
bezoekadres 

MALLEGATSPLEIN 10 

Postadres 

POSTBUS 53 

1800 BC ALKMAAR 

telefoon (072) 548 8888 

telefax (072) 548 8777 

 

SECTOR STADSONTWIKKELING 

 

gemeente ALKMAAlk ._ 

Afdeling Bouwen. 

BESLUIT 

 

Ni. 20090968 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN ALKMAAR, 

gelezen de op 25 augustus 2010 ingekomen aanvraag van TAQA Energy B.V. te Den Haag om ontheffing 
van het bestemmingsplan voor de aanleg van tijdelijke bouwwegen en verhardingen ten behoeve van de 
realisatiewerkzaamheden Gasopslag Bergermeer in het gebied plaatselijk bekend Boekelermeer-Zuid, 
kadastraal bekend gemeente Alkmaar, sectie F nrs. 6997 ged., 6983 ged., 6950 ged., 6954 ged., 6951 ged., 
6978 ged., 6977 ged., 7748 ged., 6990 ged., 6988 ged., 8510 ged., 8311 ged., 8309 ged., 7783 ged., 6549 
ged., 7878 ged., 8316 ged., 8315 ged., 8314 ged., 8313 ged., 8312 ged., 8509 ged., 8310 ged., 7774 ged., 
7873 ged., 7870 ged., 7872 ged., 8308 ged., 8307 ged., 8453 ged.; 

overwegende, 

dat in eerdere stukken in verband met dit project is aangegeven dat een inpassingsplan wordt vastgesteld 
door de ministers van Economische Zaken (EZ) en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer (VROM), en dat de vergunningenprocedure wordt gecoordineerd door de minister van 
Economische Zaken. Bij het aantreden van het nieuwe Kabinet per 14 oktober 2010 zijn de namen van de 
desbetreffende ministeries echter aangepast. Daarom wordt hierna gesproken over de minister van 
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) respectievelijk de minister van Infrastructuur en Milieu 
(I&M), Indien er wordt terugverwezen naar besluiten van voor 14 oktober 2010, dan blijft minister(ie) van 
Economische Zaken (EZ) respectievelijk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) staan. Het onderhavige besluit heeft betrekking op het project `Gasopslag Bergermeer'; 

dat de aanvraag in strijd is met de ter plaatse geldende bestemmingsplannen respectievelijk 
"bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2", vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002 
en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 17 juni 2003, en "l e  Partiele 
herziening bedrijventerrein Boekelermeer Zuid 2", vastgesteld door de gemeenteraad op 7 juni 
2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 28 augustus 2007; 

dat zij met toepassing van artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de voorziening in een 
tijdelijke behoefte voor een bepaalde termijn ontheffing kunnen verlenen van een bestemmingsplan voor een 
termijn van ten hoogste vijf jaar; 

dat deze aanvraag is ingediend in het kader van de realisatie van het project `Gasopslag Bergermeer', 
waarvoor onder verantwoordelijkheid van de Ministers van Economische Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een Rijksinpassingsplan ex artikel 3.28 Wro wordt 
voorbereid; 

dat voor het project `Gasopslag Bergermeer' een rijksinpassingsplan in voorbereiding is. Artikel 3.30, vierde 
lid, gelezen in samenhang met artikel 3.35, achtste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro; zoals deze 
luidden voor de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hetgeen hier aan de 
orde is, omdat de aanvragen zijn ingediend voor 1 oktober 2010) bepaalt dat in zo'n geval een aanvraag niet 
aan het bestemmingsplan, maar aan het in voorbereiding zijnde inpassingsplan moet worden getoetst. 
Daarom is nagegaan of het bouwplan in strijd is met dit inpassingsplan. Dat is niet het geval. Het bouwplan 
is in overeenstemming met het rijksinpassingsplan 'Bergermeer Gasopslag'; 

dat op grond van artikel 3.28, derde lid, Wro het rijksinpassingsplan 'Bergermeer Gasopslag' geacht wordt 
deel uit te maken van het bestemmingsplan waarop het betrekking heeft; 
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dat het onderhavige besluit betrekking heeft op het project `Bergermeer Gasopslag'. Op grond van artikel 
39b, eerste lid, van de Gaswet en artikel 141a, eerste lid, van de Mijnbouwwet, is op de voorbereiding van 
het project `Gasopslag Bergermeer' artikel 3.35, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wro van toepassing. 
De Minister van EL&I is de aangewezen minister, in de zin van art kel 3 35 VVro, die deze cobrdinatie van de 
besluitvorming op zich neemt; 

