
0













1

Van: @VNG.NL>
Verzonden: woensdag 28 juni 2017 08:50
Aan:
Onderwerp: Re: Vertrouwelijk: Aanmelding RCR Mijnbouwlocatie Boergrup

mijn advies zit er wat tussen in. ja, je moet een RCR doen maar pas nadat je als Min EZ gesprekken met 
betrokken gemeenten en provincie hebt gevoerd. Doel van die gesprekken is om over en weer de rollen helder te 
krijgen en om van hen te horen wat zij nodig hebben om hun rol goed te vervullen. Ik zou communiceren met de 
gemeenten en provincie dat  je deze voor deze voorfase x maanden de tijd neemt en dan de RCR gaat opstarten. 
Denk na hoe je helder maakt dat het geen onderhandeling is maar afstemming. Je bent immers de wet aan het 
uitvoeren, je bent niet een dealtje aan het sluiten. Er ligt hier ook een kans het op te richten platform van Tjeerd 
van der Zwan.  

Het is handig als je een oplossing voor de nulmeting van schade aan woningen achter de hand hebt. daar zullen 
wel de nodige vragen over komen. Een ander punt is het natura 2000 gebied. uit eigen praktijk weet ik dat de 
flora- fauna quickscans uitgevoerd in opdracht van projectontwikkelaars vaak te oppervlakkig worden uitgevoerd 
wat dan een fase later als een boemerang terugkomt. Het geeft de ander munitie. Juist in de buurt van een 
Natura 2000 gebied zou ik uitpakken met het flora fauna onderzoek. Zijn ten opzichte van het boren lage kosten.  

Ook voor mijn eigen lering vraag ik me af of jullie openstaan voor begeleiding van de projectleider door mij. In 
het bijzonder het aspect van letterlijk precies zijn (zie Smallingerland) en het continu checken of je de input van 
de gemeenten echt goed hebt begrepen bij de gemeenten zelf, zijn sleutelelementen.  

tot zover, 

groeten, 

________________________________________ 
Van: @minez.nl>
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 21:47 
Aan:
Onderwerp: Vertrouwelijk: Aanmelding RCR Mijnbouwlocatie Boergrup 

Ha  

Wat vind jij hiervan ? Moeten we hier een RCR willen ? 
En zo nee is er dan een andere weg die Vermillion een eerlijke kans geeft ? 
Ik heb vertrouwelijk in de kop opgenomen, omdat ik in dit stadium geen brede discussie wil over dit specifieke 
project. Ik wil slechts jouw mening al dan niet na ruggespraak met enkele collega's. 

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " @minez.nl< @minez.nl>>
Aan: @minez.nl<mailto @minez.nl>>, "

@minez.nl<mailto: @minez.nl>> 
Onderwerp: FW: Aanmelding RCR Mijnbouwlocatie Boergrup 

Ha ,
Zie bijgaand de melding RCR voor boergrup van Vermilion. Dit betekent dat wij de RCR moeten opstarten (tenzij 
we gronden hebben om deze buiten toepassing te verklaren en ik vermoed dat niet). We zullen dus op zoek 
moeten naar een projectleider.  gaf eerder aan wellicht mogelijkheden te zien binnen de clusters rcr. Graag 
wil ik met jullie overleggen. 
Groet,

Van: @vermilionenergy.com] 
Verzonden: dinsdag 27 juni 2017 16:14 
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Aan:
CC: ; 
Onderwerp: Aanmelding RCR Mijnbouwlocatie Boergrup 

Beste  

Vanmiddag hebben wij het RCR Aanmeldformulier voor de Mijnbouwlocatie RCR, conform de instructies op de site, 
per post verzonden aan: Ministerie van Economische Zaken, directie Energie en Omgeving, postbus 20401, 2500 
EK, Den Haag. Bijgaand stuur ik een scan van de opgestuurde stukken. 

