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Gemeenten monddood bij projecten
van nationaal belang
Uitspraak bestuursrechter over Bergermeer
Gasopslag grote gevolgen voor gemeenten
Vanmorgen werd bekend dat de bestuursrechter in Alkmaar
het beroep van de gemeente Bergen tegen het besluit van
de ministers van EL&I en IM tot niet-ontvankelijkverklaring
van haar bezwaar tegen het overnemen van de
beslissingsbevoegdheid, ongegrond heeft verklaard. Uit de
uitspraak van de bestuursrechter valt op te maken dat er nu
nog geen sprake is van een besluit van de ministers. De
ministers nemen formeel pas de beslissingsbevoegdheid van
de gemeente over op het moment dat zij de besluiten over
de Bergermeer Gasopslag definitief hebben ondertekend.
Bergen concludeert daaruit dat zij op dit moment nog
bevoegd gezag is voor de vergunningen die afgegeven
moeten worden binnen haar gemeentegrenzen. Zij wil
daarover op korte termijn overleg met de betrokken
ministeries.
Teleurstellend dat gemeenten elke rechtsbescherming
wordt ontnomen
De gemeente is teleurgesteld dat het blijkbaar de bedoeling
is gemeenten alle rechtsbescherming te ontnemen zodra het
gaat om projecten waarvan ministeries eenzijdig kunnen
bepalen dat ze van nationaal belang zijn. “Zodra een project
dit predicaat krijgt, is dat een vrijbrief voor het betreffende
ministerie om zijn gang te gaan. Gemeenten hebben het
nakijken. Kwalijke zaak is dat het nationale belang op geen
enkele manier aangetoond hoeft te worden of getoetst wordt
door een onafhankelijke partij”, vertelt wethouder Hietbrink
van Bergen.
Rechtsbescherming slechts één aspect van Bergense
zorgen
Bergen betreurt het verliezen van deze rechtszaak. Het
ontbreken van rechtsbescherming is echter slechts één
van haar zorgen. Volgens Bergen gaat de minister te
makkelijk voorbij aan de negatieve gevolgen voor de
natuur, economie, overlast voor omwonenden tijdens de

bouw en risico op aanzienlijke schade bij bevingen.
Daarnaast is de gemeente nog volop in gesprek met
Taqa over de convenanten voor haar inwoners. De
inhoud daarvan biedt wat Bergen betreft weinig
meerwaarde. “Taqa zegt een goede buur te willen zijn, wij
willen dat graag terugzien in ruimhartige regelingen
mocht het project doorgaan en mochten onze inwoners
schade en hinder ondervinden tijdens de
bouwwerkzaamheden en het uitvoeren van de
opslagactiviteiten. Daarom hebben we de convenanten
met Taqa nog niet definitief ondertekend”.
Oude wijn in nieuwe zakken
Bergen pleit verder voor het zo snel mogelijk uitvoeren
van een onafhankelijk schaderisico-onderzoek. Dit
onderzoek moet duidelijk maken wat de veiligheidsrisico’s
zijn bij een aardbeving van 3,9 op de schaal van Richter.
Dit is de maximale kracht die voorspeld is door
verschillende wetenschappers voor het Bergermeerveld.
De Minister vindt dat Bergen en de initiatiefnemer, Taqa,
dit gezamenlijk moeten oppakken en dat het los staat van
de besluitvorming over het definitief doorgaan van het
project. Hij wil wel voor de definitieve besluitvorming de
gegevens van KNMI en TNO op een inzichtelijker manier
bundelen om aan de zorgen van inwoners tegemoet te
komen voordat een definitief besluit wordt genomen. “Ik
denk niet dat onze inwoners behoefte hebben aan een
bundeling van eerdere onderzoeken met een nieuw nietje
er doorheen”, vertelt wethouder Hietbrink. Volgens mij
begrijpen de inwoners van Bergen nu al prima wat er in
de eerdere onderzoeken is verteld. Waar wel behoefte
aan is, is een inschatting van het effect op hun woningen
en of ze gevaar lopen bij een beving van 3,9. Het
schaderisico-onderzoek zou uitsluitsel moeten geven wat
de veiligheidsrisico’s zijn bij een beving van 3,9. Het lijkt
mij vanzelfsprekend dat de besluitvorming in ieder geval
uitgesteld wordt tot daarover meer duidelijkheid is. De
minister spreekt nu over het opnemen van aanvullende
maatregelen in het uitvoeringsplan mocht uit het
onderzoek blijken dat er inderdaad meer risico is. Wij zijn
erg benieuwd welke maatregelen dat zijn. Het is nog
nooit iemand gelukt een beving te voorspellen of
halverwege te onderbreken”.
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Rijkscoordinatie regeling blijkt blanco
cheque gasopslag voor Minister
Bergen moet zich realiseren dat de zaak gasopslag,
waarover de bestuursrechter in Alkmaar vandaag een
uitspraak deed, bij de rechter niet te winnen valt. Een
bestuursrechter doet niets anders dan vaststellen of
de regels naar de letter zijn toegepast. De potsierlijke
discussie of iets nu een voorbereidingshandeling, een
besluit of een beslissing is, was in de rechtszaal