dat op grond van artikel 3 of 4 van het Uitvoeringsbesluit rijkscoordinatieregeling energie-
infrastructuurprojecten het onderhavige besluit een besluit is als bedoeld in artikel 335. eerste lid, aanhef en 
onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro); 

dat uit het voorgaande volgt dot op dit besluit de Rijkscobrdinatieregeling van toepassing is. Op grond van 
artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid van de VVro is dit besluit daarom voorbereid 
met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht en de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid in samenhang met artikel 3.35, vierde lid 
Wro; 

dat de Minister van EL&I als aangewezen minister een gecoordineerde voorbereiding van de besluiten voor 
het project 'Gasopslag Bergermeer' heeft bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en 
de andere besluiten op aanvraag als volgt voorbereid: 

O op 20 mei 2009 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 met kenmerk 
ET/EM/9077145 gepubliceerd in de Staatscourant en in enkele huis-aan-huisbladen en regionale 
dagbladen; 

O het voornoemde voorbereidingsbesluit van 14 mei 2009 heeft van 21 mei 2009 tot en met 1 juli 2009 
ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en 
Schermer; 

O op 3 juni 2010 is een kennisgeving van het voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 met kenmerk 
ETM/EM/10079706 gepubliceerd in de Staatscourant. 

O Kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in de volgende huis-aan-huisbladen en regionale 
dagbladen: 

- Alkmaars Nieuwsblad (9 juni 2010); 
- Uitkijkpost, ed. Heiloo (8 juni 2010); 
- Polderexpress (9 juni 2010); 
- Bergens Nieuwsblad (9 juni 2010); 
- Contact met de Egmonden (9 juni 2010); 

De Duinstreek (B) (9 juni 2010) 
O het voornoemde voorbereidingsbesluit van 27 mei 2010 heeft van 10 juni 2010 tot en met 21 juli 

2010 ter inzage gelegen bij het ministerie van EZ en de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en 
Schermer; 

O op 29 september 2010 en op 13 oktober 2010 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp 
van het inpassingsplan en het ontwerp van het besluit gepubliceerd in de Staatscourant; 
kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; 

O het ontwerp van het besluit heeft van 30 september 2010 tot en met 10 november 2010 en van 14 
oktober 2010 tot en met 24 november 2010 ter inzage gelegen bij het ministerie van EL&I en de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer; 

• er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 6 oktober 2010 en 13 oktober 2010, waarbij de 
mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijzen naar voren te brengen; 

dat naar aanleiding van de publicaties van de kennisgevingen en de terinzageleggin:T=in van alle 
ontwerpbesluiten in het kader van de rijkscoordinatieregeling voor het project `GaE7;;i: ag Bergermeer in 
totaal 2767, waarvan 242 unieke, zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren z gebracht. Zie de 
"antwoordnota zienswijzen" voor eon overzicht van de behandeling van de zienswij;zen. In deze 
antwoordnota vindt u ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de z enswijzen die niet specifiek z in dan 
wel over alle ontwerpbesluiten gaan, 
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dat in de zienswijzen nrs. 10, 12, 59, 70, 145, 163, 170, 171, 172, 175, 176, 188, 192, 198, 199, 200, 201, 
203, 214, 218, 229, 231, 238 wordt aangegeven dat deze (mede) gericht zijn tegen het onderhavige besluit. 
Deze zienswijzen voor zover betrekking hebbend op het onderhavige besluit, zijn niet nader gemotiveerd. De 
"antwoordnota zienswijzen" waarmee de overige zienswijzen op het rijksinpassingsplan en overige 
ontwerpbesluiten zijn weerlegd, leidt er toe dat de grondslag van eerdergenoemde zienswijzen komt te 
vervallen. De enkele, niet nader gemotiveerde, stelling dat zij het niet eens zijn met de ontwerpbesluiten 
maakt dit niet anders; 

dat zienswijze nr. 184 inhoudelijk is gericht tegen het ontwerp van onderhavig besluit. De zienswijze betreft 
de opmerking: "tijdens de aanleg van de ondergrondse pijpleiding komt er een ontsluiting naar de openbare 
weg, die grote gevolgen heeft voor de beveiliging van mijn aangrenzende bedrijf caravanstalling Jan Liefting 
Alkmaar B.V."; 

