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Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning  

• Aanvraagformulier 4010827  
• Mer beoordelingsbesluit uitbreiden van de opslagcapaciteit gasopslag 
Bergermeer, datum 17 oktober 2018, kenmerk DGETM-EO/ 18206948  
• QRA Bergermeer Puttenlocatie, datum 13 december 2017, kenmerk 
I&BBE9328R001F02/ BD4511-103-20171213  
• Toelichting verzoek veranderen vigerende vergunning voor de gasproductie-en 
injectielocatie  

 
 

 

 

 

 

 

 

  




