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Dit formulier dient om ervoor te zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan alle eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt. Indien 

u vragen heeft van technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen te Voorburg  

(070) 395 65 00. Indien u vragen heeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie Energieproductie van het Ministerie 

van Economische Zaken (070) 379 79 99 / 379 70 88. Als de ruimte op het formulier te beperkt is kan worden verwezen naar een 

bijlage, die dan ook in 7-voud moet worden ingediend.                            

 
Inrichting 

Gasopslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 
 
Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor: 

  Het oprichten en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder a en c, Wm) 

  Het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder b en c, Wm) 

  Het veranderen, of het veranderen van de werking, van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 8.4, lid 1, Wm) 

 
Categorie van de inrichting (volgens Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer lvb) 

Categorie/categorieën: Bijlage: 

1, 2, 28.4 Bijlage 1 
 

A  Algemene gegevens 

A1 Naam aanvrager A2 Adres 

TAQA Energy B.V. Prinses Margrietplantsoen 40, 2595 BR  's Gravenhage 

 

A3 Contactpersoon (procedurele aspecten) Telefoon Telefax E-mail 

Dhr. P.J.G. van der Sman 070 - 3337500 070 - 3337898 peter.vandersman@taqa.eu 
 

A4 Winningsvergunning (naam) 

Bergen, Opslagvergunning eveneens verleend 

 

A5 Winningsplan goedgekeurd 

  Nee    Ja Besluit (nr.): ME/EP/UM/4024663, opslagplan eveneens                          

 goedgekeurd 

A6 Inrichting 

Naam locatie 

   

Aard van de inrichting 

Gasopslag en waterinjectie-installatie Aardgasproductie, aardgasopslag, waterinjectie 
Bergermeer 

Blok (voorzover het een inrichting betreft binnen de 12 mijlszone) 

       Coördinaten     °     '     " NB     °     '     " OL 

 

Adres (voorzover het een inrichting betreft op land) 

Bergerweg tegenover nr 141 
  

Kadastraal 

Gemeente   (svp ook bestuurlijke gemeente aangeven) 

   

Sectie 

 

Nr’s 

Bergen E 163 en 172 
 

Tekeningen  

Kadastrale tekening (bij voorkeur 1:1000) 

nr. 

   

rev. 

174589-OM-007 Bijlage 1, appendix 2 
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Inrichting 

Gasopslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 
 

Schematische weergave ondergrondse inrichting (putontwerp/verbuizing) 

nr.   rev. 

      Bijlage 1, hoofdstuk 5, figuur 1 
 

Plattegrondtekening (met aanduiding emissiepunten lucht en water) (bij voorkeur 1:1000) 

nr.   rev. 

      Bijlage 1, appendices 3 en 4 
 

Situatietekening (bij voorkeur schaal 1:10.000)                       

nr.   rev. 

      Bijlage 1, appendix 1 
 

Schema hoofdprocesleidingen (bij voorkeur schaal 1:500)      

nr.   rev. 

      Bijlage 1, appendices 3 en 4 
 

Schematische weergave proces (met aanduiding emissiepunten lucht en water) 

nr.   rev. 

      Bijlage 1, appendices 5 en 6 
 

Bebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting  

Aard 

   

Afstand in m. 

woonhuizen 200-250 

            

            

 
A7 Overige vergunningen/kennisgevingen: 

Aanvraag Bouwvergunning verplicht (Indien Ja afschrift aanvraag toezenden) 

  Nee    Ja Voor: installaties, gasputten 

 
Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) verplicht (Indien Ja afschrift toezenden) 

  Nee    Ja Voor:        

 

Vergunning(en) en meldingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgericht en in werking is (indien van toepassing): 

  Nee    Ja  

 
Omschrijving Datum Beschikkings-nummer 

Bijlage 1, par 2.4             

                  

                  

                  

                  

 
A8 Overige regelgeving (Welke besluiten of richtlijnen zijn van toepassing) 

Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 

  Nee    Ja Voor:        

 
Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties 

  Nee    Ja Voor:        
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Inrichting 

Gasopslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 

 
Besluit Risico’s Zware Ongevallen                                       

  Nee    Ja Voor:        

 
Besluit milieu-effectrapportage 1994 

  Nee    Ja Voor:  Gasopslag Bergermeer project 
 

Lozingenbesluit bodembescherming 

  Nee    Ja Voor:  Waterinjectie (separate vergunning) 

 

Gevaarlijke afvalstoffen (Eural) 

  Nee    Ja Voor:  Tijdens boorfase en onderhoudswerkzaamheden 

 

CFK-lekdichtheidsbesluit 

  Nee    Ja Voor:        

 
PGS-richtlijnen                                                                          PGS-richtlijn-nummer: 

  Nee    Ja         Voor:                                                                  

 

Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) (bijzondere regeling 3.3/E.11) 

  Nee    Ja Voor:  Methanolopslag, diffuse emissies 

 

Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB)  

  Nee    Ja Voor:  Gehele inrichting 

 

Wet geluidhinder (geluidsgezoneerd?)  

  Nee    Ja Voor:                                                             
 

Overige 

  Nee    Ja Voor:        

 

Coördinatie (ex. art. 14.1 Wm) 

  Nee    Ja Voor:  Ondergrondse en bovengrondse inrichting 

 

B  Bijzondere gegevens 

B1  Beschrijving van de aard van de inrichting 

Gas winning/behandeling Bijlage: 

Gasproductie/opslag en waterinjectie Bijlage 1, hoofdstuk 2 
 

Olie winning/behandeling Bijlage: 

            
 

B2 Activiteiten of processen in de inrichting die van belang kunnen zijn voor nadelige gevolgen voor het milieu 

Bijlage 

Bijlage 1, hoofdstuk 5 
 

 

Activiteiten/processen 

Toegepaste technieken 

(pagina) 

Wijze van Energievoorziening 

(pagina) 
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Inrichting 

Gasopslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 
 

B3 Gebruikte grondstoffen/hulpstoffen/bijproducten in relatie tot nadelige gevolgen voor het milieu (geen merknamen, maar 

productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor) 

Grondstoffen: Kenmerkende gegevens Type opslag Hoeveelheden Opslag Verbruik 

  Olie                         
  Gas Bijlage 1, appendix 7                   

 

 

Hulpstoffen: 

 

Kenmerkende gegevens 

 

Type opslag 

Hoeveelheden 

Opslag 

 

Verbruik 

  Glycol Voor alle gegevens                   
  Methanol betreffende hulpstoffen                   
  Smeerolie zie bijlage 1, hoofdstuk 6                   
 Corrosie-inhibitor en appendix 7                   
 Hydraulische olie                         

 

Bijproducten: 

  Condensaat                         
  Kwik                         
  Zwavel(-verbindingen)                         
                               
                               

 

B4  Maximum capaciteit van de inrichting 

Maximum geïnstalleerd vermogen: 

verbrandingsmotoren (kW) 

 

elektromotoren (KW) 

nvt 36 

 

Gaswinnings/behandelingscapaciteit (Nm3/dag) Oliewinningscapaciteit (ton/dag) 

57 miljoen Nm3/dag       
 

B5  Bedrijfstijden van de inrichting 

Bijlage 1, par 5.3 
 

B6  Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf 

 

Emissie 

 

Aard 

 

Omvang 

 

Duur 

Wijze van 

registreren 

Maatregelen 

ter reductie 

  1.Lucht Bijlage 1, 7.1 en 10.5.2                         
  2.Water Bijlage 1, 7.3 en 10.5.4                         
  3.Bodem Bijlage 1, 7.4 en 10.5.3                         
  4.Geluid Bijlage 1, 7.5 en 10.5.5                         
  5.Geur Bijlage 1, par 7.1                         

 

B7  Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van het milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen 

 

Afvalstoffen 

Hoeveelheden/

jr. 

Wijze van 

opslag 

 

Verwijdering 

 

Hergebruik 

 

Inzamelaar 

Afvoer  

freq./jr. 

Wijze van 

registratie 

Bijlage 1,                                           
par 7.2 en                                           
par 10.5.2                                           
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Inrichting 

Gasopslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 
 

E  Bijlagen 

Bijlagen Omschrijving 

bijlage 1 Beschrijving gasproductie/opslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 

appendix 1 Topografische kaart 

appendix 2 Kadastrale kaart 

appendix 3 Plattegrondtekening tot 2010 

appendix 4 Plattegrondtekening na 2012 

appendix 5 Processtroomschema tot 2010 

appendix 6 Processtroomschema na 2012 

appendix 7 Veiligheidsinformatiebladen 

appendix 8 NRB analyse 

appendix 9 Geluidcontour tot 2010 

appendix 10 Geluidcontour na 2012 

appendix 11 Risicocontour en groepsrisicocurve tot 2010 

appendix 12 Risicocontour en groepsrisicocurva na 2012 

appendix 13 Schematische voorstelling boorinstallatie 

appendix 14 Geluidcontour boringen 

appendix 15 Risicocontouren en groepsrisicocurven boringen 

            

            

            

            

 



 Handreiking voor een vergunningaanvraag Wet milieubeheer 
 
Eigenaar L. Fresen 

Datum: 04.09.2006, versie: 1.2 

aan:  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

T.a.v. het Servicepunt Subsidies, Handhaving en Vergunningen 

Postbus 3007 

2001 DA HAARLEM 

 

 

Algemene gegevens aanvrager 

 
Naam van de aanvrager: TAQA Energy B.V. 

adres: Prinses Margrietplantsoen 40 

postcode: 2595 BR 

woonplaats: ’s Gravenhage 

Postbus: 11550, 2502 AN ‘s Gravenhage 

telefoon: 070 - 3337500 

telefax: 070 - 3337898 

e-mail: Peter.vandersman@taqa.eu 

 
Naam van de Inrichting: Gasproductie/opslag en waterinjectie-installatie Bergermeer 

adres: Bergerweg tegenover nr 141 

postcode: - 

woonplaats: Bergen 

Postbus: - 

telefoon: - 

telefax: - 

e-mail: - 

 
Naam van de contactpersoon: Dhr. P.J.G. van der Sman 

functie:  

telefoon: 070 – 3337500 

telefax: 070 - 3337898 

e-mail: Peter.vandersman@taqa.eu 

 
Kadastrale aanduiding en de ligging van de inrichting:  

Gemeente: Bergen 

Sectie: E  nr. 163 en 172 

De aard van de inrichting: 

Gasproductie/opslag en waterinjectie 

Aanduiding van de categorie(ën)1 als bedoeld in Bijlage I van Inrichtingen en vergunningenbesluit 

Categorie 1, 2 en 28.4 

De aanvraag betreft (aankruisen wat van toepassing is): 

o een vergunning voor het oprichten en in werking hebben van bovengenoemde inrichting op 

grond van artikel 8.1, eerste lid, sub a en c, van de Wet milieubeheer; 

x een nieuwe de gehele bovengenoemde inrichting of onderdelen van die inrichting omvattende 

vergunning (revisievergunning of deelrevisievergunning) op grond van artikel 8.4. van de Wet 

milieubeheer;  

                                                      
1
 Eventueel in overleg met de Provincie te bepalen 
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1 NIET TECHNISCHE SAMENVATTING 

TAQA Energy BV heeft het voornemen een gasopslag te realiseren waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het nagenoeg leeggeproduceerde Bergermeerreservoir. 

 

Het gehele project, Gasopslag Bergermeer genaamd, omvat de volgende onderdelen: 
o het boren van 14 tot 20 nieuwe aardgasputten naar het aardgasreservoir en het geschikt 

maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer puttenlocatie; 
o het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie (BKM) op het 

industrieterrein Boekelermeer Zuid 2; 
o het leggen van gasleidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie en 

tussen de behandelingsinstallatie en twee leidingen van het nationale gastransportnet; 
o het leggen van hulpleidingen tussen de faciliteiten op het industrieterrein Boekelermeer 

Zuid 2 en de bestaande Piekgasinstallatie en mogelijk tussen de bestaande 
Piekgasinstallatie en de Huisvuilcentrale Alkmaar. 

 
TAQA Energy BV dient deze aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer art 8.4 in voor het in 
gebruik nemen van de bestaande Bergermeerlocatie als locatie bestemd voor de injectie en 
productie van het gas dat in het Bergermeerreservoir is opgeslagen. De vergunningaanvraag voor 
het uitvoeren van de boringen is in deze aanvraag geïntegreerd.  
Op deze inrichting kan tot 2010: 

o gas worden verzameld van bestaande puttenlocaties Schermer en Bergen. Dit gas wordt 
na een eventuele voorbewerking via een transportleiding naar de 
gasbehandelingsinstallatie Alkmaar (ook wel BDF, Bergen Drying Facilities genoemd) 
gevoerd voor verdere behandeling; 

o gas worden geproduceerd uit het Bergermeer gasveld. Dit gas wordt samengevoegd met 
gas afkomstig van Schermer en Bergen en voor behandeling getransporteerd naar de 
Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. Deze activiteit wordt in de loop van 2010 beëindigd; 

o met de reeds bestaande infrastructuur gas in de diepe ondergrond (Rotliegendes 
formatie) van het Bergermeer reservoir worden geïnjecteerd voor ondergrondse opslag. 

 
Ondertussen wordt vanaf 2009 de gehele locatie gerenoveerd en geschikt gemaakt voor de 
nieuwe boringen (20 putkelders) en wordt op de bestaande putten groot onderhoud gepleegd met 
behulp van work overs. 
 
Vanaf 2010: 

o wordt in eerste instantie 14 putten en later, na 2013, mogelijk nog 6 extra putten 
bijgeboord; 

o wordt met de nieuwe infrastructuur gas in de diepe ondergrond (Rotliegendes formatie) 
van het Bergermeer reservoir geïnjecteerd voor ondergrondse opslag. 

Vanaf 2013: 
o vindt volledige operatie (injectie en productie) van de Gasopslag Bergermeer plaats. 

Compressie en behandeling van het te injecteren en produceren gas vindt plaats op het 
industrieterrein Boekelermeer Zuid 2. 

In de bestaande en in de nieuwe situatie: 
o wordt productie/formatiewater afkomstig van de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar, de 

Piekgasinstallatie en Bergermeer geïnjecteerd. Voor deze activiteiten is een separate 
ontheffing op grond van de Wet milieubeheer verleend door het bevoegd gezag, de 
provincie Noord-Holland. 

 
Beschrijving activiteiten 
Voor het in gebruik nemen van de Gasopslag Bergermeer in 2013 zal een 14-tal (met in een later 
stadium mogelijk nog 6 extra) boringen worden uitgevoerd. Om voor operaties voldoende druk te 
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hebben wordt gedurende een bepaalde periode het reservoir gevuld met kussengas. Na dit initieel 
op druk brengen van het veld zal de productie van gas worden afgewisseld met fasen van injectie. 
Vanaf de Bergermeerlocatie kan per dag 57 miljoen Nm

3
 gas worden geproduceerd voor transport 

naar de behandelings- en compressiefaciliteiten. In geval van vraag zal het gas via de nieuw te 
bouwen BKM kunnen worden geleverd aan afnemers. Injectie op de Bergermeerlocatie zal 
plaatsvinden met een capaciteit tussen de 27 tot 42 miljoen Nm

3
/dag.  