Beantwoording: 
de zienswijze is algemeen gesteld en niet nader gemotiveerd Niet duidelijk is welke 'ontsluiting' en welke 
'grote gevolgen' het betreft; 

dat op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35 Wro dit besluit en de andere besluiten die 
vereist zijn voor het project `Gasopslag Bergermeer' gelijktijdig door de Minister van EL&I worden 
bekendgemaakt. Tevens doet de Minister van EL&I daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-
aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg; 

gelet op het bepaalde in artikel 3.22 van de VVro, zoals dit luidde ten tijde van de indiening van de aanvraag, 

besluiten: 

ontheffing te verlenen voor maximaal 5 jaar, onder de voorwaarde dat van de verleende ontheffing 
slechts dan gebruik kan worden gemaakt als de privaatrechtelijke belemmeringen, die voortvloeien 
uit het ten dienste van deze ontheffing gebruiken van gronden die niet in eigendom zijn van TAQA 
Energy B V. zijn weggenomen en voor zover dit kenbaar is gemaakt aan hun college. Dit kenbaar 
maken dient te geschieden door de toezending door aanvrager aan hun college van koop-, huur- of 
gebruiksovereenkomsten zoals door partijen ondertekend, Daaraan kunnen door partijen 
ondertekende verklaringen waaruit de toekomstige wilsovereenkomst blijkt, worden gelijkgesteld; 
te bepalen dat na het verstrijken van de termijn van maximaal 5 jaar  de met het bestemmingsplan 
strijdige situatie hetzij in de oorspronkelijke toestand dient te worden hersteld hetzij met het 
bestemmingsplan in overeenstemming dient te worden gebracht; 
het bovengenoemde verzoek in te willigen overeenkomstig de bijgaande gewaarmerkte bescheiden 
en de bij dit besluit behorende tekeningen: 

• tekening verzoek ontheffing ex artikel 3.22 VVro (800.29.00.01.01) d.d. 13.10.2009 

	

m 	detailtekening betreffende gebied Alkmaar (800.29.00.01.00) d.d. 03.12.2009 
• brief TAQA m b.t. aanvulling in verband met verschuiving locatie d.d. 17.05.2010 

	

Alkmaar, 	c.  
het college van burgemeester en wethouders van voornoemd, 

„ 
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NB 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 
zes weken an vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep 
kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen 
zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing, Dit betekent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn 
van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het 
beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is, 
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Den Haag, 20 Oktober 2009 
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Telefoon: 070 - 33 37 593 
Fax: 070 - 33 37 898 

P.J.G. van der Sman 
Projectmanager Vergunningen 
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GEMEENTE ALKMAAR 

ten behoeve de realisatiewerkzaamheden 	DATUM: 20-10-2009 
Bergermeer Gasopslag 

aanvraag 

tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro ten behoeve de realisatiewerkzaamheden 

Bergermeer Gasopslag 

DEZE AANVRAAG VERVANGT DE OP 11 JUNI 2009 INGEDIENDE AANVRAAG  

_;11.1a van 
burgerneAster en vm.thoodof 
an A!kmant- 

rn 
d 	01 APR. 2011 

rn Fri 

Gegevens Indiener: 

Naam: 
Contactpersoon: 
Adres: 

TAQA Energy B.V. 
P.J.G. van der Sman 
Prinses Margrietplantsoen 40 
2595 BR, Den Haag 
Postbus 11550 
2502 AN, Den Haag 
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GEMEENTE ALKMAAR 