Met vriendelijke groet, 

T: +31 (0)517-  
M: +31 (0)6 

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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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Directie Energie en Omgeving Bezuidenhoutseweg 73| 3e etage, C 
Zuid| 2594 AC |Den Haag | 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
T   : 070 – 
M : @minez.nl<mailto @minez.nl> 
W : http://www.rijksoverheid.nl/ez 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Let op! Bij bezoek aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs! 

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. 

*******************************************************************************************
*********************************** 
Disclaimer: 
De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie 
kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) 
is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet 
toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen. 
De Gemeente Westerveld  staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden 
e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Dit onderschrift is tevens het bewijs dat de email is gescand op virussen.
*******************************************************************************************
***********************************

10.2.e
10.2.e 10.2.e





Boergrup

Boergrup ligt er een winningsvergunning. Winning past binnen het uitgangspunt. 
Belangrijk om inzicht te hebben in het huidige regime m.b.t. drinkwater 
(grondwaterwingebied etc.); Bescherming kan iets te sterk zijn.  
Relevant is  hoe in de provincie Drenthe word omgegaan met grondwater?
3 categorieën:
Waterwingebied (???)
Strategische watervoorraden worden aangewezen voor gebruik over 5-10 jaar
Nationale grondwatergebieden –> uitgangaspunt is dat het zonde is om dit aan te tasten

Nut en noodzaak klein veld geldt ook hier; Importeren of zelf als het veilig kan?!
Opvragen: conceptbrief Kleine velden
TCBB -> advies m.b.t. schadeclaims (uitgangspunten zijn zo dat het in principe nooit 
gedoe geeft)
Belangrijk om te realiseren is dat de gemeente wil meeprofiteren bijvoorbeeld door 
investeringen.
Verwachting is dat de gemeente zich opstelt als bestuurder = dit is ook uitgesproken 
naar de gemeente; je kunt niet alleen achter de belangen van je burgers staan. EZK kijkt 
ook naar de belangen van de burgers maar ook naar andere belangen.

Onderzoek:
Planologische inpassing: wat gebeurt er nog meer in een gebied? Zijn er mogelijkheden 
om dingen samen/tegelijkertijd op te pakken (bijvoorbeeld nieuwe weg, kunnen we hier 
op aanhaken? Optie: huisjes in de bufferzone?
Welke belangen komen samen?

RCR ligt voor de hand; daarbinnen ruimte om afspraken te maken over de invulling (ook 
rol van de regionale overheid als zij dat willen, meedoen, meedenken)

(EBN: komende 30 jaar nog gas nodig (naast de energietransitie)) 

Dinsdag 6 maart – overleg met Rijkswaterstaat, 
was ziek)

 werken bij Rijkswaterstaat; projectmatig werken is binnen RWS 
(inmiddels) goed neergezet. RWS heeft – bij grote projecten – standaard een 
Projectmanager, Omgevingsmanager, Contractmanager, Kwaliteitsmanager en een 
Technisch manager.

Knelpunten (volgens RWS op basis van hun ervaringen) 
Krappe planning (EZK neemt – zelf? - de tijd qua planning waardoor RWS minder
tijd heeft)
Initiatiefnemer is leidend / drukt (qua planning maar ook los daarvan)
BEPper teveel werkzaamheden; tegelijkertijd veel ervaring met projecten. Inzicht
in wat zij zien als knelpunten is relevant.
Waarschuwing: voordat een impassingsplan ter inzage gaat, is er een bestuurlijke
fase (BRO) waar bestuurders hun advies kunnen geven. Wees er alert op dat
zaken naar buiten kunnen komen (advies bestuurders) terwijl uiteindelijk de
stukken die ter inzage liggen anders zijn. Advies om in een bestuurlijk overleg
hierover afspraken te maken met elkaar.

Procedure
In een RCR is RWS betrokken m.b.t. het Impassingsplan
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- toets de m.e.r. op I&W-zaken
- toetst de besluiten
- adviseert BZK (voor ruimtelijk besluit) en I&W

Belangrijk om RWS goed te betrekken; BZK te informeren (via RWS)
Goede afspraken maken over wanneer RWS aansluit en wanneer niet. (Ervaring RWS: 
worden vaak gevraagd voor overleggen waar zij niet hoeven te zijn; voorbeeld als het 
specifiek gaat om overleggen over regionale zaken die samen met initiatiefnemer worden 
besproken, dan hoeven zij niet aan tafel te zitten.)
RWS geeft aan om naast het regionale overleg een overleg te organiseren op rijksniveau 
(met de betrokken ministeries) waar de focus ligt op de procedure. Kennis/input kan 
worden meegenomen in het regionaal overleg.