Deze revisievergunningaanvraag gaat in op de milieuaspecten die met de tijdelijke activiteiten en 
met de permanente activiteiten zijn gemoeid. 
De opslag van gas gebeurt aan de hand van een door de overheid goedgekeurd opslagplan. De 
laatste winning uit het Bergermeerveld, die tot 2010 naar verwachting wordt gecontinueerd, vindt 
plaats aan de hand van het door de overheid goedgekeurde winningsplan.  
 
Milieubelasting 

 
Emissies naar de lucht 
Tijdelijke emissies tijdens boorfase 
De tijdelijke emissies tijdens de boorfase blijven beperkt tot de emissies van de dieselgestookte 
aandrijving van de coiled tubing boorinstallatie of de stikstofinstallatie. Deze bedraagt per jaar 
circa 7000 kg CO, 7000 kg NOx en 71 kg fijn stof (PM10). 
 
Permanente emissies normale operaties na 2012 
Op de locatie vindt geen behandeling van het uit het reservoir geproduceerde gas plaats, de 
emissies zijn daardoor marginaal. De belangrijkste emissie op basis van berekeningen blijkt 
diffuse emissie van aardgas te zijn. Aangezien metingen bij vergelijkbare aardgasinstallaties geen 
diffuse emissies hebben aangetoond, is de verwachting dat ook hier geen of nauwelijks diffuse 
emissies zullen optreden. 
 
Afval 
Tijdelijke afvalstromen tijdens boorfase 
Het afval tijdens de boorfase bestaat voor een groot deel uit hemelwater, gruis, boorspoeling, olie 
en vervuild water. Op basis van vergelijkbare omstandigheden is de totale hoeveelheid af te 
voeren afvalstoffen bij de boring van 14 gasputten bepaald op ongeveer 86000 ton. 
 
Permanente afvalstromen na 2012 
Zodra de installaties volledig in bedrijf zijn genomen, bestaat het afval voornamelijk uit afval dat bij 
onderhoudswerkzaamheden vrijkomt (zoals afgewerkte smeerolie, kleine hoeveelheden 
bedrijfsafval, huishoudelijk en sanitair afval). Condensaat en productiewater worden niet op de 
Bergermeerlocatie afgescheiden, maar op de BKM. 
 
Water 
De inrichting is voorzien van een vloeistofkerende verharding. Hemelwater dat op schone 
terreingedeelten terechtkomt, wordt verzameld en geloosd op het oppervlaktewater. Hemelwater 
dat terecht komt op gedeelten waar vervuiling kan optreden, wordt verzameld en afhankelijk van 
de aanwezigheid van vervuiling per tankwagen afgevoerd naar een daartoe geëigende verwerker 
of geloosd als schoon hemelwater in het omliggende oppervlaktewater. Tijdens de boorfase wordt 
al het opgevangen hemelwater afgevoerd per tankwagen. 
 
Bodem 
Voor zowel de boorfase als de normale operaties na 2012 zijn de activiteiten getoetst aan de 
Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Op basis van de getroffen bodembeschermende 
voorzieningen en maatregelen kan het bodemrisico als verwaarloosbaar worden beschouwd. 
 
Bodembeweging als gevolg van gaswinning of opslag wordt nauwkeurig gemeten volgens een 
goedgekeurd meetplan. Winningsplannen, opslagplannen en meetplannen behoeven de 
goedkeuring van de Minister. 
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Geluid 

Tijdelijke belasting boorfase 

De geluidimmissiecontour tijdens de boorfase is opgenomen in appendix 14. Naast de vele 

standaard technische en procedurele maatregelen worden vanwege het gevoelig gebied extra 

maatregelen getroffen. Zo wordt er onder andere gebruik gemaakt van een 10 m hoog scherm om 

het gehele boorterrein en is gekozen voor elektrische aandrijving van de conventionele 

boorinstallaties. 

 

Permanente belasting 

De geluidimmissie na 2012 is vergelijkbaar met de huidige vergunde geluidimmissie. De activiteit 

injecteren voegt geen relevante geluidemissie toe aan de reeds vergunde activiteiten. Verder is er 

akoestisch gezien geen relevant verschil tussen productie en injectie. 
 
Energie 
Tijdelijk energieverbruik tijdens boorfase 
De boorinstallaties worden door een elektriciteitskabel van energie voorzien. De benodigde 
capaciteit is ongeveer 6 MW per boorinstallatie. 
 
Permanent energieverbruik tijdens normale operaties 
Het permanent geïnstalleerde elektrische vermogen bedraagt ongeveer 36 kW. 
 
Externe veiligheid 
Risico’s tijdens de boorfase 
Binnen de 10

-6
/jaar (plaatsgebonden) risicocontour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten 

permanent aanwezig. In de directe omgeving is verspreid liggende bewoning aanwezig. Het 
groepsrisico is daarom zeer klein en ruim onder de oriëntatiewaarde, zoals gegeven in het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen. 
 
Risico’s tijdens normale operaties na 2012 
Binnen de 10

-6
/jaar (plaatsgebonden) risicocontour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten 

permanent aanwezig. In de nabije omgeving bevinden zich weinig huizen (zeer verspreid 
gelegen). Er zijn maar enkele objecten binnen de 10

-8
/jaar contour gelegen. Het groepsrisico is 

daarom verwaarloosbaar. 
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2 ALGEMEEN 

 
2.1 INLEIDING - MILIEUVERGUNNING 

Deze revisievergunningaanvraag op grond van de Wet milieubeheer (Wm) voor de 
gasproductie/opslag en waterinjectie-installatie Bergermeer (hierna te noemen Bergermeerlocatie 
of afgekort BGM) en de uit te voeren boringen, is ingediend door: 
 
TAQA Energy BV 
Prinses Margrietplantsoen 40 
2595 BR  Den Haag 
Postbus 11550 
2502 AN  Den Haag  
Telefoon 070 33 37 500 
Fax 070 33 37 898 
 
TAQA Energy BV heeft het voornemen een gasopslag te realiseren waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het nagenoeg leeggeproduceerde Bergermeerreservoir. 
Het gehele project, Gasopslag Bergermeer genaamd, omvat de volgende onderdelen: 
 

o het renoveren en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeer 
puttenlocatie voor het uitvoeren van boringen; 

o het boren van ongeveer 14 tot 20 nieuwe aardgasputten naar het Bergermeer 
aardgasreservoir; 

o het bouwen van een nieuwe behandelings- en compressie-installatie (verder te noemen 
de BKM) op het industrieterrein Boekelermeer Zuid 2; 

o het leggen van gasleidingen tussen de puttenlocatie en de behandelingsinstallatie en 
tussen de behandelings-/compressie-installatie en twee leidingen van het nationale 
gastransportnet; 

o het leggen van hulpleidingen tussen de BKM en de bestaande Piekgasinstallatie en 
mogelijk tussen de bestaande Piekgasinstallatie en de Huisvuilcentrale Alkmaar

1
. 

 
Deze aanvraag heeft betrekking op de tijdelijke en permanente activiteiten op de 
Bergermeerlocatie. 
Voor de Bergermeerlocatie wordt met onderhavige aanvraag een revisievergunning aangevraagd 
voor de gehele inrichting op grond van de Wet milieubeheer, artikel 8.4, om het nieuwe karakter 
van de installaties op de Bergermeerlocatie mogelijk te maken. Op grond van artikel 1.1 derde lid 
van de Wet milieubeheer worden bij algemene maatregel van bestuur categorieën van 
inrichtingen aangewezen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Het 
Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer noemt in bijlage I van dit besluit deze 
categorieën van inrichtingen. De inrichting is aan te wijzen als een inrichting onder categorie 1 en 
2, alsmede 28.4. 
 

2.2 MIJNBOUWMILIEUVERGUNNING/BESLUIT ALGEMENE REGELS MILIEU MIJNBOUW 

Sinds het van kracht worden van de Mijnbouwwet is het verboden boringen uit te voeren zonder 
dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet is verleend. Dit verbod 
is niet van toepassing op die activiteiten die krachtens een algemene maatregel van bestuur van 
dit verbod zijn uitgezonderd. 

                                                      
1
 Tussen de bestaande Piekgasinstallatie en de nieuwe BKM worden door het industrieterrein Boekelermeer Zuid 

leidingen aangelegd voor het transport van productiewater en condensaat naar de BKM en voor de verwerking van 

afgas op de PGI. Mogelijk wordt er tussen de PGI en de Huisvuilcentrale ook een afgasleiding aangelegd om 

afgassen van beide installaties in de Huisvuilcentrale te kunnen verstoken. 
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Op 1 juli 2008 is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw in werking getreden. Dit besluit 
geeft algemene regels voor het uitvoeren van boringen. Het besluit is echter niet van toepassing 
op werkzaamheden met behulp van een mobiele installatie, die plaatsvinden op een locatie 
gelegen in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b (tot 3 zeemijl uit de kust) of d van punt 1 
van onderdeel A van de bijlage, behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (Besluit 
m.e.r.). Hiervoor blijft derhalve vergunningplicht bestaan. De Bergermeerlocatie is gelegen in de 
Ecologische Hoofdstructuur en dit is een gevoelig gebied zoals bedoeld onder b van punt 1 van 
onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r. In het besluit worden mobiele mijnbouwinstallaties 
die zich bevinden op een inrichting met een milieuvergunning uitgesloten van de aparte 
vergunningverlening. In deze aanvraag is daarom de aanvraag voor de boringen geïntegreerd. 
 

2.3 BEVOEGD GEZAG 

Ingevolge artikel 8.2, lid 3, van de Wet milieubeheer is de Minister van Economische Zaken 
bevoegd om te beslissen over deze vergunningaanvraag voor zover het de bovengrondse delen 
betreft. 
Het Mijnbouwbesluit art 2, lid 1, onder e geeft aan dat onder andere ‘werken voor het opslaan van 
stoffen voorafgaande aan de opslag ervan dan wel voor het bewerken van opgeslagen en 
teruggehaalde stoffen voor het punt van aflevering aan de afnemer‘ als mijnbouwwerk worden 
gezien. 
 
Wm artikel 8.2 lid 3 luidt volledig: ‘In afwijking van het eerste en tweede lid is onze Minister van 
Economische Zaken bevoegd te beslissen op een aanvraag om een vergunning voor een 
inrichting die een krachtens art 1 van de Mijnbouwwet aangewezen mijnbouwwerk is, voorzover 
het niet betreft de ondergronds gelegen inrichting voor het opslaan van afvalstoffen die van buiten 
het betrokken mijnbouwwerk afkomstig zijn, dan wel gevaarlijke stoffen’. 
 
Aardgas heeft de Wms (Wet milieugevaarlijke stoffen) classificatie zeer licht ontvlambaar (F+) 
categorie c) en bevindt zich binnen de ADR indeling in klasse 3 (brandbaar), en moet worden 
gezien als een gevaarlijke stof. 
Op grond hiervan is het Ministerie van Economische Zaken bevoegd gezag voor de bovengrondse 
delen van de Bergermeerlocatie, de ondergrondse delen van de inrichting vallen onder het 
bevoegd gezag van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland. 
 
De vergunning voor het injecteren van productiewater in de ondergrond is in 2006 voor 
onbepaalde tijd afgegeven. Hoewel de onderhavige aanvraag geen betrekking heeft op de 
waterinjectie zelf, is omwille van de volledigheid relevante informatie over deze waterinjectie wel in 
deze aanvraag opgenomen. 
 
De tot 2010 geprognosticeerde winning op Bergermeer vindt plaats aan de hand van een 
goedgekeurd winningsplan. De opslag van gas gebeurt aan de hand van een door de overheid 
goedgekeurd opslagplan. Het opslagplan is voor het eind van 2008 aan de uitbreiding aangepast 
en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag (Ministerie van Economische Zaken ) aangeboden. 
 

2.4 AANLEIDING VOOR DEZE REVISIEVERGUNNINGAANVRAAG 

De gasproductie-installatie Bergermeer is in 1972 opgericht. In 1974 is de locatie uitgebreid met 
waterinjectie. Er werd toen een vergunning verleend ingevolge artikelen 336, eerste lid, en 346 
van het Mijnreglement 1964. 
In 2000 is een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning afgegeven op grond van 
artikel 8.4 Wet milieubeheer (kenmerk E/EP/SR/00022698, 1 augustus 2000), in een 
gecoördineerde procedure met een ontheffing in het kader van het Lozingenbesluit 
bodembescherming art 25a. 
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In 2002 is een veranderingsvergunning aangevraagd voor een aantal veranderingen van 
activiteiten. De vergunning is verkregen op 19 februari 2003 (kenmerk ME/EP/UM/03004339).  
Voor het in gebruiknemen van de inrichting met een beperkte opslagfunctie en voor het uitvoeren 
van een beperkt aantal boringen is in 2006 opnieuw een revisievergunnning op grond van de Wet 
milieubeheer aangevraagd. Deze is op 25 augustus 2006 verleend (kenmerk ET/EM/6064154). 
Voor de waterinjectie heeft de Provincie Noord-Holland op 4 oktober 2006 voor onbepaalde tijd 
een lozingsvergunning afgegeven op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming en de 
Wet milieubeheer (2006-48181). 
Sinds 2007 vindt met de laatste Wm-revisievergunning op beperkte schaal injectie plaats om te 
kunnen bestuderen hoe het reservoir zich onder deze injectie houdt. Voor de ondergrondse 
opslag op Bergermeer is op 8 januari 2007 van het Ministerie van Economische Zaken een 
opslagvergunning verkregen (ET/EM/6053418). Deze opslag vindt plaats aan de hand van het 
opslagplan dat onder voorwaarden van meetcampagnes is goedgekeurd op 17 juli 2007 (kenmerk 
ET/EM 7087235).  
De eerste verkenningen met betrekking tot het gebruik van het Bergermeerreservoir als gasbuffer 
zijn gunstig, waardoor nu met deze nieuwe revisievergunningaanvraag uitbreiding van de opslag 
wordt beoogd. Een revisie voor het opslagplan, dat in zal gaan op de verdere 
uitbreidingscapaciteit van de Bergermeer gasopslag, is in voorbereiding en wordt eind 2008 
verwacht.  
Als gevolg van deze veranderingen en in overleg met het bevoegd gezag, de Minister van 
Economische zaken en de provincie Noord-Holland, is actualisatie van de Wm-milieuvergunning 
voor de gehele inrichting noodzakelijk geacht. Aangezien op dit moment niet wordt voorzien dat de 
vergunde waterinjectiecapaciteit zal worden overschreden, is in overleg met het bevoegd gezag 
voor deze vergunning, de provincie Noord-Holland, de actualisatie van de waterinjectievergunning 
niet noodzakelijk geacht. 
 

2.5 PERIODE VAN IN WERKING BRENGEN INSTALLATIES 

Met het aanpassen van de Bergermeerlocatie en het op druk brengen van het reservoir zodanig 
dat het voor de opslagfunctie geschikt is, is een aanzienlijke periode gemoeid. TAQA Energy BV 
verwacht in 2013 de nieuwe gasopslag daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen. In verband met 
de periode van 3 jaar, waarop het aangevraagde in werking moet zijn (art 8.18 lid 1 Wm), verzoekt 
TAQA Energy BV het Ministerie van Economische Zaken hiervoor een verlenging te verlenen op 
grond van artikel 8.18 lid 2 van de Wet milieubeheer. 
 