ten behoeve de realisatiewerkzaamheden 	DATUM: 20-10-2009 
Bergermeer Gasopslag 

Gasopslaq Bemermeerproject en riikscoOrdinatieregeling  
Be Bergermeer Partnergroep bestaande uit TAQA Energy B.V., Petro-Canada Netherlands B.V., Dyas B.V. 
en Energie Beheer Nederland B.V. is voornemens om nabij Alkmaar een ondergrondse gasopslag te 
ontwikkeien onder de naam Bergermeer Gasopslag. Bij Koninklijk Besluit van 31 oktober 2008 is het 
openbaar belang erkend van de werken tot aanleg en instandhouding van leidingen en bijkomende werken 
voor het transport van gas- en hulpstoffen voor het project Gasopslag Bergermeer. Voor het project is bij 
wet de rijkscoOrdinatieregeling voor energie-infrastructuurprojecten van toepassing verklaard dat het 
nationaal belang van het project verder onderstreept. Concreet houdt het van toepassing zijn van de 
rijkscoOrdinatieregeling voor dit project in dat de ruimtelijke inpassing wordt gerealiseerd met een 
rijksinpassingsplan vastgesteld door het Rijk, en dat de besluiten op zowel de ruimtelijke inpassing als 
vergunningaanvragen en ontheffingsverzoeken gecoOrdineerd worden genomen. 

Reden ontheffinqsverzoek  
Ten behoeve van de realisatie van het project zullen gedurende de realisatiefase van ondermeer de 
leidingaanleg, tijdelijke verhardingen/wegen en opslag van goederen noodzakelijk zijn. Deze verhardingen 
worden middels zand en rijplaten aangebracht. Deze activiteiten zullen zich voor het overgrote deel binnen 
het plangebied van het rijksinpassingplan afspelen. Oak daarbuiten vinden echter deze activiteiten tijdelijk, 
beperkt, pleats. 

Het (ontwerp)rijksinpassingsplan maakt binnen  het plangebied de werkzaamheden at mogelijk. Het 
rijksinpassingsplan omvat een herziening van de onderliggende bestemmingsplannen voor het gehele 
plangebied. De onderlinge relatie tussen de bestemmingen is in het inpassingsplan weergegeven. 
Werkzaamheden die worden uitgevoerd ter realisatie van het inpassingsplan zijn op basis van het 
inpassingsplan toegestaan. 
Voorzover de tijdelijke activiteiten en voorzieningen echter buiten  het rijksinpassingsplangebied vallen 
verzoeken wij u, als onderdeel van de gecoordineerde vergunningen, een tijdelijke ontheffing als bedoeld in 
artikel 3.22 Wro van het geldende bestennmingsplan te verlenen. Be tijdelijke ontheffing maakt activiteiten 
ten behoeve van aanleg van de voor het project beoogde installatie-onderdelen of voorzieningen, mogelijk. 

Juridisch context 
Bestemmingsplannen kennen een stelsel van aanlegvergunningen op grond van art 3.3 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening (Wro). Op grond van art 3.22 van de Wro kan een tijdelijke vrijstelling van het 
bestemmingsplan worden verleend. Deze ontheffing heeft betrekking op het gehele bestemmingsplan, dus 
inclusief een eventueel aanlegvergunningstelsel. De ontheffing kan voor een periode van maximaal 5 jaar 
worden verleend. 

Bestemminqsplannen waarop het ontheffingsverzoek op qrond van art. 3.22 Wro betrekkinq heeft 
Het gaat om gebieden die vallen onder de volgende bestemmingsplannen: 

Gemeente Alkmaar 
- Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid 2 van de gemeente Alkmaar, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 31 oktober 2002 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 17 
juni 2003. 
Bestemmingsplan Partiele Herziening (Boekelermeer Zuid 2) van de gemeente Alkmaar, 
vastgesteld door de gemeenteraad op 7 Juni 2007 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 
28 augustus 2007. 

Gemeente Bergen 
- Bestemmingsplan VVeidegebied van de gemeente Bergen, vastgesteld dour , r ne,enteraad op 

28 juni 1994 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 14 februari 139E,  
- : Bestemmingsplan andeljj Gebied 1998 van de gemeente Bergen, vz-itger,:te;ic) 

gomeenhsmed 1&Q8en goedgekeurdduor GedePbteerde 8tdte:6' 
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Gemeente Heiloo 
- 	Bestemmingsplan Landelijk gebied van de gemeente Heiloo, vastgesteld door de gemeenteraad op 

3 november 1997 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 16 juni 1998. 

Gemeente Schermer 
- 	Bestemmingsplan Landelijk gebied 2003 van de gemeente Schermer, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 28 oktober 2003 en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 8 juni 2004. 