RCR-procedure (werkwijzer van RWS – waarschijnlijk ook de werkwijzer die op E&O 
intranet staat) -> vanuit EZK zijn  en  … betrokken (geweest)

Actie: LNV betrekken i.v.m. Natura 2000
Actie: jurist in projectteam

Woensdag 28 februari – overleg , OCW (RCE), (Directie Regio), 

(Directie Regio, team van ):  betrekken als er bestuurlijke 
contacten zijn en bij hick-ups

: RCE is uitvoerend orgaan; onderwerpen als archeologie, landschap 
monumenten en werelderfgoed vallen binnen het pakket van  Hij heeft het 
accountschap Koloniën van Weldadigheid. Hij erkent een spanningsveld tussen energie 
(ook windmolens) en de rol van RCE. Hij vind het belangrijk dat dit spanningsveld wordt 
opgeheven.
Nominatie van de Koloniën loopt al vijf jaar; komt voort uit een maatschappelijke 
drijfveer (bottum-up). O.a. de oud-burgemeester van de gemeente Noorderveld, Hans 
van der Laan.
Nominatie geldt voor zeven koloniën (ook in België); gebied bestaat altijd uit een 
kernzone en een bufferzone.
ICO-MUS is de waakhond van Unesco; zij komen in mei met een advies. ICO-MUS staat 
bekend als een conservatieve club. Zij houden minder rekening met (soms) 
noodzakelijke ontwikkelingen en alles moet puntgaaf zijn. RCE staat hier anders in. Bij 
positief advies betekent dit over het algemeen een positieve beoordeling van de 
nominatie. Het kan voorkomen dat er een mits is; hierdoor kan de nominatie-periode 
worden opgerekt (hetgeen consequenties kan hebben voor activiteiten in de regio).
Nb. Maatschappij voor de Koloniën van Weldadigheid schijnt overigens zelf ook plannen 
te hebben om huisjes te bouwen in de bufferzone. 

OCW heeft adviesrol
Belanghebbenden kunnen klagen bij Unesco: als zij het gevoel hebben dat er activiteiten 
plaatsvinden die niet passen binnen de nominatie en dit melden wordt daar door Unesco 
actief naar gekeken.
Unesco heeft per land een focal-punt-> OCW,  (Hij is ook direct 
betrokken bij het dossier.)
Ingrediënten Unesco-erfgoed: 

gaat het om een universele waarde
gedekt door de ontwikkelingen in de tijd (iets kan op meerdere plekken in de
wereld plaatsvinden maar moet als individueel geval uniek zijn).

Kan om een cultureel landschap gaan en om gebouwen (vaak zijn deze al 
rijksmonument)

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



Erfgoed kent een kernzone en – i.v.m. de externe werking – een bufferzone. Gaat daarbij 
om zicht -> van binnen naar buiten en andersom.

Provincie Drenthe is ‘houder’ -> 1e aanspreekpunt

1. Wat is voor ons ‘meest’ belangrijke om te weten?
2. Wat als er sprake is van een positieve reactie met een ‘maar’?

Ad 1. 
Het gaat om zicht: wat is zichtbaar (toren, infrastructuur, etc.)
Verzakking (in hoeverre dit van toepassing is)
Voor hoelang staat de installatie (wat is de tijdelijkheid of de gegarandeerde
tijdelijkheid)
Is er budget aanwezig om gebied te herstellen
Boorlocatie / winningslocatie: wat zie je / wat kan je zien

Voorstel RCE:
Ruimtelijk plan met de gebieden op een rij waar nu geboord wordt (integrale visie voor 
het gebied) -> integraal ruimtelijk plan (advies)

Vermilion heeft aangegeven vrijwillig een MER  te willen doen.
Concept-NRD -> deze zo volledig mogelijk opstellen en dus ook de wensen meenemen 
m.b.t. status cultureel erfgoed. Beter aan de voorkant goed geregeld; uiteindelijk kunnen
belanghebbenden via zienswijze hier alsnog om vragen.