2.6 MILIEU-EFFECTRAPPORTAGE (M.E.R.) 

De plicht tot het opstellen van een Milieu-effectrapport (MER) en de eisen waaraan deze moet 
voldoen, zijn geregeld in het Besluit m.e.r., laatst gewijzigd in 2006. Hierin zijn ondermeer lijsten 
met activiteiten, plannen en besluiten opgenomen die m.e.r. plichtig zijn. Er wordt daarbij nog 
onderscheid gemaakt tussen activiteiten die altijd m.e.r. plichtig zijn en activiteiten waarvan de 
overheid moet beoordelen of zij voor hun besluitvorming een MER behoeven. Deze laatste 
worden beoordelingsplichtige activiteiten genoemd. 
Voor de diverse activiteiten van dit project (boringen, leidingen, behandelingsinstallaties, etc.) zijn 
diverse categorieën uit het Besluit m.e.r. mogelijk van toepassing: 

Onderdeel C (verplichte m.e.r.): 
� Categorie: 17.2 De winning van aardolie en aardgas.  
Omdat bij dit project eerst gas in het reservoir wordt ingebracht, wat er later weer wordt 
uitgehaald, is deze categorie volgens het Besluit m.e.r. en de toelichting daarop niet van 
toepassing. 
Overige categorieën in onderdeel C zijn ook niet van toepassing, zodat kan worden 
geconcludeerd dat de activiteit niet direct m.e.r. plichtig is. 
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Onderdeel D (m.e.r. beoordelingsplicht): 
� Categorie 8.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van 
aardgas in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding die over een lengte 
van 5 kilometer of meer is gelegen of geprojecteerd in een gevoelig gebied. 
Het gebied tussen Bergen en Alkmaar is als (provinciale) ecologische hoofdstructuur aangewezen 
en dit wordt in het Besluit m.e.r. beschouwd als gevoelig gebied. Daarmee is deze categorie van 
toepassing voor dit project, waarbij het m.e.r. beoordelingsplichtig besluit de vergunning op grond 
van artikel 94 van het Mijnbouwbesluit is. 

� Categorie 15.1: Bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten voor 
waterwinning dan wel wijziging of uitbreiding daarvan, in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op een hoeveelheid water van 3 miljoen m

3
 of meer per jaar.  

Tijdens de aanleg van de faciliteiten ten behoeve van gasinjectie, productie, compressie en 
behandeling en ten behoeve van de aanleg van de pijpleidingen zal bronbemaling nodig zijn. Naar 
de huidige inzichten zal voor het voorkeurstracé in het meest extreme geval (natte periode) 
bronbemaling nodig zijn van in totaal circa 3,2 miljoen m

3
 water. De verwachting is dat het 

volledige leidingstelsel voor het project aangelegd zal kunnen worden binnen een periode van 12 
maanden. Dit betekent dat afhankelijk van deze benodigde periode voor aanleg, alsmede de 
actuele situatie tijdens bemaling (droge/natte periode), het besluit op de vergunning op grond van 
artikel 14 van de Grondwaterwet een m.e.r. plichtig besluit kan zijn. 

� Categorie 17.2: Diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, met 
uitzondering van diepboringen in het kader van: 
a. onderzoek naar de stabiliteit van grond, 
b. archeologisch onderzoek, of 
c. de opsporing of winning van aardolie, aardgas of zout. 
Omdat de activiteit geen gaswinning is (zie hierboven), is uitzondering c. niet relevant en valt het 
voornemen dus mogelijk ook onder categorie 17.2. Het m.e.r. beoordelingsplichtig besluit is hierbij 
in de praktijk het wijzigingsbesluit van de vigerende vergunning op grond van art. 8.1 van de Wet 
milieubeheer. 

� Categorie 18.3: De wijziging of uitbreiding van een inrichting bestemd voor het beheer van 
afvalstoffen, bedoeld in de categorieën 18.2, 18.3, 18.4 of 18.5 van onderdeel C van deze bijlage 
of de categorieën18.1 of 18.2 van onderdeel D van deze bijlage, in gevallen waarin de activiteit 
betrekking heeft op: 2°. het storten of opslaan van andere afvalstoffen dan bedoeld onder 1°, in 
een hoeveelheid van 250.000 m

3
 of meer. 

Voor de bestaande waterinjectie is in 2006 door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland voor 
onbepaalde tijd een revisievergunning op grond van de Wet milieubeheer inzake de ontheffing 
ingevolge art 25a van het Lozingenbesluit bodembescherming voor de waterinjectie-installatie 
afgegeven. Op dit moment wordt niet voorzien dat de injectiecapaciteit die met deze aanvraag 
vergund is, moet worden uitgebreid, of dat met de nieuwe activiteiten de grenswaarde van 
250.000 m

3
 zal worden overschreden. Er wordt daarom vooralsnog op dit moment geen nieuwe 

revisievergunning noodzakelijk geacht. 

� Categorie 25.3: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een ondergrondse opslag van 
aardgas in gevallen waarin ten behoeve van de opslag een ruimte wordt gecreëerd van 1 miljoen 
m

3
 of meer. 

Deze categorie betreft ondergrondse opslagen die speciaal hiervoor worden gecreëerd, 
bijvoorbeeld in zoutcavernes die hiervoor eerst worden uitgeloogd. Omdat bij dit project een 
natuurlijk gasreservoir wordt gebruikt, is deze categorie niet van toepassing. 
 
De conclusie is, dat de activiteit m.e.r. beoordelingsplichtig is op grond van in ieder geval de 
categorieën D 8.2 en D 17.2. Daarnaast is door de omvang van het te onttrekken grondwater 
waarschijnlijk een m.e.r. beoordelingsplicht van toepassing op grond van categorie D 15.1. TAQA 
Energy BV heeft besloten om de beoordelingsprocedure niet af te wachten maar, gezien de 
omvang van het project en de gevoeligheden die er ter plaatse liggen, op eigen initiatief een m.e.r. 
procedure te doorlopen. 



                                                                                                                                                                                                                           
 

  

WM REVISIEVERGUNNINGAANVRAAG  

GASOPSLAG EN WATERINJECTIE BERGERMEER 
 

 

 pag 14 van 56 

DATUM: 17-11-2008 

Gelijktijdig met indiening van deze revisiemilieuvergunningaanvraag is het MER aan de bevoegde 
gezagen aangeboden. 
 

2.7 OPZET VAN DE AANVRAAG 

Deze vergunningaanvraag is opgezet in twee delen. Het eerste deel beschrijft de permanente 
activiteiten en de daaraan voorafgaande tijdelijke initiële injectiefase, aangevuld met gebruik van 
grondstoffen, de milieueffecten en veiligheidsaspecten, die hiermee gepaard gaan. Ook zal de 
huidige situatie die tot 2010 gecontinueerd blijft voor wat betreft de productie van gas, dat zich van 
oorsprong in het Bergermeerveld bevindt, worden besproken. 
Het tweede deel van de aanvraag (hoofdstuk 10) richt zich op het boorproces en de wijze waarop 
de boringen zullen worden uitgevoerd. Ook in dit hoofdstuk zullen het gebruik van grond– en 
hulpstoffen, milieuaspecten en veiligheidsaspecten worden behandeld. 
 

2.8 RELATIE MET ANDERE VERGUNNINGEN 

Voor het realiseren van de uitbreidingen, de renovatie en de tijdelijke, hiermee samenhangende 
activiteiten van het gehele Gasopslag Bergermeer Project voor wat betreft de Bergermeerlocatie 
vraagt TAQA Energy BV diverse andere vergunningen aan, waaronder bouw-, 
grondwateronttrekkings-, lozings- en aanlegvergunningen.  
 

2.9 TWEE BEVOEGDE GEZAGEN: ÉÉN DOCUMENT 

Zoals in paragraaf 2.3 is toegelicht is Gedeputeerde Staten van Noord-Holland het bevoegd gezag 
voor de ondergrondse delen van de inrichting van de Bergermeerlocatie, voor de bovengrondse 
delen van de mijnbouwinstallaties is dat het Ministerie van Economische Zaken. Om de 
samenhang van de activiteiten te verduidelijken is er voor gekozen de voor beide bevoegde 
gezagen benodigde informatie te bundelen in één document.  
Voor Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn met name de paragrafen 5.1.3 en 5.1.4 van 
belang. 
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3 SITUERING VAN DE INRICHTING 

De Bergermeerlocatie is gelegen aan de Bergerweg tegenover nr. 141 in Bergen (zie de 
topografische kaart in appendix 1). De inrichting bevindt zich op het perceel kadastraal bekend 
onder gemeente Bergen, sectie E perceelnummers 163 en 172. Een kadastrale kaart van het 
terrein is in appendix 2 toegevoegd. 
 
De inrichting is gelegen tussen verspreid liggende bebouwing. De dichtstbijzijnde woonhuizen 
liggen op een afstand van circa 200-250 meter vanaf de inrichtingsgrens. Zowel de bebouwde 
kom van Alkmaar als de bebouwde kom van Bergen liggen op een afstand van ongeveer 1 km 
van de inrichting. 
 
De Bergermeerlocatie is gelegen in de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur en ligt midden in 
de Loterijlanden, onder beheer van de Vereniging Natuurmonumenten. Verder ligt de 
Bergermeerlocatie in het gebied ‘Bergermeer en omstreken’, dat op grond van de Provinciale 
Milieuverordening (PMV) van de Provincie Noord-Holland aangewezen is als stiltegebied. 
Ingevolge artikel 5.5.2 lid 2 sub b van deze verordening hoeft voor het oprichten, het veranderen 
of het in werking hebben van een inrichting of op het veranderen van de werking daarvan geen 
ontheffing worden aangevraagd. Het bevoegd gezag moet wel de bepalingen ten aanzien van de 
milieukwaliteit in acht nemen. De effecten van geluid op het stiltegebied zijn in het kader van de 
geluidstudie wel bestudeerd. 
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4 INDELING EN UITVOERING 

4.1 TERREIN EN INSTALLATIES 

4.1.1 Aanwezige apparatuur vóór renovatie, ombouw en boringen 

Voor de aanvang van de renovatie en de ombouw van de locatie bevindt zich op het terrein van de 
inrichting de volgende apparatuur: 

o 9 putkelders; 
o 6 producerende gasputten te weten BM1, BM2, BM5, BM6, BM7 en BM8; 
o 1 ingesloten waterinjectieput BM4; 
o 1 put BM3 ten behoeve van waterinjectie; 
o gas/waterafscheider V-300; 
o 1 corrosie-inhibitor injectiesysteem, bestaande uit: 

o 1 corrosie-inhibitor injectiepomp P-304; 
o 1 corrosie-inhibitor tank van 2,5 m

3
, TK-301; 

o ragerverzendinstallatie L-301; 
o ragerontvangstinstallatie R-301; 
o 1 productiewater injectiesysteem, bestaande uit 

o 1 waterinjectiepomp P-305; 
o 1 waterfilter FL-305; 
o 2 productiewatertanks TK 300-A/B; 
o 2 actief koolfilters FL-300A/B; 

o 1 stikstofopslagtank van 2 m
3
; 

o 1 chemicaliëntank TK-305B van 1 m
3
; 

o 1 instrumentenluchtcompressor; 
o 1 hemelwaterverzamelbak; 
o aansluiting op de 16” transportleiding naar de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar; 
o aansluiting op de 12” transportleiding naar de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. 

 
De inrichting is zodanig aangelegd dat deze zo min mogelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg. 
De spuitkruizen van gasputten BM3, BM5, BM6, BM7 en BM8 zijn in de putkelders verzonken en 
hulpapparatuur bevindt zich beneden het maaiveld om visuele vervuiling zoveel mogelijk te 
beperken. Slechts BM1 en BM2 bevinden zich bovengronds en zijn vanaf de openbare weg te 
zien. De inrichting is onbemand. 
 
Een plattegrond van de inrichting voor de situatie voor renovatie en ombouw (tot 2010) is 
weergegeven in appendix 3. 
 

4.1.2 Aanwezige apparatuur na renovatie, ombouw en boringen 

Binnen de inrichting zal zich na renovatie en ombouw en uitvoering van de boringen de volgende 
apparatuur bevinden: 

o 14 tot 20 nieuwe gasputten te weten in putkelders bgs1 t/m bgs20
2
, waarvan allereerst in 

bgs2, bgs3, bgs5, bgs7 t/m bgs10, bgs12, bgs13, bgs15, bgs16, bgs18 t/m bgs20 zal 
worden geboord; 

o 6 oude gasputten te weten BM1, BM2, BM5, BM6, BM7 en BM8; 
o 1 ingesloten waterinjectieput BM4; 
o 1 put BM3 ten behoeve van waterinjectie; 
o 1 corrosie-inhibitor injectie-installatie skid A -0720; 
o 1 methanol injectie-installatie A-0710; 
o 1 hoofdmanifold; 
o 1 hemelwaterverzamelbak; 

                                                      
2
 De hier opgenomen aanduiding is voorlopig. In latere fase van het ontwerp zullen de putten een definitieve naam 

krijgen. 
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o diverse hemelwater/afvalwaterputten; 
o verlaadplaats; 
o transformator en verdeelstation; 
o aansluitingen op twee nieuwe gasproductie en injectieleidingen van 30” (met een 

ontwerpdruk van 160 bar) met aansluitingen op de BKM; 
o aansluiting op een nieuwe waterinjectieleiding afkomstig van de nieuw te realiseren BKM. 

 
De inrichting is zodanig aangelegd dat deze zo min mogelijk zichtbaar is vanaf de openbare weg. 
De spuitkruizen van alle gasputten, hulpapparatuur en leidingen zijn verdiept in kelders afgewerkt 
om visuele vervuiling zoveel mogelijk te beperken. Er bevindt zich geen fakkel of afblaas op het 
terrein. De inrichting is onbemand. 
 
Een plattegrond van de inrichting voor de situatie na renovatie, ombouw en boringen (na 2012) is 
weergegeven in appendix 4. 
 

4.2 FASEN IN HET GASOPSLAG BERGERMEER PROJECT 

Vanaf 2009 zal de Bergermeerlocatie worden gerenoveerd om deze geschikt te maken voor de uit 
te voeren boringen en om de levensduur van de Gasopslag Bergermeer te verlengen met 30 tot 
50 jaar. Het project omvat de volgende activiteiten: 

o het renoveren en geschikt maken van de bestaande bovengrondse Bergermeerlocatie 
voor het uitvoeren van boringen; 

o het boren van ongeveer 14 tot 20 nieuwe aardgasputten naar het Bergermeer 
aardgasreservoir; 

o het injecteren van kussengas om het Bergermeer gasveld op de onderste werkdruk voor 
gasopslag te brengen. 

 
Na boring van de nieuwe gasputten (voor dit project in eerste instantie 14 stuks, in een later 
stadium na 2013 mogelijk uit te breiden tot 20 stuks) wordt vanaf 2010 op de locatie de 
noodzakelijke apparatuur en buiten de locatie de injectie/productieleidingen en het leidingwerk 
voor hulpstoffen gerealiseerd. Op de Bergermeerlocatie zelf zal geen behandeling van het uit de 
opslag onttrokken gas plaatsvinden. Wel zijn een methanolinjectie-installatie, een corrosie-
inhibitorinjectie-installatie, manifolds (leidingverzamelsystemen) en een hydraulisch systeem voor 
aansturing aanwezig. 
 