Als bijlage bij dit verzoek is een kaart waarop de betreffend gebieden aangegeven staan. Dit overzicht geeft 
het totaalbeeld van de voor het project benodigde werkzaamheden in de vier gemeenten weer. Het 
onderhavige verzoek heeft uitsluitend betrekking op het deel binnen uw gemeentegrenzen. De ander drie 
gemeenten hebben een vergelijkbaar verzoek ontvangen. 

In onderstaande tabellen worden de gebieden beschreven: 
• De eerste kolom van het overzicht betreft het nummer dat correspondeert met de locatie op 

de kaart; 
• De tweede kolom is de omschrijving van de werkzaamheden; 
O De derde kolom geeft de motivering van de noodzaak; 
• De vierde kolom geeft de omvang van het gebied (overeenkomstig de kaart); 
• De vijfde kolom geeft een indicatie van de tijdsduur aan en in de laatste kolom zijn voor 

zover noodzakelijk aanvullende opmerkingen geplaatst. Hoewel de tijdsduur van de meeste 
werkzaamheden ter plaatse betrekkelijk kart is, zullen de werkzaamheden vanwege de 
fasering van het project over het gehele project gedurende een periode van drie tot vijf 
jaren plaatsvinden. Wij verzoeken u daarom om de tijdelijke ontheffing voor de maximale 
periode van vijf jaren te verlenen. 

De milieueffecten van de werkzaamheden zijn onderzocht in het kader van de doorgelopen 
milieueffectenprocedure Gasopslag Bergerrneer. Eon exemplaar hiervan is in mw bezit. De in paragraaf 9.6 
voor het voorkeursalternatief geformuleerde mitigerende maatregelen zullen bij het uitvoeren van de 
werkzaamheden worden toegepast. Overige benodigde vergunningen en ontheffingen zullen gecoOrdineerd 
bij de betreffende bevoegde gezagen worden aangevraagd. 

Toelichting biigevoegde kaart (Nummers verwijzen naar opgemerkte gebieden op kaart) 

Max. 
breedte van 	Indicatle 

Nr 	OmschrijvIng 	 Nodlg voor 	 strook 	duur 
23 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 

materiaal en materieel 
45 m 3 mnd 

25 Inrit en uitrit vanaf openbare weg 
Uitlegstrook HDD boring trace naar PGI. (In 
nauw overleg met PWN) 

Toegang leidingstrook, deponere 	van grond, 
ateriaal en materieel. 

0 m nd 

26 Werkstrook voor aanleg leidingen Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 
materiaal en materieel . (Voor deel dat niet via 

20m mnd 

HOD aangelegd wordt) 

27 Werkstrook voor aanleg leidingen 
knit en uitrit vanaf openbare weg, 
Opstellen FIDD bc,orapparattxr voor 

Toegang leidingstrook, deponeren van grond, 
materiaal en materieel 

35 m mnd 

NOord-Hollands k 
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Gemeentebestuur van Alkmaar 
t.a.v. mevr. Drs. C.M.D. Dijkstra 
Mallegatsplein 10 
1815 AG Alkmaar 

7 december 2009 

Onderwerp: ontbrekende gegevens tiideliike ontheffing art 3.22 Wro 
Uw referentie: BWT/20090968/INK 
TAQA ref PvdS.09.12.07a 

Geachte mevrouw Dijkstra, 

Refererend aan uw brief van 11 november j.l. waarin u nog enige vragen en opmerkingen heeft over de door ons 
ingediende aanvraag (ontheffing artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening) berichten wij u het volgende. 
In deze aanvraag is een aantal kleine omissies geslopen en er is naar nu blijkt onduidelijkheid op een aantal punten. 
Wij zullen kort hiervolgend het een en ander toelichten.. 

• Aan deze brief heb ik 3 kopieen toegevoegd van de betreffende tekening waarin is aangegeven voor welke 
gebied de ontheffing wordt aangevraagd. Op uw verzoek een grotere tekening, schaal 1:500 van alleen het 
gebied binnen de gemeente Alkmaar. In de tabel van de aanvraag staan bovendien de dimensies van de 
gebieden waarvoor de ontheffing wordt aangevraagd, aangegeven. 