Op kolonienvanweldadigheid.eu zijn de kaarten terug te vinden van de gebieden waar het 
om gaat.

Actie:
Opvragen kaart bij Vermilion om een goed beeld te hebben van de locatie die zij voor 
ogen hebben.

Woensdag 7 februari 2018 – gesprek met 

,  woont er al 2 à 3 jaar, voorheen 
organisatieadviseur, nu gepensioneerd.

 heeft de bewonersvereniging opgericht. 
De heer (eigenaar van de gronden) heeft haar (en anderen omwonende 
vroegtijdig geïnformeerd over voornemen Vermilion).

,  komt uit Zeist, woont er net een jaar (begin 2017).  
Wel geïnformeerd over de mogelijkheid van een boorput door de makelaar. (Nb.  
vertelde later dat  wist waaraan hij begon voor wat betreft locatie en voornemen van 
gaswinning; toen zij haar woning kocht noemde de makelaar deze mogelijkheid al (maar 
minder hard als bij  
1e locatie zeer ongunstig volgens ; ligt recht in het zicht (Nb.  

 hebben de locatie getoond vanaf de tuin van  evenals de alternatieve locatie.)
Drie verschillende locaties besproken waarin uiteindelijk Vermilion zich ook kan vinden. 
Aangegeven dat het fijn is dat er wat betreft bewonersvereniging en Vermilion 
overeenstemming is maar dat er nog meer partijen zijn. Uitgangspunt is dat er sprake is 
van een zorgvuldige procedure met inspraakmogelijkheden.

Vermilion: eind 2016 1e gesprek plaatsgevonden
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Werknemer Vermilion, (?) loopt regelmatig rond. (Nb. Van oorsprong is hij 
degene grondaankoop regelt voor de locatie.)

Beeld dat  hebben van Vermilion: Vermilion verzwijgt zaken; dit gevoel leeft 
in het gebied, dit is vanuit de historie zo gegroeid. Recent het nieuws dat bij Wapse meer 
is gewonnen dan volgens plan werkt zeker niet mee.)

Verhaal/verhalen gaan een eigen leven leiden; er schijnen veel geruchten de ronde te 
gaan. Afgesproken dat als  iets horen, zij contact opnemen met EZK voor 
verificatie.   

Woensdag 7 februari 2018 – gesprek met , Erik van Schelven 
(wethouder), 
EZK-agenda gesprek gemeente Westerveld

Algemene info over het RCR-proces en rol van gemeente (bevoegdheid?)
Inzicht in beeld van de gemeente m.b.t. vergunningen (nb. Vermilion zet in op een Wabo-
vergunning; check hoe de gemeente hierin zit) – VVGB =
Verzoek 0-meting bij  alternatieve locatie
Vraag gemeente over communicatie met omgeving i.v.m partij Lokaal belang (reactie op brief?)
Vermilion,  (contact m.b.t. grondaankoop e.d.) = contact naar de omgeving
Regionaal overleg = provincie Friesland en gemeente Weststellingerwerf

Overleg Gemeente Westerveld 
 team leefomgeving, actief betrokken bij gaswinning in de gemeente

Erik van Schelven, wethouder
Onderwerp leeft (dinsdagavond bewonersinspraak-avond waar dit ook weer naar voren
kwam), duurzaamheid is ook een belangrijk onderwerp in de gemeente
Proces gaat over emotie
Belangen van inwoners staan bij Erik voorop bij het beoordelen van de winningsplannen
(geen technische kennis); gemeente maakt gebruik van adviesrecht.
Zorg voor een goede beginsituatie (0-meting - Meetnet inrichten en goed schade
afhandelprotocol
Begrip voor gaswinning

: projectleider voor Unesco i.v.m. aanmelding Maatschappij van Weldadigheid (=
stakeholder!)