De planning van alle onderdelen van het complete Gasopslag Bergermeer project is als volgt: 
 
Bergermeerlocatie: Gasproductie van oorspronkelijk aanwezig gas  tot en met 2009 
Bergermeerlocatie: Renovatie  2009-2010 
Bergermeerlocatie: Injectiefase kussengas 2010-2013 
Bergermeerlocatie: Boorfase 2010-2011-2012 
BKM: Compressie beschikbaar 2011 
Bergermeerlocatie, BKM en andere locaties: Pijpleidingaanleg 2010-2011 
Bergermeerlocatie en BKM: Start normale operaties Gasopslag Bergermeer vanaf 2013 
 
De operationele productiefasen van de opslag kunnen als volgt samengevat worden: 

o fase 1: Injectie van kussengas via bestaande putten en bestaande 16” gastransportleiding 
vanaf Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar; 

o fase 2: Injectie via de bestaande en nieuwe putten, compressie vanaf de BKM en opbouw 
van druk tot ongeveer 88 bar; 

o fase 3: Start van operaties (injectie en productie) en verdere opbouw tot een druk van 133 
bar. 
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5 BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEITEN 

5.1 HOOFDACTIVITEITEN 

5.1.1 Boringen 

De bestaande situatie wordt uitgebreid met in eerste instantie 14 gasputten tot maximaal 20 
putten, zodat er in totaal 26 gasputten op de locatie aanwezig kunnen zijn. Voor een beschrijving 
van de geplande boringen en de effecten voor het milieu wordt verwezen naar hoofdstuk10. 
 

5.1.2 Gasproductie tot medio 2009 uit Bergermeerveld en tot sloop bestaande installaties 

Uit de zes, nu nog producerende gasputten (BM1, BM2, BM5, BM6, BM7 en BM 8) wordt op een 
diepte van 2200 meter gas gewonnen uit het Bergermeerveld, een gasreservoir dat in de 
Rotliegendes formatie is gelegen. Dit gas stroomt via de spuitkruizen naar de verzamelleiding. 
Vanuit de verzamelleiding wordt het gas voor een voorbewerking de gas/waterafscheider V-300 
ingevoerd. Hier wordt vrij water afgescheiden. Normaliter wordt het behandelde gas via een 16” 
leiding over een afstand van 2 kilometer naar de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar geleid. 
Eventueel kan hiervoor de 12” leiding worden gebruikt. 
 
Via een injectieleiding op elk spuitkruis kan vanuit tank TK-301 corrosie-inhibitor in de putten 
worden gepompt met injectiepomp P-304. De frequentie van injecteren is afhankelijk van de 
corrosiesnelheid en wordt per put bepaald.  
 
Indien noodzakelijk kan na de gas/waterafscheider methanolinjectie plaatsvinden om 
hydraatvorming te voorkomen. Aangezien de gasdruk gedurende het grootste deel van het jaar 
relatief laag zal zijn zal de kans op hydraatvorming laag zijn. Methanolinjectie zal alleen dan 
plaatsvinden als de gastemperatuur door een zeer lage omgevingstemperatuur tot nabij de 
hydraatvormingscondities is gedaald. Methanol wordt dan, indien nodig, in transporttanks per 
vrachtwagen aangevoerd. 
 
De 16” pijpleiding is voorzien van een ragerverzendinstallatie L-301. In de verzendinstallatie wordt 
een rager ingebracht, die door de gasstroom wordt meegevoerd en opgehoopte vloeistof (water, 
condensaat) in de leidingzakken voor zich uit schuift. Deze vloeistoffen worden in de 
slokkenvanger op de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar opgevangen en van het gas 
gescheiden. De ragerverzendinstallatie is uitgerust met een omloopleiding, voorzien van een 
afsluiter om het systeem te kunnen inblokken en drukvrij te maken. Een verklikker is aanwezig om 
aan te geven dat de rager is gepasseerd. 
 
De pijpleiding van de productie-installatie Bergen naar de Bergermeerlocatie is in Bergermeer 
voorzien van een ragerontvangstinstallatie R-301. Het gas en de vloeistoffen, die door de rager 
worden vooruitgeschoven, worden verder afgevoerd naar de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. 
Ook de ragerontvangstinstallatie is uitgerust met een omloopleiding, voorzien van een afsluiter om 
het systeem te kunnen inblokken en drukvrij te maken. 
 
Gas afkomstig van de productie-installaties Bergen, Alkmaar en Schermer kan via de 
Bergermeerlocatie zowel door de 12” als de 16” leiding naar de Gasbehandelingsinstallatie 
Alkmaar worden gevoerd. Normaliter wordt dit gas via de 16” leiding afgevoerd. Het 
processtroomschema van de situatie tot 2010 is toegevoegd in appendix 5. 
 

5.1.3 Gasinjectie: op druk brengen gasveld 

Het Bergermeerveld strekt zich uit onder de Bergermeer en het dorp Bergen en bevindt zich op 
een diepte van circa 2200 meter in een aardlaag van poreuze harde zandsteen. Het gas bevindt 
zich in de poriën en omdat deze met elkaar in verbinding staan, kan het gas door het reservoir 
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naar de putten stromen. Het reservoir is afgedekt met een zoutlaag die de gas- en vloeistofdichte 
afdichting verzorgt. 
Het veld is nu nagenoeg leeg geproduceerd en heeft nog slechts een restdruk van circa 10 bar. 
De oorspronkelijke druk van het gasveld was circa 250 bar. Om het veld als gasopslagveld te 
gaan gebruiken moet het weer met gas worden gevuld tot een druk waarbij de putten weer 
voldoende productief worden en de gewenste opslag- en productiecapaciteit kan worden gehaald.  
Om initiële vulling van het Bergermeerreservoir alvast mogelijk te maken met de nu bestaande 
infrastructuur wordt al geruime tijd ervaring opgedaan met het injecteren van droog gas van 
derden via de bestaande 16” gasleiding en gasputten BM1, BM2, BM5, BM6, BM7 en BM8 vanaf 
de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar (vergund met de vigerende milieuvergunning). In geval 
van tussentijdse vraag naar aardgas wordt het gas uit de opslag onttrokken en via dezelfde 16” 
gasleiding teruggetransporteerd naar de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. Daar wordt het gas 
gereed gemaakt voor afgifte aan het landelijke gastransportnet, waarna het aan de gebruikers kan 
worden geleverd. 
 
Het drukbereik van de te realiseren gasopslag komt voorlopig te liggen tussen ongeveer 88 en 
133 bar, maar in de toekomst kan het gewenst zijn dit te verhogen tot 150 bar. Dit is het normale 
werkgebied en de hoeveelheid gas in dit bereik wordt het ‘werkgas’ genoemd. Door de hoge druk 
kan dit werkgas snel worden geleverd bij vraag naar gas. Het geleverde gas wordt tijdens daluren 
weer aangevuld vanuit het hoofdgastransportnet. Het gas dat nodig is om de vereiste basisdruk 
van ongeveer 88 bar te leveren wordt het ‘kussengas’ genoemd. Dit kussengas wordt aan het 
begin van het project geïnjecteerd en blijft gedurende de gehele levensduur van de opslag in het 
veld. Als de opslag wordt beëindigd, kan dit gas weer worden teruggewonnen. De druk in het 
reservoir blijft ook bij de maximale vullingsgraad ruim beneden de druk, waarbij het 
Bergermeerveld werd ontdekt en waarbij het reservoir zich dus bewezen heeft een veilige en 
duurzame gashouder te zijn. 
 
Initieel zal het reservoir, tot de installatie van compressie op de BKM (tot 2010), op free flow

3
 op 

druk worden gebracht door gebruik te maken van de 6 bestaande putten BM1, BM2, BM5, BM6, 
BM7 en BM8 en de bestaande 16” leiding tussen de Bergermeerlocatie en de 
Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. 
Na 2010-2011 tot en met naar verwachting 2013 zal het reservoir verder op druk worden gebracht 
met de oude putten én de nieuwe putten en de op de BKM geïnstalleerde compressiefaciliteiten 
via de nieuwe 30” injectie/productieleidingen. 
 
De volgende injectiefases voor de opvulling van het reservoir kunnen worden aangegeven: 
Vanaf 2010:  1,8 miljard Nm

3
 per jaar (free flow) 

2011:  2 miljard Nm
3
 per jaar (na gereed komen compressie op de BKM) 

2012:  2 miljard Nm
3
 per jaar 

2013: resterende hoeveelheid gas (als de aangegeven hoeveelheden in 2010-2012 
worden geïnjecteerd, is dit niet meer nodig) 

 
5.1.4 Gasopslag 

Nadat in 2013 de werkdruk van ongeveer 88 bar is bereikt en het benodigde volume kussengas 
beschikbaar is in het reservoir, is de Bergermeeropslag gereed voor volledige operatie. Vanaf 
voorjaar 2013 zal door verdere injectie de druk verder worden opgebouwd tot 133 bar. In principe 
zal tijdens de zomerperioden injectie van gas plaatsvinden, gevolgd door productie in de 
winterperioden. Al naar gelang de behoefte en actualiteit kunnen injectie en productie korter na 
elkaar worden afgewisseld. 
 

                                                      
3
 Bij free flow wordt gebruik gemaakt van de druk die het gas in het landelijk gastransportnet heeft en is geen 

compressie nodig. 
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5.1.4.1 Putuitvoering – ondergrondse uitvoering 

De Bergermeer gasopslag vindt plaats in de Rotliegendes formatie. De Rotliegendes formatie 
heeft een dikte van ongeveer 200-220 meter en bevindt zich op een diepte van ongeveer 2000 
meter. Voor een gedetailleerde geologische beschrijving wordt verwezen naar het Opslagplan 
voor Bergermeer. De putten zijn in principe afgewerkt volgens een standaard verbuizingspatroon. 
Een gasput is opgebouwd uit een serie van metalen verbuizingen, die aan de boorgatwand zijn 
bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om de geboorde gang in stand te houden. 
Daarnaast wordt voorkomen dat stroming van formatievloeistoffen optreedt tussen verschillende 
aardlagen. De laatste, diepste verbuizing is geperforeerd ter hoogte van de gasproducerende laag 
in het reservoir. Door de perforaties treedt het gas in de productieverbuizing en wordt via de 
zogenaamde tubing naar het oppervlak gebracht. De bovenste verbuizing (conductor) is extra 
zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafsluiters. 
De putten zijn uitgerust met een serie veiligheidsafsluiters die op elk gewenst moment op afstand 
hydraulisch kunnen worden gesloten. Eén van deze afsluiters (SSV) bevindt zich in het 
bovengrondse deel van de put aan het spuitkruis, ook wel ‘Christmas tree’ genoemd.  
 
Door een hulpleiding kunnen telemetriesignalen, hydraulische vloeistof voor het bedienen van de 
afsluiters en hulpstoffen als methanol en corrosie-inhibitor naar de putmond worden gevoerd. 
Verder is de gasput op een diepte van ongeveer 33 meter onder de oppervlakte uitgerust met een 
ondergrondse veiligheidsklep (surface controlled sub-surface safety valve - SCSSSV) die 
hydraulisch gestuurd de put automatisch kan insluiten. De hydraulische aansturing van deze 
kleppen vindt plaats via het puttencontrolepaneel. Onder normale omstandigheden veroorzaken 
gasputten geen milieubelasting. 
In figuur 1 wordt een schematische weergave van een gasput gegeven. Het voorbeeld schetst een 
offshore situatie maar deze is niet anders dan onshore. Voor de verbuizing van de waterinjectieput 
wordt verwezen naar appendix 3 van bijlage 1 bij de aanvraag inzake de ontheffing op grond van 
het Lozingenbesluit Bodembescherming van november 2005. 
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Figuur 1 Schematische weergave van een gasput   
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5.1.4.2 Bovengrondse gasinjectie- en productie-installaties 

Via de 6 oude en 14 tot 20 nieuwe gasputten wordt gas geïnjecteerd dan wel geproduceerd. Het 
te injecteren gas wordt aangevoerd vanaf de BKM via twee ondergrondse 30 ”pijpleidingen. Op de 
Bergermeerlocatie wordt het gas via de verzamelleidingen verdeeld over de putten. In het 
reservoir vindt een geringe menging plaats van geïnjecteerd gas en het reeds in het reservoir 
aanwezige gas. Tevens komt het geïnjecteerde gas in contact met het in het reservoir aanwezige 
water. 
Bij productie stroomt gas uit de gasputten via de spuitkruizen (Christmas trees) naar de 
verzamelleiding. Het teruggewonnen aardgas bevat zwaardere koolwaterstoffen en is verzadigd 
met water(damp). Beide moeten worden verwijderd om het gas te laten voldoen aan de 
specificaties van de afnemer van het gas. Dit verwijderen vindt plaats op de BKM. 
Voor aflevering aan derden wordt het gas vervolgens via de twee 30” leidingen over een afstand 
van ongeveer 8,3 kilometer naar de BKM geleid. 
 
Deze twee 30” leidingen kunnen beide zowel voor injectie als productie kunnen worden ingezet. 
De leidingen zijn eigenlijk één leiding, die als een ringleiding rond over de Bergermeerlocatie ligt, 
waardoor alleen op de BKM een ragerverzend- en ragerontvangstinstallatie (V-1302 en V-1303) 
benodigd zijn om de leidingen periodiek te kunnen reinigen. In de verzendinstallatie wordt een 
rager ingebracht, die door de gasstroom wordt meegevoerd en opgehoopte vloeistof (water, 
condensaat) in de leidingzakken voor zich uit schuift. Deze vloeistoffen worden in de 
slokkenvanger op de BKM opgevangen en van het gas gescheiden. 
 
Via een injectieleiding op elk spuitkruis kan vanuit de corrosie-inhibitorinstallatie A-0720 corrosie-
inhibitor in de leidingen worden gepompt. De frequentie van injecteren is afhankelijk van de 
corrosiesnelheid. 
Indien noodzakelijk kan met behulp van de methanolinjectie-installatie A-0710 methanolinjectie in 
de gasputten plaatsvinden om hydraatvorming te voorkomen. 
 
In appendix 6 is een processtroomschema van de inrichting opgenomen voor de situatie na 2010-
2011. 
 

5.1.5 Waterinjectie 

Op het terrein bevindt zich verder een waterinjectieput, BM3, waarin productie/formatiewater wordt 
geïnjecteerd. Per dag kan maximaal 200 m

3
 water worden geïnjecteerd, met een gemiddelde van 

120 m
3
 per dag. 

 
Het productie/formatiewater is afkomstig van: 

o Gasopslag Bergermeer (vanuit de BKM); 
o alle producerende gasvelden in het winningsgebied Bergen via de 

Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. Na het afnemen van de productie uit deze velden zal 
naar verloop van tijd uitsluitend nog productiewater uit het Bergermeerveld zelf hoeven te 
worden geïnjecteerd; 

o de Piekgasinstallatie Alkmaar. 
 