• Naast de in onze aanvraag ontheffing (20-10-09) aangegeven bestemmingsplannen, verzoeken wij u ook 
ontheffing to verlenen van de bestemmingsplannen Boekelermeer Zuid 1 en Boekelermeer. Deze stonden 
in onze earivrabii4bUS-16V0fil< niet genoemd. Zie bijgaand erratum. 

burgoniester en weLniouaert,  
fan Alkmaar 

• De werkzaamheden ten behoeve van de kruising van de Ringsloot (kade/plas dras) worden wel in de tabel 
onder 	 Ritpusievelijk niet bij de gemeente Alkmaar genoemd. De nummering is echter 
hetzelfde. Zie bijgaanorOatum. 

m 
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Hoogachtend, 

P.J.G. van der Sman 
Project Manager Vergunningen 

• Het gebied ten zuiden van de beoogde gasbehandeling- en compressie-installatie is bedoeld als uitlegstrook 
ten behoeve van de HDD boring (Horizontal Directional Drilling) near de Piekgasinstallatie (in nauw overleg 
met PWN). Dit is aangegeven onder nr. 25 in de tabel onder Alkmaar. De met rood aangegeven delen in de 
kaart betreffen niet uitsluitend het trace, maar duiden het gebied aan dat benodigd is om tijdelijke 
activiteiten ten behoeve van de aanleg van de leidingen in het trace mogelijk te maken. 

• Hoewel de tijdsduur van de meeste werkzaamheden ter plaatse betrekkelijk kort is (veelal 3 maanden), 
zullen de werkzaamheden vanwege de fasering van het project over het gehele project gedurende een 
periode van 5 jaar plaatsvinden. Wij verzoeken u daarom om de tijdelijke ontheffing voor de maximale 
periode van vijf jaren te verlenen. De gewenste ingangsdatum is 1 juni 2010. 

• Momenteel zijn nog niet voor alle gronden de overeenkomsten voor het tijdelijk gebruik gesloten. Wij zullen 
voordat de tijdelijke werkzaamheden plaatsvinden het gebruik met betrokken eigenaren en gebruikers 
regelen. In het kader van de rijkscoordinatieregeling zullen wij zo nodig gebruik rriaken van de 
Belemmeringenwet Privaatrecht. 

• De voorgenomen werkzaamheden bevatten geen bodemverstorende maatregelen die effect kunnen 
hebben op zich mogelijk in de grond bevindende archeologie. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd en wil mij excuseren voor de onvolkomenheden in de 
aanvraag. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende via het telefoonnummer 070-
3337593 

behoori 	bec)luii van 
burgernee,stir on weitiouders 
an A!kraaa: 

4d 	01 APR 201 

2 0 0 9 0 9 6 8 	i 
Bijlage 1: Erratum aanvraag ontheffing ex art. 3.22 Wro (gaarne in de aanvraag in te voeg‘n) 
Bijlage 2: 3 x gedetailleerde kaart van trace met voor de aanleg benodigde gebieden ten behoeve van de aanleg van 
de faciliteiten in het kader van de Bergermeer Gasopslag 

cc. Minister van Economische Zaken, p/a Bureau Energieprojecten, T.a.v. mw. Drs. C.H. Krijger 
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ERRATUM 

aanvraag tijdelijke ontheffing ex artikel 3.22 Wro 
	pag 1 van 1 

GEMEENTE ALKMAAR 
T 	A 	

ten behoeve de realisatiewerkzaamheden 	DATUM: 7 dec 2009 

Bergermeer Gasopslag 

ERRATUM: 

Bladziide 2:  
Aan de aanvraag dd 20-10-2009 dient op blz 2 onder het kopje Sestemmingsplannen waarop het 
ontheffingsverzoek op grond van art. 3.22 Wro betrekking heeft' onder 'Alkmaar' de volgende 
bestemmingsplannen toegevoegd te worden: 

Bestemmingsplan Boekelermeer Zuid-1 
Bestemmingsplan Boekelermeer 

Bladziide 3:In  de tabel op blz 3 dient de volgende regel toegevoegd te worden: 

Toelichtinq  bilgevoedde kaart (Nummers verwijzen naar opgemerkte gebieden op kaart) 

Nr 
24 

Omschrijving 
Werkterrein t.b.v. kruising kade/piasdras 

Nodig voor 
Deponeren grond en matenalen 

Max. 
breedte van indicatje 

strook 	thrtir 
100 x 30 m 4 mnd 
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17 mei 2010 

Onderwerp: Aanvraaq verqunningen Gasopslag Bergermeer — situerinq behandelinqsinstallatie 

TAQA ref: BGS/PERM/General/L002 

Geachte dame, heer, 

In verband met het project Gasopslag Bergermeer, hebben wij bij u in de periode juni-
november 2009 verschillende vergunningaanvragen ingediend. 

