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Persbericht MER Gasopslag Bergermeer 
 
 

Veiligheid gasopslag Bergermeer voldoende 
onderzocht; over natuur meer informatie nodig 

In het milieueffectrapport (MER) Gasopslag Bergermeer en de aanvulling daarop 
zijn de gevolgen voor de veiligheid van gasopslag in het Bergermeer goed be-
schreven. Er ontbreekt echter nog informatie over de effecten op beschermde 
natuur. Deze is essentieel voor de afwegingen die de Minister van Economische 
Zaken moet maken over locaties en technische uitvoering. Dit schrijft de Com-
missie voor de m.e.r. in haar advies over het MER dat zij op 11 mei uitbracht.  
 
TAQA Energy BV wil bij Alkmaar een (nagenoeg) leeg gasveld gebruiken als buffer 
voor de opslag en latere terugwinning van aardgas. Ten behoeve van de vergunning-
verlening door de Minister van Economische Zaken heeft TAQA Energy BV een MER 
opgesteld.  
 
De Commissie voor de m.e.r. concludeert in haar toetsingsadvies dat de veiligheids-
aspecten van de gasopslag– zoals de risico’s op aardschokken – in het MER volledig 
en duidelijk in beeld gebracht zijn. Uit het MER blijkt dat alle alternatieven aan de vei-
ligheidsnormen voldoen.  
 
Over enkele andere milieueffecten, waaronder de effecten op natuur ontbrak in het 
MER volgens de Commissie belangrijke informatie. Daarom heeft TAQA BV een aan-
vulling op het MER opgesteld.  
Op basis van de aanvullende informatie blijkt het plaatsen van de gasputten op het 
MOB-Bergen-terrein gunstiger te zijn voor natuur en milieu dan op de voorkeurslocatie 
in de Loterijlanden.  
Uit de aanvulling blijkt ook dat rond de putkelders damwanden aangebracht gaan 
worden. Deze damwanden kunnen grondwaterstromen onderbreken en daarmee mo-
gelijk een effect hebben op kwelafhankelijke natuur in het beschermde natuurgebied 
‘de Loterijlanden’. De aanvulling besteedt hier ten onrechte geen aandacht aan. Deze 
informatie is essentieel voor de keuze tussen de locaties. Omdat de voorkeurslocatie 
in de Loterijlanden waarschijnlijk de meeste ondiepe kwel kent, zullen de effecten op 
deze locatie namelijk mogelijk het sterkst zijn. De Commissie adviseert dus vooraf-
gaand aan een besluit nadere informatie te verschaffen over de noodzaak en de effec-
ten van het plaatsen van de damwanden op de grondwaterstroming op de verschillen-
de locaties.   
 
 
 
 

Noot voor de redactie 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie onder projectnummer 
2016, (www.commissiemer.nl).  
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder ,  
030 234 76 27  
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