Bovengenoemd productie/formatiewater wordt op de BKM verzameld en met een superduplex 4” 
leiding onder hoge druk naar de Bergermeerlocatie aangevoerd en direct in de BM3 geïnjecteerd.  
In de huidige situatie tot 2010 vindt de waterinjectie nog plaats met de elektrische injectiepomp op 
de Bergermeerlocatie. 



                                                                                                                                                                                                                           
 

  

WM REVISIEVERGUNNINGAANVRAAG  

GASOPSLAG EN WATERINJECTIE BERGERMEER 
 

 

 pag 23 van 56 

DATUM: 17-11-2008 

5.1.6 Nevenactiviteiten en hulpsystemen 

De volgende hulpsystemen zijn binnen de inrichting Bergermeer voorzien: 
 
Anticorrosie-installatie 
De anticorrosie-installatie bestaat uit een corrosie-inhibitoropslag en een injectie-installatie, heeft 
een vaste locatie met verbindingen naar de leidingen en is verdiept aangelegd. 
 
Methanolinjectie-installatie 
De methanolinjectie-installatie bestaat uit een methanolopslagtank en een injectie-installatie en 
heeft een vaste locatie met verbindingen naar de gasputten en is verdiept aangelegd. Het ontwerp 
is gebaseerd op de installatie van de PGI Alkmaar en uitgevoerd met de desbetreffende Beste 
Beschikbare Technieken (BBT). Tijdens het verladen van methanol zal gebruik worden gemaakt 
van een dampretoursysteem.  
De opslag van methanol vindt plaats in een opslagtank. Eventueel kan worden besloten om in 
plaats van een vaste opslagtank gebruik te maken van transporttanks met methanol. Deze 
transporttanks worden dan aangesloten op de injectie-installatie. 
 
Elektriciteitsvoorziening 
De inrichting wordt voorzien van elektriciteit via een transformator/verdeelstation van de locale 
energieleverancier (380 V). Het totale elektrisch geïnstalleerde vermogen is circa 36 kW (in de 
huidige situatie circa 30 kW). 
 
Hydraulische aansturing instrumenten 
Om diverse instrumenten zoals de putveiligheidskleppen aan te sturen is een hydraulisch systeem 
aanwezig. Dit systeem bevat in totaal ongeveer 2000 liter hydraulische olie. 
 
Hemelwaterafvoer 
Zie hiervoor paragraaf 7.3. 
 
Inspectie 
De inrichting wordt eenmaal per week visueel gecontroleerd. De kleppen van de spuitkruizen 
worden 2 keer per jaar getest. 
 
Monstername 
Eens in de drie maanden worden watermonsters genomen ten behoeve van de kwaliteitscontrole 
van het te injecteren water. Deze monsters worden genomen aan de perszijde van de 
waterinjectiepomp. Voor de analyses worden de desbetreffende NEN normen en 
standaardmethoden gehanteerd. 
 
Onderhoud 
Indien nodig vindt onderhoud aan apparatuur plaats. Putonderhoud vindt 1 à 2 maal per 10 jaar 
plaats.  
 

5.2 CAPACITEIT VAN DE INRICHTING 

Situatie tot en met medio 2009 
Met de nu beschikbare apparatuur en infrastructuur en de gasputten op volle capaciteit is:  

o de gasproductiecapaciteit 0,78 – 0,98 miljoen Nm
3
 gas per dag; 

o de gasinjectiecapaciteit 8,3 – 8,6 miljoen Nm
3
 gas per dag; 

o het werkvolume (hoeveelheid opgeslagen gas dat weer geproduceerd kan worden) 
maximaal 100 miljoen Nm

3
 aardgas; 

o de waterinjectiecapciteit maximaal 200 m
3
 water per dag; 

o geïnstalleerd elektrisch vermogen: 30 kW. 
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Situatie na 2012 
Na het opstarten van alle Gasopslag Bergermeer installaties is: 

o de gasproductiecapaciteit 29 tot maximaal 57 miljoen Nm
3
 gas per dag; 

o de gasinjectiecapaciteit 29 tot 42 miljoen Nm
3
 gas per dag; 

o het werkvolume (hoeveelheid opgeslagen gas dat weer geproduceerd kan worden) circa 
3,5 miljard Nm

3
 aardgas; 

o het volume kussengas circa 5,5 miljard Nm
3
 aardgas; 

o de waterinjectiecapciteit maximaal 200 m
3
 water per dag; 

o permanent geïnstalleerd elektrisch vermogen: 36 kW. 
 
Het tijdelijk geïnstalleerd vermogen in de boorfase wordt behandeld in hoofdstuk 10. 
 

5.3 BEDRIJFSTIJDEN 

De inrichting is continu in bedrijf, afhankelijk van de vraag naar aardgas en het aanbod van gas en 
productiewater. De inrichting wordt regelmatig gecontroleerd en geïnspecteerd. 



                                                                                                                                                                                                                           
 

  

WM REVISIEVERGUNNINGAANVRAAG  

GASOPSLAG EN WATERINJECTIE BERGERMEER 
 

 

 pag 25 van 56 

DATUM: 17-11-2008 

6 GRONDSTOFFEN, HULPSTOFFEN, PRODUCTEN EN BIJPRODUCTEN 

Van de grondstoffen, producten, bijproducten en belangrijkste hulpstoffen zijn in appendix 7 de 
veiligheidsinformatiebladen opgenomen. 
 

6.1 GRONDSTOFFEN, PRODUCTEN EN BIJPRODUCTEN 

Onbehandeld aardgas afkomstig uit de in totaal 20 tot 26 gasputten vormt de grondstof. De 
putmonddruk is tijdens productie circa 125 bar (tijdens injectie zal deze 75 bar zijn). Het 
onbehandelde aardgas wordt rechtstreeks via de injectie/productieleidingen naar de BKM in 
Alkmaar afgevoerd. 
 

6.2 HULPSTOFFEN 

Bij de bedrijfsvoering van de inrichting kan gebruik worden gemaakt van de diverse hulpstoffen.  
 
Bij een koude opstart wordt methanol geïnjecteerd ter voorkoming van hydraatvorming. Dit betreft 
dan per put ongeveer 50 tot 100 liter. De methanolinjectie-installatie bevat een 
methanolopslagtank met een inhoud van maximaal 10 m

3
 methanol. De methanol wordt met 

behulp van een tankwagen aangevoerd. De verwachting is dat dit maximaal 10 maal per jaar zal 
plaatsvinden. 
 
Ter bescherming van het leidingsysteem van de installatie tegen corrosie worden kleine 
hoeveelheden corrosie-inhibitor geïnjecteerd. Een typisch voorbeeld van een gebruikte corrosie-
inhibitor is CI 28. 
 
Hydraulische olie wordt gebruikt voor de aansturing van instrumentatie, zoals regelkleppen. De 
hoeveelheid hydraulische olie bedraagt ongeveer 2000 liter. Een typisch voorbeeld van een 
gebruikte hydraulische olie is Energol SHF-HV 32. 
 
Verder zal smeerolie worden gebruikt voor onder andere de pompen, die methanol of corrosie-
inhibitor injecteren. In appendix 7 is een voorbeeld van een gebruikte smeerolie opgenomen. 
 
Ten behoeve van het spoelen van leidingen en apparatuur en ten behoeve van 
onderhoudswerkzaamheden zal tijdelijk stikstof aanwezig zijn op de Bergermeerlocatie. 
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7 MILIEU-EFFECTEN 

De verwachting is dat de gasproductie van het oorspronkelijk in het reservoir aanwezige gas 
mogelijk tot 2010 door zal gaan. De installaties voor gasopslag zijn ontworpen voor een 
levensduur van 40 tot 50 jaar. Ook waterinjectie zal voor onbepaalde tijd noodzakelijk zijn via 
waterinjectieput BM3. 
 

7.1 LUCHT  

7.1.1 Gasproductie tot medio 2009  

De installaties op de Bergermeerlocatie veroorzaken onder normale omstandigheden geen 
emissies naar de lucht. 
Diffuse emissies zijn tijdens metingen op vergelijkbare installaties zoals de Piekgasinstallatie niet 
aangetoond. Discontinue emissies kunnen worden gevormd door het openen van de 
ragerverzend- of ontvangstinstallatie. Wanneer deze in gebruik is, treedt emissie eenmaal per 
week op. Hierbij komt maximaal zo’n 60 Nm

3
 gas vrij. 

In geval van calamiteiten kan de veiligheidsklep op de hoofdgasleiding na de gas/waterafscheider 
worden aangesproken en treedt emissie van aardgas op. Dit betekent dan een emissie van circa 
10 Nm

3
 per seconde. 

Jaarlijks vindt in het kader van het Bedrijfsmilieuplan een emissie-inventarisatie plaats, waarvoor 
de emissies worden geregistreerd en jaarlijks worden gerapporteerd. 
Ter beperking van emissies naar de lucht zijn de volgende maatregelen genomen: 

o regelmatig onderhoud aan flenzen en kleppen; 
o gebruik van instrumentenlucht in plaats van aardgas voor de aansturing van de kleppen. 

 
Geurhinder wordt voorkomen door de toepassing van actief koolfilters op de twee 
productiewatertanks. 
 

7.1.2 Injectiefase 2010-2011 en 2011-2013 

Als gevolg van het injecteren van kussengas ter opvulling van het reservoir worden geen emissies 
naar de lucht verwacht. Tijdens de eerste injectiefase (2010-2011) wordt het veld op free flow met 
gas afkomstig van de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar gevuld. 
In de daaropvolgende injectiefase (2011-2013) wordt het te injecteren gas op druk gebracht met 
behulp van de compressoren op de BKM en vinden geen emissies ten gevolge van injectie plaats. 
 

7.1.3 Gasopslag na 2012 

De emissies naar lucht die tijdens normaal bedrijf kunnen plaats vinden, zijn: 
o methanol tijdens methanolverlading en het ademen van de opslagtank; 
o diffuse emissie; 
o lokaal afblazen van gedeelte van de leidingen ten behoeve van onderhoud. 

 
De emissies naar lucht die tijdens ongewone voorvallen kunnen plaats vinden, zijn: 

o aardgas als gevolg van lekkage in (regel)kleppen in de persleiding van de methanolpomp 
 
Methanol 
Voor de berekening van de emissies afkomstig van de methanolopslagtank is uitgegaan van 
maximaal 10 beladingen van 10 m

3
 methanol per jaar. De berekening is uitgevoerd aan de hand 

van Milieumonitor nr. 14 (maart 2004). Doordat een dampretoursysteem is geïnstalleerd, wordt 
tijdens de belading een emissiereductie van minimaal 99% gerealiseerd. De jaarlijkse 
methanolemissie bedraagt dan 7,5 kg (waarvan 5 kg als gevolg van het ademen van deze tank). 
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Diffuse emissies 
Een berekening is uitgevoerd met Milieumonitor om de diffuse emissie van aardgas naar de lucht 
te kwantificeren. Dergelijke berekeningen geven wel een beeld van de ordegrootte van de 
emissies maar niet van de feitelijke situatie. De emissie die met Milieumonitor wordt berekend is 
vergeleken met wat in de literatuur over dit onderwerp te vinden is. 
Op de Bergermeerlocatie zijn naar schatting 70 kleppen en 50 flenzen aanwezig. De jaarlijkse 
diffuse emissie wordt daarmee 4.400 kg aardgas per jaar.  
Op basis van een concentratie van 0,051 % benzeen bedraagt de benzeenemissie daarmee circa 
10 kg per jaar. De gehanteerde berekeningsmethode is afkomstig van raffinaderijen en voor deze 
situatie waarschijnlijk een overschatting van de emissie. Uit metingen op vergelijkbare locaties zijn 
geen diffuse emissies aangetoond. 
 
Onderhoud 
Tijdens onderhoudsactiviteiten (insluiten systemen) en opstartactiviteiten worden geen continue 
emissies verwacht. Incidenteel als gevolg van onderhoudswerkzaamheden aan de leidingen en 
onderhoud aan de putten zelf kan een hoeveelheid gas worden afgelaten naar de buitenlucht. De 
hoeveelheid aardgas die hierbij vrijkomt, is ongeveer 300 Nm

3
. Op basis van een concentratie van 

0,051 % benzeen bedraagt de benzeenemissie daarmee circa 1 kg. Naar verwachting gebeurt dit 
gemiddeld ongeveer één keer per jaar.  
 
Ongewoon voorval 
Als de terugslagkleppen én regelkleppen in de methanolinjectieleiding naar de gasputten falen, is 
het mogelijk dat vanuit de gasputten een gasdoorslag plaats vindt naar de methanolopslagtank. 
Indien dit gebeurt wordt het methanolinjectiepunt geïsoleerd. De hoeveelheid, die hierbij vrij kan 
komen, is ongeveer 360 Nm

3
. Op basis van een concentratie van 0,051 % benzeen bedraagt de 

benzeenemissie daarmee circa 1 kg. De kans dat dit voorkomt is minimaal. 
 
De maatregelen die zijn getroffen om emissies naar de lucht zo veel mogelijk te voorkomen, zijn: 

o dampretoursysteem op de methanolopslagtank; 
o het minimaliseren van geschroefde of geflensde verbindingen; 
o regelmatige inspectie en onderhoud. 

 
 
Voor de gehele inrichting geldt dat er geen geuremissie plaats vindt. 
 
De emissies voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) 
en de bijzondere regeling E11 van de NeR. 
 
De (conservatief) berekende benzeenemissie en bijdrage aan de achtergrondconcentratie 
benzeen zijn verder getoetst aan de ‘Wet luchtkwaliteit’ (onderdeel van de Wet milieubeheer). De 
jaargemiddelde achtergrondconcentratie van benzeen bedraagt 0,5 µg/m

3
. Inclusief de nieuwe 

bronnen wordt de jaargemiddelde concentratie 0,504 µg/m
3
. Dit betekent een zeer geringe 

toename van 0,004 µg/m
3
. 

De berekende waarde voldoet aan de jaargemiddelde grenswaarde voor benzeen, die vanaf 1 
januari 2010 5 µg/m

3
 bedraagt. 

 
De emissies naar de lucht tijdens de boorfase worden besproken in hoofdstuk 10. 
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7.2 AFVAL EN RESTSTOFFEN 

De volgende afval- en reststoffen komen binnen de inrichting voor: 
 
Condensaat 
Condensaat wordt tot 2010 in de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar van het productiewater 
afgescheiden en vervolgens afgevoerd naar een derde partij. Na 2012 wordt het condensaat van 
de gasstroom afgescheiden op de BKM, en van daaruit afgevoerd naar een derde partij. 
 
Afgewerkte smeerolie 
Afgewerkte smeerolie, vrijgekomen tijdens onderhoudswerkzaamheden, wordt direct afgevoerd 
naar de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar of, na 2012, naar de BKM vanwaar het naar een 
daartoe geëigende verwerkingsinstallatie wordt afgevoerd.  
 
Bedrijfsafval 
Kleine hoeveelheden bedrijfsafval (bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, papier etc.), dat vrijkomt 
tijdens onderhoud, wordt direct door de onderhoudsmonteur afgevoerd naar de 
Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar of na 2012 naar de BKM, vanwaar het naar een daartoe 
geëigende verwerkingsinstallatie wordt afgevoerd. Grotere hoeveelheden bedrijfsafval worden 
rechtstreeks naar een erkende verwerkingsinstallatie afgevoerd. 
 