Onderdeel van het project Bergermeer Gasopslag is de installatie voor gasbehandeling- en 
compressie op het bedrijventerrein Boekelermeer te Alkmaar (verder: de installatie 
Boekelermeer). 

Op basis van de situering, zoals tot op heden aangehouden, van de installatie 
Boekelermeer hebben wij de bovengenoemde aanvragen voor de uitvoeringsbesluiten 
ingediend. Bij diverse aanvragen is een schets gevoegd van de situering van de installatie 
Boekelermeer. Deze schets is thans bijgevoegd als Bijlage I, waarbij de installatie op de 
Boekelermeer is aangegeven als "BKM". 

In verband met aspecten van ruimtelijke inpasbaarheid, heeft de Minister van Economische 
Zaken besloten om de installatie Boekelermeer om en nabij 70 meter in oostelijke richting te 
verschuiven ten opzichte van het eerdere plan. Met deze nieuwe situering wordt optimaal 
aangesloten op de ruimtelijke indeling van de directe omgeving van de installatie 
Boekelermeer. De nieuwe situering is weergegeven op de thans bijgevoegde Bijlage II. 

Met de gewijzigde situering wordt de invloed van de veiligheidscontour op de omgeving zo veel 
mogelijk beperkt, en behoeft de gemeentelijk voorgenomen groene structuur langs het 
toekomstige fietspad (huidige Boekelermeerweg) niet te worden onderbroken door de 
begrenzing van de installatie Boekelermeer. 

De verschuiving heeft inhoudelijke consequenties voor diverse uitvoeringsbesluiten. Voor 
verschillende andere uitvoeringsbesluiten heeft de verschuiving geen inhoudelijke 
consequenties. 

Evenwel Iigt aan diverse aanvragen (zowel gevallen wel, als gevallen niet beInvloed door de 
verschuiving) voor verschillende uitvoeringsbesluiten, dus de genoemde situatieschets 
mede ten gronuslag, waarin de verschuiving uiteraard nog niet was verwerkt (zie Bijlage I). 
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delijke groet, 

Bij deze zenden wij u in verband met de aanvragen uitvoeringsbesluiten, de nieuwe 
situatieschets (bijiage II), waarin de situering van installatie Boekelermeer na de 
verschuiving is weergegeven. 

Wij verzoeken u bij deze om, in zoverre in afwijking van alle door ons bij u ingediende 
aanvragen, de nieuwe situatietekening bijiage II, in de plaats te stellen voor de eerder 
ingediende situering(en), zoals weergegeven in bijiage I, en voor zover nodig de nieuwe 
situering als wijzigingen op andere bestaande schetsen te beschouwen. 

Voor zover de wijziging van de situering geen inhoudelijke invloed heeft op de lopende 
vergunningaanvragen (beoordeling, toetsing), beschouwen wij de wijziging van de aanvraag 
hiermee als doorgevoerd. 

Indien het bovenstaande volgens u een andere aanpak dan wel aanvulling behoeft, of u 
anderszins nog aanleiding ziet voor aandachtspunten of vragen, kunt u contact opnemen 
met dhr. S. Haak, telefoonnummer 070-3337636. 

K. Huijsmans 
Projectmanager Vergunningen 

ICAJO LIU 	\kti I 

01 Apfi, 201) 

ra 1-1-1 rin 

2 0 0 9 0 9 6 8 

Bijlage I: Overzichtskaart ingediend bij vergunningenaanvraag 
Bijlage II: Overzichtskaart Iaatste versie met de verschoven installatie in Boekelermeer Zuid 

Cc: Minister van Economische Zaken, p/a Bureau Energieprojecten 
t.a.v. Mw. Drs. C.H. Krijger 

Primes Margnetplanisoen 40, PO box 11550. 2502 AN The Hague, The Netherlands T +31 70 33 37 500 F +31 70 33 37 898 
Registered in The Hague, The Netherlands: Chamber of Commerce No. 27149802 

Direct T+ 31 70 33 37 597 E Koos.Huiismansetaaaolobalcom 



R;.~ls~~~~' 




	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16

