Factsheet Convenanten Gasopslag Bergermeer

Afspraken over schade als
gevolg van een beving
In het geval dat zich een beving voordoet als gevolg van gaswinning of –opslag in de Bergermeer, dan liggen er afspraken over het vaststellen en vergoeden van de schade. TAQA
heeft daarover convenanten afgesloten met de gemeenten
Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer. De afspraken in het
convenant hebben als doel dat belanghebbenden snel en servicegericht worden geholpen in geval van eventuele schade of
overlast. Onderstaand vindt u de hoofdlijnen van het convenant over schade als gevolg van bodembeweging.

6 N
 iet eens met afwijzing van een schademelding door TAQA,
met de conclusie van het bureau of met de hoogte van de
schadevergoeding? Dan kan de melder naar de onafhankelijke
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) stappen. Het
advies van de Tcbb is bindend. De melder kan ook de rechter
vragen om een uitspraak.

7 Een melder die naar de Tcbb of de rechter stapt, kan in afwachting van de uitspraak de schade door TAQA voorgefinancierd
krijgen.

Schade als gevolg van bodembeweging?

1 T AQA is wettelijk aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele bodembeweging als gevolg van de Gasopslag Bergermeer.
TAQA neemt de verantwoordelijkheid voor de schade die het
bedrijf is toe te rekenen.

2 In geval van schade: u stelt TAQA aansprakelijk door melding
met het schadeformulier op de website www.gasopslagbergermeer.nl. Meldingen kunnen ook worden gedaan via e-mail
(gasopslagbergermeer@taqaglobal.com), brief of telefoon (088
8272876), uiterlijk binnen drie maanden na constateren van de
schade.

3 Als de relatie tussen gemelde schade en bodembeweging
aannemelijk is, laat TAQA de klacht binnen 2 weken na melding
onderzoeken door een expertisebureau.

4 Het expertisebureau rapporteert binnen 2 weken. Als het
bureau vaststelt dat de schade het gevolg is van bodembeweging veroorzaakt door de gasopslag, dan begroot het ook
de schadevergoeding. Concludeert het bureau dat de schade
niet is veroorzaakt door bodembeweging, dan rapporteert het
gemotiveerd een andere oorzaak.

5 Zijn gedupeerde en TAQA het eens over de schadevergoeding,
dan betaalt TAQA deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen
30 dagen.

TAQA heeft met de gemeenten Alkmaar, Bergen, Heiloo en Schermer ook een convenant gesloten over overlast of schade tijdens de
bouw van Gasopslag Bergermeer. De hoofdlijnen van dit convenant
vindt u in de factsheet ‘Afspraken over overlast en schade tijdens
de bouw’.
Beide convenanten zijn te vinden op www.gasopslagbergermeer.nl.