Huishoudelijk en sanitair afval 
Huishoudelijk en sanitair afval wordt alleen gedurende grote onderhoudswerkzaamheden 
geproduceerd, opgeslagen in afvalcontainers en gecontroleerd afgevoerd naar een erkende 
afvalverwerker. Voor sanitair afval is een septic tank reeds aanwezig binnen de inrichting. 
 

7.3 WATER 

De inrichting is voorzien van een vloeistofkerende verharding. Hemelwater dat terecht komt op 
gedeelten van het terrein waar vervuiling kan optreden, wordt in het vuilwatersysteem verzameld. 
Ook water dat in de putkelders wordt opgevangen komt in dit systeem terecht, naast opgevangen 
water onder de methanolinjectie-installatie, corrosie-inhibitorinjectie-installatie en de 
verzamelleidingen. In geval van vervuiling van de verzamelde waterstromen vindt afvoer plaats 
per tankwagen. 
 
Het hemelwater in de goten rondom de putten en kelders wordt verzameld en via een olie-
afscheider, afhankelijk van de aanwezigheid van koolwaterstoffen, afgevoerd als vuil water of 
geloosd als schoon hemelwater in het omliggende oppervlaktewater. 
 
Tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt het hemelwater uit alle goten en putkelders afgevoerd 
naar een erkende afvalverwerker. 
 
Bodembeschermende maatregelen en waterafvoer tijdens de boorfase worden besproken in 
hoofdstuk 10. 
 

7.4 BODEM EN GRONDWATER 

Bodem 
De activiteiten zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Deze richtlijn geeft 
voor bodembedreigende bedrijfsactiviteiten een beschrijving van geschikte bodembeschermende 
voorzieningen en maatregelen weer, gebaseerd op de stand der techniek. Voor nieuwe activiteiten 
moet een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd. Dit kan door het aanbrengen van 
voorzieningen zoals een vloeistofkerende/dichte vloeren en lekbakken in combinatie met 
organisatorische maatregelen (incidentenmanagement, procedures, inspectieprogramma’s). 
In appendix 8 is een NRB analyse van de permanente installaties op de Bergermeerlocatie 
opgenomen. De gehele inrichting is voorzien van een vloeistofkerende verharding in de vorm van 
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asfalt en beton, waardoor verontreinigingen van de bodem en het grondwater wordt voorkomen. 
Er is verder sprake van een gesloten processysteem waardoor het vrijkomen van vloeistoffen en 
dus potentiële verontreiniging van bodem en grondwater zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het 
afstromend hemelwater wordt echter wel, via een olie-afscheider, op het oppervlaktewater 
geloosd.  
Verder is (in aanvulling op de NRB analyse) een hydraulisch systeem voorzien voor de aansturing 
van kleppen. Dit systeem is als een gesloten systeem ontworpen en bevindt zich boven een 
vloeistofkerende vloer. Verder is een onderhoudsprogramma aanwezig, vindt inspectie plaats en 
is er sprake van algemene zorg (good housekeeping) waarmee een verwaarloosbar bodemrisico 
wordt gerealiseerd. 
De uitvoering van de gehele inrichting is zodanig dat het bodemrisico als verwaarloosbaar kan 
worden beschouwd. 
 
Bodembeschermende maatregelen tijdens de boorfase worden besproken in hoofdstuk 10. 
 
Bodembeweging 
De winning en opslag van gas gebeurt aan de hand van een door de overheid goedgekeurd 
winningsplan en opslagplan. In deze plannen wordt onder meer een overzicht van de te verwachte 
mate van bodemdaling in de tijd gegeven en inzicht verschaft in de te verwachten risico’s op 
trillingen als gevolg van de winning of de opslag. Bodembeweging als gevolg van gaswinning of 
opslag wordt nauwkeurig gemeten volgens een goedgekeurd meetplan. Dit meetplan wordt 
jaarlijks geactualiseerd. Bodemdaling wordt gemeten met de methode van secundaire 
waterpassing. Monitoring van bodemtrillingen worden uitgevoerd door het KNMI met behulp van 
een daartoe speciaal aangelegd netwerk van seismische registratieapparatuur. Winningsplannen, 
opslagplannen en meetplannen behoeven de goedkeuring van de Minister.  
Als onderdeel van het MER die in het kader van de Gasopslag Bergermeer is opgesteld is door 
TNO Bouw en Ondergrond een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de bodembewegingen 
en het aardbevingsrisico bij ondergrondse gasopslag. Dit onderzoek vormt onderdeel van het 
MER zelf en wordt in dat kader tegelijkertijd met de indiening van onderhavige aanvraag aan het 
bevoegd gezag aangeboden. 
 

7.5 GELUID  

7.5.1 Situatie tot en met 2010 

Voor de nu vigerende vergunning is een geluidsonderzoek uitgevoerd (aan de hand van de 
'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999) naar de akoestische gevolgen van injectie 
op de locatie Bergermeer. Daarbij is uitgegaan van het geluidsmodel zoals dat tot dusver voor de 
inrichting was gebruikt. Het op beperkte schaal injecteren van gas ten behoeve van de 
ondergrondse gasopslag voegde geen relevante geluidemissie toe aan de reeds vergunde 
activiteiten. 
 
Ter beperking van de geluidemissies zijn de volgende maatregelen genomen: 

o instrumentenluchtcompressoren staan in een omkasting; 
o afblazen op de ragerontvangst- en verzendinstallaties zijn voorzien van een demper voor 

het reduceren van geluid bij het drukvrij maken van de installatie; 
o regelkleppen hebben een omloopleiding en zijn tevens voorzien van geluidsisolerende 

omkastingen. 
 
Extra geluidsproducerende activiteiten ten gevolge van bijvoorbeeld onderhoud zullen zoveel 
mogelijk plaatsvinden op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur. De geluidscontour voor de situatie 
tot 2010 is toegevoegd aan deze aanvraag in appendix 9. 
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7.5.2 Situatie na 2012 

In verband met het voornemen om de huidige capaciteit van opslag verder uit te breiden is een 
nieuw geluidsonderzoek uitgevoerd (aan de hand van de 'Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai’ van 1999) naar de akoestische gevolgen daarvan op de locatie Bergermeer. Dit 
onderzoek vormt onderdeel van het MER zelf en wordt in dat kader tegelijkertijd met de indiening 
van deze aanvraag aan het bevoegd gezag aangeboden. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er 
geen akoestisch relevant verschil is tussen de bedrijfsituaties ‘injectie’ en ‘productie’. Akoestisch 
gezien mag de installatie als BBT worden beschouwd. 
 
Extra geluidsproducerende activiteiten ten gevolge van bijvoorbeeld onderhoud zullen zoveel 
mogelijk plaatsvinden op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur. De geluidscontour voor de situatie 
na 2012 is toegevoegd in appendix 10. 
 

7.6 TRANSPORTBEWEGINGEN 

Gedurende putreparaties vinden, zowel in de huidige situatie als de situatie na 2012, de eerste 
dag meer dan 5 transportbewegingen plaats voor de aan- en afvoer van hulp- en afvalstoffen. 
Daarna zijn er niet meer dan 5 transportbewegingen per dag. In geval van 
onderhoudswerkzaamheden aan de inrichting is het aantal transportbewegingen per dag 
eveneens 5. 
Buiten deze periodes is het aantal transportbewegingen 2 maal per week. 
 

7.7 LICHT 

De locatie is tijdens normale operaties ‘s nachts niet verlicht. Alleen in geval van groot onderhoud 
of tijdens calamiteiten wordt gebruik gemaakt van verlichting van lampen met een roodarm 
spectrum. 
 

7.8 ENERGIE EN GEINSTALLEERD VERMOGEN 

Situatie tot 2010 
Elektrisch vermogen: Het totale beschikbare elektrische vermogen van de inrichting bedraagt 
circa 30 kW. De belangrijkste elektriciteitsverbruikers binnen de inrichting zijn: 

o 2 luchtcompressoren à 7,5 kW, totaal 15 kW; 
o elektrische verwarming van leidingen/vaten à 2 kW; 
o corrosie-inhibitorpomp à 5,5 kW; 
o verlichting à 1 kW; 
o waterinjectie boosterpomp (aanjaagpomp) à 4 kW; 
o 3 waterpompjes van in totaal 2 kW. 

 
Situatie na 2012 
Elektrisch vermogen: Het totale beschikbare elektrische vermogen van de inrichting bedraagt 
circa 36 kW. De belangrijkste elektriciteitsverbruikers binnen de inrichting zijn: 

o hydraulische installatie, totaal13 kW; 
o pompen kelders 1 tot en met 6, 6* 1,1 kW; 
o methanol injectie-installatie, 2* 2,7 kW; 
o corrosie-inhibitor injectie-installatie, 2* 2.7 kW; 
o elektrische verwarming leidingen à 2 kW; 
o verlichting à 1 kW. 

 
Op 11 juni 1996 is tussen NOGEPA (Nederlandse Olie & Gas Exploratie en Productie Associatie) 
en het Ministerie van Economische Zaken een Meerjarenafspraak energie getekend. In het kader 
van deze afspraak is door de vorige eigenaar (BPNE) een bedrijfsenergie efficiency plan 
opgesteld met als doel het verlagen van het energieverbruik van al haar exploratie en 
productieactiviteiten. 
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8 VEILIGHEID 

8.1 ALGEMEEN 

De inrichting is ingericht en wordt onderhouden conform de eisen van de Arbo- en de 
Mijnbouwwet. In het kader van deze wetgeving wordt voor de Bergermeerlocatie een Veiligheids- 
en Gezondheidsdocument opgesteld. In dit Veiligheids- en Gezondheidsdocument zijn alle 
aspecten ten aanzien van veiligheid beschreven (Safety Case Productielocaties Bergen 
Opslagvergunning). In het Emergency Preparedness Plan (Noodplan) worden de 
veiligheidsaspecten en acties in geval van noodsituaties omschreven. 
 
De inrichting is omgeven door een brede sloot waarbij de ingang aan de Bergerweg en de ingang 
nabij de sloot door een hek zijn afgesloten. Gasputten BM1 en BM2, die zich bovengronds 
bevinden, zijn tot de renovatie geplaatst in een kooi. De overige gasputten zijn in kelders 
verzonken. Na de renovatie van de inrichting zijn alle gasputten verdiept afgewerkt inclusief 
verdere apparatuur en leidingwerk. De diverse putten zijn omgeven door een reling of afgedekt 
met behulp van roosters. 
 
De inrichting wordt bestuurd vanuit de controlekamer van de Piekgasinstallatie Alkmaar en kan 
daarnaast ook vanuit de controlekamer op de BKM en de Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar 
worden bestuurd. 
De inrichting wordt periodiek gecontroleerd. De veiligheidskleppen worden elk half jaar getest. 
 

8.2 EXTERNE VEILIGHEID 

Een mijnbouwinstallatie zoals de Bergermeerlocatie valt conform de huidige wetgeving niet onder 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) noch onder het Besluit risico’s zware ongevallen 
1999. Op verzoek van het bevoegd gezag is echter wel een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) 
uitgevoerd, waarbij een voorschot is genomen op het BEVI. In overleg met RIVM, als adviseur van 
VROM ten aanzien van externe veiligheid, is namelijk een methodiek gebruikt, die nog niet 
officieel is vastgesteld, en worden de waarden van zowel het plaatsgebonden als het groepsrisico 
aan de normen en oriëntatiewaarden van het BEVI getoetst. 
 
In appendix 11 is allereerst de situatie voor de vigerende vergunning met betrekking tot het 
plaatsgebonden risico (10

-6
/jaar) bij ongewone voorvallen in de situatie tot 2010 weergegeven. 

Binnen deze contour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten aanwezig. In de nabije omgeving is 
geen bewoning aanwezig (binnen de 10

-8
/jaar contour). Het Groepsrisico is daarom 

verwaarloosbaar. 
 
Ook voor de situatie na 2012 is de situatie met betrekking tot het plaatsgebonden risico bij 
ongewone voorvallen berekend. Hierbij is er vanuit gegaan dat er gedurende een jaar twee 
volledige cycli worden gedraaid, ofwel twee maal 103 dagen gasinjectie en twee maal 75 dagen 
gasproductie.  
De resulterende 10

-6
/jaar (plaatsgebonden) risicocontour van de installatie Bergermeer na 2012 is 

weergegeven in appendix 12. Binnen deze contour zijn geen (beperkt) kwetsbare objecten 
aanwezig. In de nabije omgeving bevinden zich weinig huizen (zeer verspreid gelegen). Er zijn 
maar enkele objecten binnen de 10

-8
/jaar contour gelegen. Het groepsrisico is daarom 

verwaarloosbaar. 
 
De volledige QRA voor de Bergermeergasopslag voor wat betreft de Bergermeerlocatie vormt 
onderdeel van het MER en wordt in dat kader tegelijkertijd met de indiening van onderhavige 
aanvraag aan het bevoegd gezag aangeboden. 
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8.3 BRANDBESTRIJDINGS- EN CALAMITEITENPLAN 

Er is in overleg met de lokale brandweer een Brandbestrijdings- en Calamiteitenplan opgesteld. 
De hierin opgenomen procedures geven aanwijzingen over het formeren van noodorganisaties en 
de te informeren personen en instanties bij ernstige gebeurtenissen. Dit Brandbestrijdings- en 
Calamiteitenplan is aan de Inspecteur Generaal der Mijnen toegezonden.  
 

8.4 PROCESBEVEILIGING 

Bergermeer is en blijft ook na 2012 een onbemande installatie. 
Met behulp van controlekleppen wordt de installatie vanuit de controlekamer van 
Piekgasinstallatie Alkmaar geregeld. Onafhankelijk van dit regelsysteem is een 
beveiligingssysteem geïnstalleerd, dat de installatie naar een veilige situatie brengt in geval het 
regelsysteem uitvalt. Tijdens zo’n Emergency Shut Down (ESD) wordt de gasproductie-installatie 
ingesloten en onder druk gehouden. De gasputten worden onder normale bedrijfsomstandigheden 
door boven- en ondergrondse veiligheidsafsluiters hydraulisch open gehouden. Op het terrein zijn 
op een aantal plaatsen alarmknoppen (shut down) knoppen geïnstalleerd. 
 
Afblazen in geval van processtoringen (zoals gebeurt bij een conventionele installatiebeveiliging) 
wordt grotendeels voorkomen of tot minimale hoeveelheden beperkt, doordat voor 
overdrukbeveiliging van een deel van de installatie HIPPS (High Integrity Pressure Protection 
System op basis van zeer snel sluitende veiligheidskleppen) wordt toegepast. De HIPPS kleppen 
en de afblaas bevinden zich op de BKM. 
Waar nodig is het materieel explosieveilig uitgevoerd, volgens de hiervoor van toepassing zijnde 
NEN normen. 
 

