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Onderwerp 

aardbevingen _ 	_ 	 • 

Op 9 en 10 september en op 10 oktober hebben zich aardbevingen voorgedaan in de 
concessie Bergen. De tot nu toe beschikbare informatie wijst in de richting van een 
oorzakelijk verband van deze bevingen met de gaswinning. De aardbevingen hebben 
geleid tot meldingen van schade. Ik heb er goed nota van genomen dat BP als operator 
van de concessie Bergen serieus aandacht heeft gegeven aan deze aardbevingen jegens de 
pers, lokale overheid, EZ (Staatstoezicht op de Mijnen en DG M&E) en burgers en ik heb 
daar waardering voor. De afhandeling van schriftelijk ingediende claims is voortvarend 
ter hand genomen. 
De aardbevingen van september en oktober hebben hun hypocentrum, voor zover nu 
bekend, in verschillende velden. Nadere kennis omtrent het haardmechanisme van deze 
bevingen, de redenen die aan het optreden van deze bevingen ten gronde liggen, de vraag 
of bevingen in de toekomst opnieuw kunnen optreden in deze velden of wellicht ook in 
andere velden in het concessie-gebied, de vraag of bevingen kunnen leiden tot 
veiligheidsrisico's (te denken valt in het bijzonder aan de gasopslag-Alkmaar) zijn 
onderwerpen die belangrijk zijn om nader te bestuderen en daarover zo goed mogelijk 
antwoorden te krijgen. Deze vragen stel ik u als operator en mede-houder van de 
concessie. De vraag komt voort uit de verantwoordelijkheid die de concessionaris heeft 
voor een verantwoorde winning. Ik verwacht dat de vragen zullen leiden tot een werkplan 
op basis waarvan u activiteiten en studies zult doen. 
Het werkplan kan de basis voor een bespreking tussen u, het Staatstoezicht op de Mijnen 
en mijn directie zijn. Het werkplan is voor mij wellicht ook aanleiding om dit aan de 
Tcbb voor advies voor te leggen. In het werkplan kunnen vanzelfsprekend ook 
onderwerpen staan waarbij de overheid of andere partijen (concessionarissen, NITG, 
KNMI) een inbreng kunnen geven. 
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Directeur Energieproductie 

Ik stel het op prijs de eerste helft van november nader van u over het werkplan te 
vernemen. Daarnaast stel ik het op prijs over de voortgang bij de afhandeling van 
scl, declaims op de hoogte te blijven. 
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4 Sp!ts 

BP vergoedt schade 
door aardschokken 
ALKMAAR — BP Nederland 
Energie vergoedt de schade 
die is ontstaan door de drie 
aardschokken in de regio Alk-
maar dit jaar. Een expertisebu-
reau heeft de totale schade ge-
schat op ongeveer € 226.890 
(f 500.000). 

De regio Alkmaar werd op 9 
en 10 september en 10 oktober 
opgeschrikt door drie aard-
schokken. Deze werden vol-
gens het KNMI veroorzaakt 
door gaswinning door BP Ne-
derland Energie in het gebied. 
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