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Onderwerp: Aanmeldingsnotitie mer-boordelinq drukverhooino Berqermeerreservoir
Excellentie,

Zoals u weet heeft uitvoerig vooroverleg plaatsgevonden tussen uw ministerie, TAQA en het
Staatstoezicht op de Mijnen over een mogelijke reservoirdrukverhoging in de Gasopslag Bergermeer
Hierdoor zou meer aardgas opgeslagen kunnen worden, wat onder meer goed is voor de
leveringszekerheid van aardgas in Nederland. Uitvoerige studies hebben aangetoond dat de
drukverhoging mogelijk is zonder nadelige gevolgen voor het milieu en zonder toename van risico
met betrekking tot bodembewegingen.
Een eerste stap in de te doorlopen procedure tot eventuele toestemming is het besluit of wel of geen
milieuetfectrapport moet worden gemaakt. TAQA verzoekt U een besluit te nemen inzake de
bijgaande Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling, gemaakt in opdracht van TAQA. De notitie
concludeert dat een verhoging van de gemiddelde reservoirdruk naar 150 bar geen belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu heeft.
Wij zijn u zeet erkentelijk voor de aan dit verzoek te besteden tijd en aandacht. Wij hopen, mede
gezien het vooro,verleg, dat het mogelijk is dat uw beslissing binnen de door de wet voorgeschreven
termijn van 6 weken wordt genomen. Uiteraard zijn mijn medewerkers graag beschikbaar voor verder
overleg of toelichting als u dat wenselijk vindt. U kunt daarvoor contract opnemen met mevrouw
Hanneke de Vries (hanneke.devries@taqaqlobal.com of 088 8272 664).
Hoogachtend,
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Bijlage: Aanmeldingsnotitie mer-beoordeling uitbreiding opslagcapaciteit Gasopslag Bergermeer

Registered in Alkmaar, The Netherlânds
Chamber of Commeræ No. 27 27 31 34
VAT No. N18140.79.386801