8.5 TERREINBEVEILIGING 

De inrichting is omgeven door een brede sloot. De ingangen die via de Bergerweg te bereiken zijn, 
zijn echter afgesloten door een hek.  
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9 MILIEUZORG 

TAQA Energy BV heeft een werkend Health, Safety and Environmental (HSE) zorgsysteem dat in 
2002 door Det Norske Veritas (DNV) is gecertificeerd conform de internationale richtlijn ISO 
14001. Het bedrijven van de locatie Bergermeer geschiedt dan ook op een efficiënte, veilige en 
milieuverantwoorde manier, binnen het raamwerk van de door de overheid verleende 
vergunningen en het door TAQA Energy BV vastgestelde beleid op het gebied van HSE. Het HSE 
zorgsysteem wordt regelmatig getoetst aan wettelijke voorschriften, interne bedrijfsvoorschriften, 
materiaalkeuze en energiebesparing en zonodig aangepast en verbeterd. In het kader van het 
HSE zorgsysteem vinden regelmatig (milieu)inspecties en interne en externe audits plaats. 
Tevens vindt er regelmatig overleg in de vorm van een VGWM-bijeenkomst plaats. 
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10 BORINGEN NAAR BERGERMEERRESERVOIR 

10.1 INLEIDING 

Ten behoeve van het Gasopslag Bergermeer project zullen 14 tot 20 boringen noodzakelijk zijn 
om de gasopslag efficiënt te laten functioneren. Met behulp van een demontabele boorinstallatie 
die tijdelijk boven een nieuwe boorkelder wordt geplaatst, wordt een boorgat gerealiseerd. De 
hoogte van een boorinstallatie bedraagt ruwweg tussen de 40 en 60 meter. 
 
Appendix 13 geeft de schematische voorstelling van een boorinstallatie met bijbehorende 
faciliteiten aan. 
 
De tijdsduur van een enkele boring wordt bij een normaal verloop van het boorproces geschat op 
circa 2 maanden, inclusief op- en afbouw van de installatie. In geval van tegenslag kan een boring 
tot maximaal 3 maanden (ongeveer 90 dagen) uitlopen. Een boring is een continu proces, dag en 
nacht vinden werkzaamheden plaats. Na afloop van een boring wordt de boorinstallatie 
gedemonteerd en afgevoerd. Bij het boren van de 14 tot 20 putten zal de installatie waar mogelijk 
naar de volgende putkelder worden verschoven. De intentie van TAQ Energy BV is om het boren 
jaarrond (dus zonder onderbrekingen) uit te voeren. Hierbij hoeven geen installatie en 
voorzieningen tussendoor worden afgevoerd. Bovendien kan de totale boorperiode hierdoor korter 
worden. 
 
Voor de periode vanaf 2010 worden 14 boringen gepland, met een eventuele uitbreiding tot 20 
boringen in totaal. Afhankelijk van de situatie kan met meerdere boorinstallaties tegelijk geboord 
worden. 
 

10.2 PLANNING BOORFASEN 

De volgende planning wordt op dit moment voorzien: 
 
Juni 2009 – maart 2010 Civiele werkzaamheden met name op het oostelijk deel van 

het terrein, waaronder de renovatie van het terrein en de 
aanleg van bouwkundige voorzieningen; 

   Putonderhoud bestaande putten (work overs); 
2010 – 2011 Boren van nieuwe putten op oostelijk deel van het terrein; 
   Civiele werkzaamheden met name op het westelijk deel van 

het terrein, waaronder de renovatie van het terrein en de 
aanleg van bouwkundige voorzieningen; 

2011 – 2013 Boren van nieuwe putten op westelijk deel van het terrein; 
Medio 2013   Verwijderen tijdelijke voorzieningen, afwerken terrein en start 

productie. 
 

10.3 PROCESBESCHRIJVING: HET BOORPROCES 

Het boorproces kan als volgt worden omschreven: Een elektrisch aangedreven motor boven in de 
boorinstallatie (top drive) zorgt voor de aandrijving van de boorbeitel onder in het boorgat. De 
boorstang bestaat uit een serie aan elkaar geschroefde holle boorpijpen en is aan de onderkant 
voorzien van de boorbeitel. Door het gewicht van de pijpen boort de boorstang zichzelf de grond 
in. Is de lengte van de boorstang afgeboord, dan stopt het boren en wordt een nieuwe boorpijp 
aan de boorstang geschroefd. Zo groeit de lengte van de boorstang met de diepte van het 
geboorde gat.  
Tijdens het boren wordt continu een vloeistof -de boorspoeling- door de holle boorstang naar 
beneden gepompt. Deze vloeistof brengt het door de beitel vermalen gesteente (boorgruis) tussen 
de boorstang en boorwand door naar de oppervlakte. Het boorgruis wordt met behulp van 
schudzeven, hydrocyclonen en centrifuges uit de boorspoeling gehaald, in bakken opgevangen en 
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daarna voor verwerking elders afgevoerd. De boorspoeling wordt vervolgens via een gesloten 
systeem weer in de boorpijpen gepompt.  
Op het boorgat zijn veiligheidsafsluiters (blow-out preventors) aangebracht die op elk gewenst 
moment, eventueel van afstand, kunnen worden gesloten. Om te voorkomen dat het boorgat 
instort, wordt het boren een aantal keren gestopt om het boorgat te verbuizen met stalen 
bekledingsbuizen. 
Deze buizen worden met cement aan de boorgatwand bevestigd. De diepte van het boorgat en de 
aard, de dikte en de samenstelling van de aardlagen bepalen de lengte waarover en het aantal 
malen dat er bekledingsbuizen worden aangebracht. Als van boorbeitel moet worden gewisseld, 
vanwege slijtage of het toepassen van een kleinere diameter, dan wordt ook de gehele boorstang 
naar boven gehaald en uit elkaar geschroefd voordat met een nieuwe beitel verder kan worden 
geboord.  
Naast de conventionele boorinstallatie kan ook voor korte periode gebruik gemaakt worden van 
een coiled tubing boorinstallatie, deze is geluidsarm en kleiner uitgevoerd. Bij deze installatie 
wordt een dunne boorpijp van een grote rol afgerold. Als alternatief voor de coiled tubing 
boorinstallatie kan gebruik worden gemaakt van een stikstofinstallatie. 
Voor een schematische voorstelling van de te boren put zie figuur 1. 
Na het boren van een put zal deze via de bestaande productie-installaties op de 
Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar kunnen worden getest. 
 

10.4 HULPSTOFFEN TIJDENS BORING 

Tijdens het boren wordt gebruik gemaakt van een hulpstof, de boorspoeling. Deze dient onder 
meer voor: 

o het afvoeren van vermalen (opgeboorde) gesteenten (boorgruis) naar oppervlakte; 
o het afpleisteren van de boorgatwand ter minimalisering van boorspoelingverliezen naar de 

doorboorde formaties; 
o het koelen van de boorbeitel; 
o het geven van voldoende tegendruk om te voorkomen dat formatiegas of vloeistoffen in 

het boorgat stromen; 
o het verminderen van wrijving. 

 
In het werkprogramma voor een boring (Mijnbouwregeling hoofdstuk 8) worden de hulpstoffen, 
gebruikt tijdens een boring, gespecificeerd. In appendix 8 zijn de veiligheidsinformatiebladen van 
boorspoelingen (oil based mud en water based mud) opgenomen. 
 
Behalve van een boorspoeling wordt ook gebruik gemaakt van water. Gemiddeld wordt per boring 
circa 5 m

3
 water per uur constant, met een piekcapaciteit van 10 m

3
 per uur, gebruikt ten behoeve 

van het boorproces. Gemiddeld wordt voor een volledige boring 30 m
3
 per dag gebruikt waarvan 

het grootste gedeelte gebruikt wordt voor het behandelen en aanmaken van de boorspoeling. Ook 
het schone hemelwater uit de hemelwaterbak kan hiervoor worden gebruikt. Ook voor 
calamiteiten dient water beschikbaar te zijn. In de regel kan dit water worden verkregen uit de 
hemelwaterverzamelbak. 
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10.5 MILIEU-EFFECTEN BIJ BORINGEN 

10.5.1 Lucht 

De emissies tijdens boringen zullen bestaan uit de emissies van de aandrijving van de coiled 
tubing boorinstallatie of de stikstofinstallatie, die tijdens enkele maanden per jaar gedurende circa 
15 dagen in bedrijf zal zijn. De aandrijving zal bestaan uit dieselmotoren. De bijbehorende 
emissies van de rookgassen zijn in onderstaande tabel weergegeven.  
 

Component Emissie coiled tubing 

installatie 

[kg/jaar] 

CO 7000 
NOx 7000 
Fijn Stof (PM10)     71 

Tabel 1: Emissie tijdens boren 

De conventionele boorinstallaties worden elektrisch aangedreven. Er vinden dus geen emissies 
van rookgassen als gevolg van deze boorinstallaties plaats. 
Het testen en schoonproduceren van de gasputten zal plaatsvinden via de 
Gasbehandelingsinstallatie Alkmaar. 
 

10.5.2 Afval 

Van de afvalstoffen, die tijdens een boring vrijkomen, zal een afvalstoffenadministratie worden 
bijgehouden. Navolgend overzicht geeft een schatting van de te verwachten afvalstoffen naar 
soort, naar hoeveelheid en naar afvoer/verwerking (uitgaande van normale booromstandigheden 
en 3500 m boorlengte, het gemiddelde van één put voor deze locatie). Alle afvalstoffen worden 
gescheiden afgevoerd naar erkende verwerkers. Ter beperking van de hoeveelheid afvalstoffen 
die tijdens een boring ontstaan, wordt de vrijkomende boorspoeling en boorgruis gerecycled. 
 
Op basis van vergelijkbare omstandigheden is de totale hoeveelheid af te voeren afvalstoffen bij 
de boring van de eerste 14 putten te bepalen op circa 86000 ton. In tabel 2 is deze afvalstroom 
verder gespecificeerd. Voor de laatste 6 extra putten wordt dit totaal nog aangevuld met circa 
37000 ton. 
 

Af te voeren component Geschatte hoeveelheid voor 

de eerste 14 te boren putten 

 [ton] 

WBM gruis 18200 
WBM spoeling 16000 
OBM gruis 12700 
OBM spoeling 14500 
Afgevoerd (vervuild) water 13500 
Cement/water 2800 
Cement/water, olie vervuild  4900 
Sanitair water 2900 
Huishoudelijk afval 500 
Gevaarlijke afvalstoffen 12 

 
Tabel 2: Af te voeren afvalstoffen tijdens de boring van de eerste 14 putten 
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10.5.3 Invloed op bodem en grondwater 

Het begin van een boorgat wordt gevormd door een circa 40 meter diep ingeheide stalen buis 
(conductor), die door middel van een oliebestendige stalen plaat vloeistofdicht is verbonden met 
de bodem van de betonnen boorkelder. Hiermee wordt vervuiling van grond of grondwater 
voorkomen. 
 
Door de combinatie van de vloeistofkerende verharding met afvoergoten en opvangbakken, 
speciale werkmethoden tijdens een boor- of testfase alsmede de toegepaste apparatuur en het 
continu visueel inspecteren van de voorzieningen is de bescherming van de bodem tijdens 
booractiviteiten geborgd. Na afloop van een boring wordt het terrein, de goten en opvangbakken 
gereinigd en vindt een visuele eindinspectie van de vloeistofkerende verharding plaats. 
 
De activiteiten zijn getoetst aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming. Deze richtlijn geeft 
voor bodembedreigende bedrijfsactiviteiten een beschrijving van geschikte bodembeschermende 
voorzieningen en maatregelen weer, gebaseerd op de stand der techniek. Voor nieuwe activiteiten 
moet een verwaarloosbaar bodemrisico worden gerealiseerd. Dit kan door het aanbrengen van 
voorzieningen zoals vloeistofkerende/dichte vloeren en lekbakken in combinatie met 
organisatorische maatregelen (incidentenmanagement, procedures, inspectieprogramma’s). In 
appendix 8 is de NRB analyse opgenomen. Hierin staat per activiteit welke voorzieningen en 
maatregelen worden getroffen. Voor alle activiteiten wordt een eindemissiescore 1 gerealiseerd, 
ofwel een verwaarloosbaar bodemrisico. 
 
Voordat met een boring zal worden aangevangen (ten tijde van het gereed maken van de locatie), 
zal een nul- situatieonderzoek worden uitgevoerd.  
 

10.5.4 Water 

Voor het uitvoeren van een boring wordt de gehele locatie gerenoveerd en van een 
vloeistofkerende verharding van het terrein voorzien. Eventueel vervuild water zal naar de 
hemelwaterbak stromen. Alle vloeistoffen die ontstaan als gevolg van een boring, alsmede 
hemelwater, wordt afgevoerd per truck. Het hele terrein wordt voor de uitvoering van een boring 
ingericht als ‘vuilwater’ terrein en als zodanig afgesloten van het oppervlaktewater. Sanitair 
afvalwater zal worden verzameld in septic tanks en vervolgens worden afgevoerd van de locatie. 
 

10.5.5 Geluid 

De door de boorinstallatie veroorzaakte geluidsniveaus zijn berekend volgens de methode 
'Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai’ van 1999. 
 
Voor het beoordelen van de geluidsbelasting is aangesloten bij het wettelijk kader voor het 
uitvoeren van een exploratie- of productieboring naar olie of gas zoals neergelegd is in de 
Mijnbouwwet. De geluidsvoorschriften (en andere milieuvoorschriften) zijn voor ‘gebruikelijke’ 
boorsituaties beschreven in het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van 3 april 2008 (AMvB 
Mijnbouw) houdende regels betreffende het milieu met betrekking tot mobiele installaties en 
overzeese installaties.  
 
Ten behoeve van het bepalen van de geluidsemissie tijdens het uitvoeren van de boringen is 
gebruik gemaakt van een generieke boorinstallatie. Dit omdat er vele uitvoeringsvormen van 
boorinstallaties bestaan, met evenzoveel geluidskarakteristieken, en er een schaarste is in het 
aanbod van deze installaties. Er kan aldus geen vast geluidsbeeld aan een boorinstallatie worden 
opgehangen. Opgemerkt moet worden dat de geluidsemissie tijdens het boren een sterke 
wisseling kent. Het boorproces bestaat naast het boren ook uit het omhoog en omlaag halen van 
de boorpijp, het aanbrengen van stalen bekledingsbuizen en tijdelijke stillegging van de installatie 
bij eventuele complicaties. De geluidsemissies zijn het grootst tijdens het daadwerkelijk boren.  
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De apparatuur die wordt ingeschakeld, voldoet aan de stand der techniek (akoestisch 
reducerende maatregelen aan centrifuges, mudpompen, schudzeven en hydrauliekunit). De 
boorinstallatie wordt elektrisch aangedreven, waardoor de geluidemissies lager zijn dan met een 
conventionele dieselaandrijving. Naast de conventionele boorinstallatie kan ook gebruik gemaakt 
worden van een coiled tubing boorinstallatie, deze is geluidsarm en kleiner uitgevoerd. Bij deze 
boorinstallatie wordt een dunne boorpijp van een grote rol afgerold. De geluidsemissies van de 
coiled tubing boorinstallatie is kleiner dan die van de grotere conventionele installaties. 
 
