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Je credentials: 

Single-Click Login:

Login:

Gebruiker:
Wachtwoord:
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Your credentials: 

Single-Click Login:

Login:

Username:
Password:
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Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 werkt het ministerie van EZK voor
deze procedure vast in de geest van en zo veel mogelijk naar de letter van de Omgevingswet. Dat betekent onder
andere een uitgebreid participatietraject met de omgeving.

Er is op ambtelijk niveau al contact geweest tussen zowel Vermilion en uw organisatie als EZK en uw organisatie. Op
dit moment werken wij aan de voorbereiding van een Kennisgeving voornemen en participatie. In de kennisgeving
leggen we uit wat het initiatief van Vermilion behelst en nodigen wij de omgeving uit mee te denken over mogelijke
alternatieve invulling van het project. Verder kan de omgeving meedenken over welke alternatieven kunnen worden
meegenomen in de onderzoeken. Het betreft de onderzoeken naar de effecten op het milieu, de techniek, de
kosten, de omgeving en de toekomstvastheid.

Inmiddels hebben we een afspraak voor een bestuurlijk overleg staan op 7 december aanstaande. Graag ga ik dan
met u en Vermilion in gesprek over dit project en over de vormgeving van de bestuurlijke samenwerking en de
procedure.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de :
@minezk.nl of 06 ).

Met vriendelijke groet,

MT lid directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bijlage

Van:
Verzonden: woensdag 2 december 2020 17:35
Aan: @gemeentewesterveld.nl' @gemeentewesterveld.nl>; @weststellingwerf.nl'

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e 10.2.e

10.2.e10.2.e





1

Van:
Verzonden: maandag 7 december 2020 11:17
Aan:
Onderwerp: Advertentie Boergrup 2-12 def concept
Bijlagen: Advertentie Boergrup 2-12 def concept.docx

Categorieën: Categorie Geel
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u 
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, 
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te 
verwijderen. 
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard 
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch 
verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you 
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you 
are requested to inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the 
risks inherent in the electronic transmission of messages. 
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: Pijs, drs. E.W.E. (Esther)
Verzonden: woensdag 9 december 2020 07:24
Aan:
Onderwerp: Nota mezk
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Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: woensdag 9 december 2020 10:52
Aan: )
Onderwerp: RE: [EXT]  RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Categorieën: Categorie Geel

Ik snap je punt , omgevingsmanager, is veel in gesprek met mensen in de regio.

GasDrOvF zorgt al voor roering op dit onderwerp. Mensen die met Boergrup project te maken hebben werden
uitgenodigd bij opnames vorige week van de Monitor in Vledderveen. Met andere woorden, veel mensen die direct
belanghebbende zijn, weten ervan. Er stond ook al e.e.a. in de pers.

Wij zijn gewoon als altijd bereikbaar.

Gr,

From:
Sent: woensdag 9 december 2020 10:49
To: )'
Subject: RE: [EXT] RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Dat snap ik wel en is maandag ook zo besproken.
Maar als je op het gasveld woont en je leest dit daags voor de kerst in de krant…
Dat zal leiden tot heel veel gedoe.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeentehuis
Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega

I www.weststellingwerf.nl
T (0561) Postadres
F (0561) Postbus 60, 8470 AB Wolvega
E @weststellingwerf.nl

Algemeen nummer
140561 Proclaimer

Aanwezig: ma, di, wo, do, vr

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen

Van: @vermilionenergy.com]
Verzonden: woensdag 9 december 2020 10:41
Aan: )'
Onderwerp: RE: [EXT] RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Hoi de kennisgeving is juist bedoeld als eerste aanzet, als aankondiging en oproep mee te denken.

We hebben uiteraard vele gesprekken al gevoerd in de omgeving.

198

10.2.e

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e







4

Beste

Ik moet mijn raad informeren over de terinzagelegging vanaf de 18e,
zodat zij zich niet overvallen voelen als de krant die dag op de deurmat valt.

Het informeren van de raad moet met een memo via het college van BenW.

Kan ik het kaartje met de gasvelden uit de advertentie gebruiken?
En is de terinzagelegging vanaf de 18e zeker?

Ik moet dat memo uiterlijk morgenmiddag aan het college aanbieden.
Graag op korte termijn je reactie.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling Gemeentehuis
Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega

I www.weststellingwerf.nl
T (0561) Postadres
F (0561) Postbus 60, 8470 AB Wolvega
E @weststellingwerf.nl

Algemeen nummer
140561 Proclaimer

Aanwezig: ma, di, wo, do, vr

Denk aan het milieu voor u besluit deze mail te printen

Van: @minezk.nl]
Verzonden:maandag 7 december 2020 11:01
Aan:
CC: @vermilionenergy.com'; ; @rws.nl';

@gemeentewesterveld.nl'; @fryslan.frl'; '
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Hoi,

Ik heb de stukken nog even nagekeken. Er was een verschil tussen de concept stukken en de definitieve stukken
voor de vergadering. In de definitieve stukken voor de vergadering stond de juiste til termijn: van 18 12 tot en met
13 2.

Groeten,

Van:
Verzonden:maandag 7 december 2020 10:19
Aan: @weststellingwerf.nl>
CC: @vermilionenergy.com' @vermilionenergy.com>;

@minezk.nl>; @rws.nl' @rws.nl>;
@gemeentewesterveld.nl' @gemeentewesterveld.nl>; @drenthe.nl>;
@fryslan.frl' @fryslan.frl>; @fryslan.frl>;
@vermilionenergy.com>

Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december
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