Optie voor buiten toepassingsverklaring/verklaring van buiten toepassing. Dit heeft geen voordelen 
in geval van Boergrup (? Check, waarom niet?)  

Boergrup: 
Inzet op een zwaardere procedure vanwege N2000 en werelderfgoed + ruimtelijk regime 
(beschermd dorpsgebied en agrarisch). Volgen van ruimtelijk module houdt meer rekening met 
ontwikkelingen. 

Insteek gemeente planologische procedure -> als het gevoel bestaat bij omwonenden dat de
gemeente buitenspel wordt gezet. Bij RCR is gemeente adviseur (geen besluitgevend orgaan); om 
hiervan af te wijken is een verklaring van geen bedenkingen nodig (van EZK). 
Valkuil hierbij is dat de verklaring van geen bedenkingen niet op basis van ruimtelijke 
overwegingen wordt genomen maar op basis van emoties. 

Startnotitie ter inzage (NRD)
Inpassingsplan vraagt MER
Sowieso MER voor Wabo-vergunning + MER voor inpassingsplan nodig

Nb. Bij Wapse probleem  ->vergunning

Unesco-nominatie werelderfgoed.
Gemeente: Grote investering gedaan om tot de nominatie te komen. (Bij Vinkenga ligt al een put.)
Toren voor ongeveer drie maanden voor proefboring die dan weer wordt verwijderd is niet echt 
problematisch. Wat zijn de voorspellingen op lange termijn, dat blijft belangrijk voor omwonenden! 
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Schriftelijke opdracht van de opdrachtgever is belangrijk!
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de financiën –> i.v.m. botsen met alle
procedures is dit lastig. Het kost de PL die dit oppakt veel tijd.  Belangrijk om
rekening houden met geld voor RCR los van onze financiële kosten.
Belangrijkom in kaart te brengen: welke besluiten zijn er nodig en daarmee welke
bevoegde gezagen moeten aansluiten het proces?
Welke procedures zijn nodig: omgevingsvergunning met wijziging
bestemmingsplan (inpassingsplan) vastgesteld door EZK.
Klankbordgroep: relevant voor een MER = traject van ongeveer een half jaar.
Partijen die geïnteresseerd zijn, meenemen in het MER traject zo rond twee derde
van het traject. Denk aan partijen uit het regio overleg en andere partijen die een
rol hebben bij de inhoud. Voordeel is dat je ze ‘helpt herinneren en niet het gevoel
geeft overvallen te worden (ook al zijn alle procedures helder).
RCR-project (doorlooptijd): uitspraak RvS = traject van een half jaar uitspraak bij
beroepsprocedure.
Melding – formele aanvraag; voorafgaand aan de aanvraag
Project MER is gekoppeld aan een aanvraag omgevingsvergunning; deze is nodig
voor bijvoorbeeld aanleg installatie –> initiator moet MER opstellen dat past bij de
aanvraag.
Plan MER is nodig als er sprake is van een wijziging van een bestemmingsplan
(bestemmingsplan is een instemmingsplan op rijksniveau); EZK/andere ministers
is/zijn bevoegd gezag.

Bij ETM:
Risicofactor is capaciteit (geen afgeschermde omgeving); projectleider heeft nog
meer taken
Inzet externe factoren (beeldvorming)

Tips:
Sommige fases ligt de bal bij EZK
Opletten dat de pieken niet samenvallen!

Formele traject
Nb. Voorafgaand aan formele traject:
• Informatie ophalen bij betrokken partijen (bevoegde gezagen)
• Organiseren van een bijeenkomst (Start)

1.
Nota Reikwijdte en Detail opstellen en deze ter inzage leggen NRD voorleggen aan 
commissie MER voor advies

Inhoud NRD: actueel beeld t.a.v. de besluiten die aan de orde zijn, wat ga je 
onderzoeken/bekijken bijvoorbeeld m.b.t. het milieu, hoe ga je de MER insteken

Proces NRD: NRD wordt vastgesteld door de minister(s); besluit, zienswijze, reactie op 
zienswijze en advies Commissue MER wordt gebundeld; dit alles vormt de basis voor 
MER.

