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Agendapunt
Onderwerp Aanvraag omgevingsvergunning voor een 

proefboring en winning van aardgas TAQA

Middenbeemster, 22 februari 2011

Aan de raad

> voorstel

- In beginsel planologische medewerking verlenen aan het doen van een proefboring naar en 
het eventueel winnen van aardgas op een locatie tussen de Zuiderweg en de Zuidersloot in 
de hoek van de Zuidersloot en de Jisperweg; 

- verklaren dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

> toelichting

TAQA Onshore BV heeft op 17 december 2010 een aanvraag voor een omgevingsvergunning gedaan 
voor het doen van een proefboring naar aardgas (een mijnbouwwerk) in De Beemster en bij een 
positief resultaat het winnen van aardgas. 

Het project vloeit voort uit het zgn. ‘kleine gasveldenbeleid’ van het Rijk. Uit geologische studies blijkt 
dat er in de ondergrond een aardgasveld aanwezig zou kunnen zijn. De locatie waar de proefboring 
gaat plaatsvinden ligt tussen de Zuiderweg en de Zuidersloot in de hoek van de Zuidersloot en de 
Jisperweg. Deze locatie is het resultaat van vele factoren, zoals een boortechnisch en economisch 
haalbare boorafstand, een ligging buiten kwetsbare natuurgebieden en het schootsveld van de Stelling 
van Amsterdam, zo ver mogelijk van bebouwing, in de nabijheid van openbare wegen en medewerking 
van landeigenaren en landgebruikers. 

Mocht uit de proefboring blijken dat er een winbare hoeveelheid aardgas aanwezig is dan zal de locatie 
worden ontwikkeld tot een productielocatie. Voor de aardgaswinning zal een ondergrondse pijpleiding 
vanaf de productielocatie naar het dichtstbijzijnde aansluitpunt van het bestaande ondergrondse 
gasleidingnetwerk van TAQA worden gerealiseerd. Via dit netwerk zal de gewonnen aardgas 
getransporteerd worden naar de aardgasbehandelingsinstallatie in Alkmaar. 

De aanvraag van TAQA is vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwing waarin uitgebreid op het 
voorgaande wordt ingegaan, maar ook op de inrichting van het proefboorterrein, de effecten van het 
mijnbouwwerk op de omgeving, zoals het milieu, de veiligheid, de visuele inpassing en het risico van 
bodembeweging. 
Op de proefboorlocatie is het Besluit algemene regels milieu mijnbouw van toepassing. De in dit 
besluit gestelde geluidsniveaus mogen op 300 meter niet worden overschreden. De dichtsbijzijnde 
woning is gelegen op een afstand van circa 430 meter. 
Het project voldoet aan het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Voorafgaand aan de boring zal een 
specifiek brandbestrijdingsplan worden opgesteld en besproken met de plaatselijke brandweer. 
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Bij de keuze van een locatie is rekening gehouden met de aanwezigheid van een goede ontsluiting. 
Voor het project zal TAQA een verkeersplan opstellen. Waarschijnlijk is dat hoofdzakelijk gebruik zal 
worden gemaakt van de provinciale weg N244, Middenweg, Zuiderweg en Jisperweg. 
Verkeersbewegingen worden veroorzaakt door de aan- en afvoer ten behoeve van het inrichten van de 
locatie, van de boortoren, de installaties en ander materieel. Op de locatie zullen maximaal ongeveer 
25 personen aanwezig zijn. 
Voor het project heeft TAQA een aanvraag voor een watervergunning gedaan bij het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Wat betreft het risico van bodemdaling wordt vastgesteld dat in de ondergrond sprake is van een klein 
langgerekt reservoir  en dat als gevolg daarvan geen merkbare bodemdaling is te verwachten. 

Op het terrein zullen gedurende ongeveer drie maanden activiteiten plaatsvinden. Het terrein zal 
worden omgeven door een hekwerk. Na de opbouw van ongeveer 2 à 3 weken zal gedurende circa vier 
weken een boortoren van maximaal 55 meter hoog aanwezig zijn. De boortoren zal na de proefboring 
verwijderd. Dit kost ook ongeveer 2 à 3 weken.  De technische installaties op de grond zijn ongeveer 
2,5 meter hoog. 

Over het project heeft TAQA een informatieavond gehouden op 15 december 2010. Hiervoor zijn 
omwonenden per brief persoonlijk uitgenodigd en heeft er een kennisgeving in de Binnendijks gestaan. 
Er waren tijdens de avond ongeveer 40 geïnteresseerden. 

Op de betreffende gronden rust ingevolge het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1994 de 
bestemming agrarische doeleinden, productiegebied I. Het project is met deze bestemming in strijd. 

Aangezien er strijd is met het bestemmingsplan is, dient een omgevingsvergunning voor het afwijken 
van het bestemmingsplan te worden overwegen (art. 2.1 lid 1 sub c Wabo). De vergunning kan 
vervolgens worden verleend op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3° Wabo. Ons college is 
bevoegd om over de omgevingsvergunning te besluiten. Om de vergunning te kunnen verlenen, dient 
uw raad een verklaring van geen bedenkingen af te geven (art. 6.5 Bor). Uw raad kan ook verklaren 
dat een dergelijke verklaring niet vereist is (art. 6.5 lid 3 Bor).

Een verklaring van geen bedenkingen heeft meerwaarde indien daaraan voorwaarden worden 
gekoppeld die het bevoegde orgaan niet zal stellen. Ons college zal de nodige voorwaarden stellen.
Gelet hierop stelt ons college u voor te verklaren dat er voor dit project geen verklaring van geen 
bedenkingen is vereist.

> juridische consequenties

Tegen de ontwerp-omgevingsvergunning en eventueel de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
kan een ieder zienswijzen indienen. 
Tegen de omgevingsvergunning is beroep bij de Raad van State mogelijk. 

> financiële consequenties
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