Naast het geluid van het eigenlijke boren is er ook geluid tijdens het opbouwen en afbreken van 
de boorinstallaties. Het opbouwen (maar ook afbreken) duurt een aantal dagen en zal gepaard 
gaan met vrachtwagenbewegingen (10-20 per dag) en kraanactiviteiten. Het geluid van de 
opbouwwerkzaamheden heeft het karakter van het opbouwen van een staalconstructie uit 
geprefabriceerde onderdelen. Het gaat dan voornamelijk om montagewerkzaamheden en het 
onvermijdelijke geluid van staal op staal tijdens het in positie brengen van de onderdelen. 
 
De meest relevante geluidvoorschriften staan in artikel 19 van de AMvB Mijnbouw. De 
geluidvoorschriften zijn in zijn geheel opgenomen in het akoestisch rapport, dat als bijlage bij het 
Milieueffectrapport is gevoegd. Kort samengevat komt het er op neer dat de geluidimmissie 
(langtijdgemiddeld) op een afstand van 300 meter van “de mobiele installatie” niet meer mag zijn 
dan 

o 60 dB(A) overdag (07.00 – 19.00 uur); 
o 55 dB(A) in de avond (19.00 – 23.00 uur); 
o 50 dB(A) in de nacht (23.00 – 07.00 uur). 

 
In de directe nabijheid van de locatie bevinden zich een expositieruimte op circa 200 meter en een 
particuliere woning op circa 250 meter. 
 
Bij de boringen in het Bergermeerveld is er mogelijk sprake van meerdere boortorens die 
tegelijkertijd in bedrijf zijn. Als toetsingscriterium wordt het volgende gehanteerd: 

o de afstand van 300 m wordt gerekend vanaf het geometrisch midden van het terrein 
waarop de boringen plaatsvinden; 

o de grenswaarden gelden voor de gecumuleerde geluidbelasting
4
 van de boorinstallatie in 

de beschreven bedrijfsituatie. 
 
In de diverse beschreven uitvoeringsalternatieven wordt voldaan aan de eisen uit de AMvB 
Mijnbouw.  
 
Omdat de boringen ook ’s nachts plaatsvinden is de geluidimmissie in de nacht de bepalende 
waarde. De geluidcontour voor de nacht, waarbij uitgegaan wordt van twee boorinstallaties, is 
opgenomen in appendix 14. 
 
Er worden veel maatregelen getroffen om de geluidimmissie te beperken. Naast de standaard 
technische en procedurele maatregelen worden ook aanvullende maatregelen genomen voor het 
boren van de 14 (maximaal 20) putten. 
 

                                                      
4
 Per boorinstallatie wordt de bedrijfssituatie tijdens het daadwerkelijk boren beschreven. Dat is de meest luidruchtige bedrijfssituatie. 

Het is minder waarschijnlijk dat de boorinstallaties zich tegelijkertijd in die bedrijfssituatie bevinden. De cumulatie geeft daarom een 

worstcase beeld van de geluidsituatie. 
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Standaard technische maatregelen zijn: 
o het binnenhalen van de boorpijpen op het bordes gebeurt met een hydraulische arm, 

waarmee contactgeluid van metaal op metaal wordt gereduceerd; 
o een zogenaamde pick up en lay down machine die de boorpijpen naar de boorvloer 

brengt en ook weer naar beneden brengt, zorgt voor geluidreductie; 
o er worden rubberen matten en houten stootkussenblokken gebruikt. 

 
Standaard procedurele maatregelen zijn: 

o containers worden zo geplaatst dat maximale geluidafscherming in de gevoelige richting 
wordt gecreëerd; 

o transporten worden in principe niet in de nacht uitgevoerd; 
o er is een strikte procedure voor operators, transporteurs en constructeurs op het gebied 

van geluid. De permanent aanwezige HSE/transportcoördinator houdt hierop toezicht; 
o er is een verkeersplan dat in overleg met de lokale overheid wordt opgesteld; 
o er wordt een geluidalarmeringssysteem gebruikt (bijvoorbeeld een geluidgestuurd 

‘stoplicht’) dat het boorpersoneel attendeert op een dreigende overschrijding van de 
vergunde geluidniveaus. 

 
Bovenop de zogenaamde BBT maatregelen (zie boven) worden vanwege het gevoelig gebied de 
volgende maatregelen getroffen: 

o voor de energievoorziening wordt gebruikt gemaakt van een aan te leggen elektrische 
aansluiting in plaats van de gebruikelijke diesel aangedreven generatoren; 

o het schoonproduceren en testen van de putten vindt niet plaats via een fakkel of clean 
enclosed burner ter plekke. Het gas dat hierbij vrijkomt wordt via een pijpleiding afgevoerd 
naar de gasbehandelingsinstallatie Alkmaar en daar verwerkt; 

o voor het beperken van de uitstraling van ‘lage’ bronnen wordt om het gehele boorterrein 
een 10 m hoog scherm geplaatst. Ook transportgeluid op het terrein van de inrichting 
wordt hierdoor afgeschermd. 

 
10.5.6 Transport 

De aan- en afvoer van benodigd materieel/materiaal tijdens boringen vindt plaats door middel van 
(weg)transporten via een vooraf vastgestelde rijroute. Hiervoor wordt standaard in overleg met de 
betreffende gemeente en andere belanghebbenden een verkeersplan opgesteld. Voor zover deze 
verkeersbewegingen op de boorlocatie plaats vindt is het geluid ervan meegerekend met het 
geluid van de boorinstallatie. Daar waar dit geluid op de openbare weg van en naar de locatie 
wordt veroorzaakt, valt dit onder het speciale regime van de ‘indirecte hinder door 
verkeersaantrekkende werking’. 
Voor transport binnen de inrichting tijdens het boren wordt uitgegaan van in totaal 15 
vrachtwagens in de dagperiode, en 2 in de avond- en nachtperiode. Transporten gedurende de 
nacht worden altijd zoveel mogelijk vermeden. Bij het opbouwen en afbreken van de 
conventionele boorinstallatie zijn circa 65 vrachtauto’s in ongeveer een week nodig. Voor het 
opbouwen en afbreken van de coiled tubing boorinstallatie zijn ongeveer 15 vrachtauto’s nodig. 
Deze zullen voornamelijk in de dagperiode aankomen en vertrekken. Tijdens het bedrijf komen er 
overdag nog ongeveer 5 vrachtauto’s per dag voor de aanvoer en afvoer van materialen. 
In het slechtste geval kan naast het boren ook het civiele werk op het terrein en het aanleggen 
van pijpleidingen plaatsvinden. Het zou hierbij dan kunnen gaan om maximaal 200 vrachtauto’s 
per dag. In het verkeersplan wordt hieraan aandacht geschonken. 
 
De voorkeursgrenswaarde voor dit geluid door verkeersaantrekkende werking is 50 dB(A). In het 
algemeen wordt aangenomen dat bij een passage van gemiddeld 1 vrachtauto per uur de 
voorkeursgrenswaarde niet zal worden overschreden bij een afstand ten opzichte van de gevel 
van een woning van minimaal 7,5 m in de dag, 15 m in de avond en circa 30 m in de nacht. 
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De volgende procedurele maatregelen moeten een te grote belasting voor het omringende milieu 
tijdens de boringen zoveel mogelijk voorkomen: 

o zo min mogelijk transporten in de avond en nacht; 
o waar mogelijk vermijden van geluidsbelastende activiteiten ’s nachts; 
o strikte procedures voor transporteurs en constructeurs op het gebied van geluid waarop 

door de permanent aanwezige HSE/Transportcoördinator toezicht gehouden wordt; 
o verkeersplan in overleg met de gemeente Bergen en zonodig de gemeente Alkmaar. 

 
10.5.7 Licht 

's Nachts wordt een boorlocatie uit veiligheidsoverwegingen verlicht. Het licht wordt zoveel 
mogelijk afgeschermd en gericht op de werkplek binnen het feitelijke boorterrein. Directe 
uitstraling naar de omgeving wordt op deze wijze zoveel mogelijk vermeden Om de hinder voor de 
omgeving en de fauna zoveel mogelijk te beperken zullen de installaties worden verlicht met 
lichtbronnen met een roodarm spectrum (groen licht). Uit onderzoek is gebleken dat deze manier 
van verlichting met name voor vogels een veel minder grote verstoring (factor 2 tot 10 maal 
minder) oplevert dan de conventionele manier van verlichting. 
 

10.5.8 Energie 

De boorinstallatie(s) wordt(en) elektrisch aangedreven, waarbij elektriciteit wordt betrokken van 
het landelijk stroomnet. De voor de boorinstallaties benodigde capaciteit is ongeveer 6 MW per 
boorinstallatie. 
 

10.6 VEILIGHEID 

Tijdens een boring vinden de werkzaamheden plaats onder het veiligheidsbeheerssystemen van 
de boorcontractor. Daarnaast zijn de veiligheidsprocedures die TAQA Energy BV in het kader van 
haar HSE Zorgsysteem hanteert, van kracht. 
Voorafgaand aan een boring vindt een pre spud meeting plaats waarbij in aanwezigheid van alle 
contractors de HSE aandachtspunten en procedures worden gecommuniceerd. 
 

10.6.1 Externe veiligheid 

Het boren van de 14 tot 20 putten zal plaats vinden gedurende een periode van circa 3 jaar. Bij de 
start van de werkzaamheden is er een gasveld op een lage druk (circa 9 bar) en zijn er 6 
bestaande gasputten. In de drie achtereenvolgende jaren wordt er steeds een aantal gasputten bij 
geboord en wordt kussengas in het gasveld geïnjecteerd om het gasveld op druk te brengen. Het 
injecteren gebeurt via de putten, die het jaar daarvoor zijn geboord. 
Zo wordt tijdens het eerste jaar met een druk van ongeveer 60 bar vanuit het gasnet geïnjecteerd 
(free flow). Vanaf het twee jaar wordt er via de compressoren op de BKM geïnjecteerd en is de 
injectiedruk circa 125 bar. 
Na het eerste jaar injectie is de druk opgelopen tot circa 35 bar. Aan het eind van het tweede jaar 
zal de druk ongeveer 65 bar bedragen om uiteindelijk na 3 jaar te zijn opgelopen tot ongeveer 88 
bar. 
 
Om het externe risico van al deze activiteiten te bepalen is voor de kwantitatieve risico-analyse 
voor de drie achtereenvolgende jaren het plaatsgebonden risico bepaald, zie appendix 15. Voor 
alle drie de jaren geldt dat binnen de 10

-6
 plaatsgebonden risicocontour zich geen (beperkt) 

kwetsbare objecten bevinden. Hoewel deze strikt gezien niet van toepassing is, wordt hiermee 
voldaan aan het Besluit algemene regels mijnbouw milieu. Tevens wordt voldaan aan de normen 
uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 
 
Het groepsrisico voor de boringen wordt weergegeven in de Fn-curve in appendix 15. Hieruit is af 
te leiden dat de oriëntatiewaarde, zoals gegeven in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, niet 
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wordt overschreden (voor de situatie in het tweede jaar is zelfs geen curve zichtbaar). Het verschil 
wordt verklaard door de plaats binnen de inrichting waar de boringen worden uitgevoerd. 
Omdat de afstand tot de bevolking bij de oostelijke putten het kleinste is, worden deze boringen 
als eerste uitgevoerd. Omdat de gasdruk in het reservoir nog niet zo hoog is, wordt hierdoor het 
groepsrisico lager, dan het geval zou zijn bij een gasreservoir dat op de gewenste druk van 
ongeveer 88 bar is gebracht. 
 

10.6.2 Bridging document 

Voor het uitvoeren van een boring gelijktijdig met andere activiteiten binnen de inrichting (zoals 
gasinjectie en waterinjectie) wordt een bridging document opgesteld dat specifiek ingaat op de 
veiligheidsbeheersaspecten tijdens de voorgenomen boring samen met de andere activiteiten.  
 

10.6.3 Brandbeveiliging 

Een boorinstallatie en de bijbehorende apparatuur zijn voorzien van eigen 
brandbeveiligingssystemen die aanvullend zijn op de door TAQA Energy BV geïnstalleerde reeds 
aanwezige brandbeveiliging op het terrein van de inrichting. 
 

10.6.4 Terreinbeveiliging 

Tijdens een boring kunnen de normaal aanwezige hekwerken tijdelijk vervangen worden door 
andere hekwerken en kunnen extra hekwerken worden geplaatst. In de hekwerken bevinden zich 
vluchtpoorten. Tijdens een boring vindt continu toezicht plaats door de HSE/veiligheidscoördinator. 
Tijdens een boring is er continu bewaking aanwezig. 
 

10.7 MILIEUZORG 

Tijdens de uitvoering van een boring zijn de afzonderlijke onderdelen en milieu- en 
veiligheidsprocedures van TAQA Energy BV’s HSE Zorgsysteem onverminderd van kracht.  
 
De HSE/veiligheidscoördinator die zo mogelijk volcontinu aanwezig is tijdens een boring is belast 
met continu toezicht op aan- en afvoerende trailers, tankwagens en vrachtwagens. Bij aan- en 
afrijden wordt gecheckt of het betreffende transport schoon is en geschikt om ofwel het terrein op 
te rijden dan wel te verlaten.  
De HSE/veiligheidscoördinator draagt er tevens zorg voor dat apparatuur lekvrij blijft en eventuele 
onregelmatigheden direct worden verholpen en lekkages of morsingen worden verwijderd.  
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Appendix 1: Topografische kaart 1: 25.000 Gasopslag en waterinjectie Bergermeer 
 

Tekeningnummer TQ-100-MER-OV-001, versie 1, datum 08-09-2008 
 

 





                                                                                                                                                                                                                           
 

  

WM REVISIEVERGUNNINGAANVRAAG  

GASOPSLAG EN WATERINJECTIE BERGERMEER 
 

 

 pag 43 van 56 

DATUM: 17-11-2008 

 
Appendix 2: Kadastrale kaart Gasopslag en waterinjectie Bergermeer 
 

Tekeningnummer 174589-OM-007, versie C0, datum 31-01-2008 
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Appendix 3: Plattegrondtekening Gasopslag en waterinjectie Bergermeer tot 2010 
 

Tekeningnummer B5211.01.001-004, versie 4, datum 07-11-2008 
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Appendix 4: Plattegrondtekening Gasopslag en waterinjectie Bergermeer na 2012 
 

Tekeningnummer B5211.01.001-001, versie concept, datum 7-11-2008 
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Appendix 5: Processtroomschema Gasopslag en waterinjectie Bergermeer tot 2010 
 

Tekeningnummer B5211.01.001-005, versie 4, datum 31-10-2008 
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Appendix 6: Processtroomschema Gasopslag en waterinjectie Bergermeer na 2010 
 

Tekeningnummer B5211.01.001-006, versie 0, datum 7-11-2008 
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Appendix 7: Veiligheidsinformatiebladen 
 

Aardgas 
Condensaat 
Corrosie-inhibitor (voorbeeld) 
Methanol 
Smeerolie (voorbeeld) 
Hydraulische olie (voorbeeld) 
Stikstof 
Water Based Mud (WBM, voorbeeld) 
Oil Based Mud (OBM, voorbeeld) 
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Appendix 8: NRB analyse puttenlocatie Bergermeer 
 

Documentnummer BGS-UR-5018/MD-MV20080878, datum 28-09-2008 
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Appendix 9: Geluidcontour Gasopslag en waterinjectie Bergermeer tot 2010 
 

 
 












