verbijsterend om mee te maken. De rechter noch de
Raad van State onderzoekt of de Minister terecht de
Rijkscoördinatieregeling of, zo, u wilt de Crisis en
Herstel heeft ingezet.
De rechter toetst of de Minister de wet naar de letter
juist heeft ingezet. Dat hij ten onrechte is ingezet, is
voor de Rechter niet aan de orde. Griezelig vindt
Stichting Gasalarm.
De uitspraak van de bestuursrechter in Alkmaar
betekent feitelijk dat een minister met voorbijgaan
aan Tweede Kamer, Provinciale- en Gemeentelijke
overheden kan doen waar hij zin heeft. Een
Minister, in dit geval Verhagen hoeft over een plan
alleen ‘landsbelang’ uit te spreken en er is niets of
niemand die hem stopt, hoe feilbaar een Minister
ook is.
De kamer en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten realiseren zich onvoldoende de
draagwijdte van beide wetten,
Rijkscoordinatieregeling en Crisis en herstelwet.
Bergen is ondertussen niet blij om proefdier te zijn
in deze onzindelijke kwestie. Bergen betaalt de
jurisprudentie die straks tegen andere gemeenten
wordt ingezet op deze manier voor het Rijk.
Alle Nederlandse Gemeenten moeten zich
afvragen hoe groot hun rechten en bevoegdheden
eigenlijk zijn. Morgen kan hen hetzelfde
overkomen.
Steeds meer mensen van buiten de regio
Bergen tekenen petitie gasalarm
De laatste weken is het aantal bezoekers en tekenaars
van buiten de regio sterk gestegen. Blijkbaar
realiseren steeds meer mensen zich dat de Crisis en
Herstelwet/Rijkscoordinatieregeling, onder het mom
van landsbelang, democratische rechten met voeten
kan treden. En dat het iedereen kan overkomen.
TAQA is met een imposant mediaoffensief
begonnen om hun verkoopverhaal nog eens onder de
aandacht te brengen. Geloof er niets van:
- Gasopslag in het aardbevingsgevoelige Bergen is
niet nodig, er zijn vierhonderd lege gasvelden

- De Minister wacht een grote schadeclaim als hij
geen toestemming geeft, dat is werkelijke reden om
door te zetten
Contracten waar niemand van mag weten
liggen ten grondslag aan gasopslag Bergen
7 april 2011 – Er zijn contracten afgesloten ten
behoeve van de aanleg van een gasopslag in Bergen,
nog voordat er vergunningen zijn afgegeven en zelfs
nog voordat het ruimtelijke traject was opgestart.
Een van de contracten betreft de aankoop van
honderden miljoenen, zo niet miljarden kubieke
meters aan Russisch gas. Als gevolg hiervan is het
zo goed als onmogelijk om nog af te zien van de
aanleg van de berging. De minister heeft zichzelf
vastgezet.
Geheime afspraken
Er is veel te doen over deze geheime contracten.
Tweede Kamerlid Esther Ouwehand van de Partij
voor de Dieren wil inzage in een gas storage
agreement, die in 2009 is afgesloten. De gemeente
Bergen heeft al eerder WOB-verzoeken ingediend.
Die zijn grotendeels niet gehonoreerd. Er werden
brieven bekend gemaakt die van voren tot achter wit
waren gekalkt. Alleen de woorden ‘geachte’ en
‘hoogachtend’ waren nog leesbaar. Uit het weinige
dat wel leesbaar was, blijkt wel dat er een
overeenkomst voor de levering van gas door
Gazprom is getekend. De overeenkomst is ook
ondertekend door EBN, dat samen met het Arabische
energiebedrijf Taqa wil gaan investeren in de
gasopslag. Lees het artikel in Energie en Water
Listen en Lagen van Maxime Verhagen
Het sombere verhaal van een klassiek katholiek
machtspoliticus die eerst zijn partijgenoten net
zolang met hun koppen tegen de muur heeft geslagen
tot ze dit minderheidskabinet accepteerden. Een
Minister Sinister die nu Bergen in het verderf dreigt
te storten.
1. De bouwerkzaamheden trekken een zeer
zware wissel op het toerisme in Bergen en
omstreken.

- Het economisch belang is zeer gering, de ons
omringende landen hebben zeer veel gasopslagen;

2. Ruim 400 lege gasvelden in Nederland, maar
het ene veld waar een breuklijn in zit is
‘uitermate geschikt’ voor gasopslag, wat is
de verborgen agenda?

- Gasopslag levert geen werkgelegenheid op, het
kost slechts banen. Het bedrijventerrein
Boekelermeer wordt door de komst van TAQA
waardeloos.

3. 2760 zienswijzen en 5000 steunbetuigingen
aan Gasalarm 2; dat is heel veel meer tegen
gasopslag dan tegen CO2 opslag in
Barendrecht

4. Eerst een risico-inventarisatie onderzoek
uitvoeren alvorens te beslissen dat project
gasopslag Bergermeer door moet gaan.
5. De Minister heeft noch het Economisch
belang, noch het belang voor de
leveringszekerheid van gasopslag in de
Bergermeer aangetoond. Wat zit hier
achter? Wat stinkt hier? Dealtjes met
Arabieren en Russen?

6. Hoe serieus neemt ons kabinet veiligheid en
draagvlak bij dergelijke voor de omgeving
ingrijpende en langdurige projecten, zoals
gasopslag?
http://tinyurl.com/6kgra3x
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Knip uit!
MACHTIGING

Uw financiële bijdrage is nog steeds zeer
welkom!
Gasalarm2 bestaat uit vrijwilligers Zij verrichten
hun werkzaamheden kostenloos. Kosten van
drukwerk, porto, advertenties, gerecht,
deskundigen. Doet u mee? Maak dan uw
bijdrage over op rekening

Het bestuur van Stichting Gasalarm2 gaat voor
mij optreden met het recht van vervanging, om
mijn belangen te behartigen met betrekking tot
het tegengaan in de ruimste zin van het project
Gasopslag Bergermeer.
Dit bestuur zal daartoe de
handelingen verrichten welke het noodzakelijk
acht.
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