2.
MER: initiator moet bij de aanvraag MER indienen voor vergunningen (als onderbouwing 
bij de aanvraag); MER geeft exact de scope aan van de aanvraag (welke procedure moet 
je volgen, wie heb je daarbij nodig, etc.)

3. 
MER (opnieuw) voorleggen aan Commissie MER; de commissie toetst a.h.v. de NRD 
Advies commissie, en andere adviezen van gemeente, etc. wordt verwerkt in het 
Ontwerpbesluit.



4. MER + Ontwerpbesluit wordt  ter inzage gelegd.
Zienswijzen worden verwerkt in Nota van Antwoord bij definitieve besluiten (als bijlage);
dit definitieve besluit wordt weer ter inzage gelegd.

5. Beroepsfase en Raad van State procedure

Wie stuurt het proces aan? 
Initiatiefnemer betaalt (in principe; hier kun je afspraken over maken).
Hoe hou je het werkbaar (als initiatiefnemer betaalt?); goed inhoudelijk aansluiten
en ook capaciteit en tijd inbouwen om goed te kunnen reageren op hun
voorstellen e.d.

Planning is heel belangrijk!
Start regionaal overleg; BEP organiseert.
PL belt voorafgaand aan de organisatie met gemeenten en andere stakeholders
met de vraag of zij willen aansluiten.
PL geeft toelichting wat het project inhoudt etc.
Doel: inzicht in de belangen van provincie, gemeenten, etc. en wat zij willen
meenemen qua onderwerpen in het traject.

1e fase:
Duur ongeveer 2 tot 3 maanden (van overleg tot concept NDR ter inzage); vervolgens 
informatiebijeenkomst

Vaste agendapunten in regio-overleg
Inhoud
Planning
Communicatie
+ wie doet wat
+ Planning van het regio-overleg

Bij problemen kan het zinvol zijn om een bestuurlijk overleg te organiseren.

Zin/onzin stuurgroep -> is (over het algemeen) niet relevant.

Donderdag 1 februari 2018 – Kennismaking met 

Dinsdag 30 januari 2018 – kennismaking met 

Maandag 29 januari – gesprek met Vermilion, 

  - o.a. legal adviser en advocaat (juridische procedures o.a.) 
– vergunningen coördinator van Vermilion

Doel:
Kennismaken
Informatie uitwisselen over Boergrup en 

Algemeen
Scott Siete (directeur bij Vermillion) vertrekt per 22 maart naar vestiging
Amerika.
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Er wordt gekeken naar een algemeen schadeprotocol voor de kleine velden
(advies TCB?). Als dit goed is geregeld, helpt dit ook bij dit project!
Er komt binnenkort een voorstel; mogelijk moet de mijnbouwwet dan ook worden
aangepast en moeten er afspraken gemaakt worden voor de tussenliggende
periode Meenemen in de planning als risico/aandachtspunt!
Eind maart brief naar de TK, over herijking beleid kleine velden Minister weet hier
al van.
AO 15 februari!
Regeerakkoord zegt “geen nieuwe opsporingsvergunningen meer” (Vermilion not
amused)
Natuurvergunning lijkt geen probleem (want?)

Actie: terugkoppeling van gesprek met gemeente
Wat wil EZK?!

Afspraken Vermilion
NRD en MER - Gecombineerd MER – wie gaat uitvoeren? EZK of Vermilion?
Stakeholderanalyse
Afwijkingsvergunning of Inpassingsplan?!  

Donderdag 25 januari – overleg met 
Nota Reikwijdte en detail (NRD) – kosten: 
Plan MER - EZK
Project MER – Vermillion? Of ook EZ? ->  zijn geen afspraken over gemaakt, 
meenemen in de blauwdruk (= belangrijk moment t.b.v. de projectplanning m.n. ook 
i.v.m. de financien)
VKA = Voorkeursalternatief

Inpassingsplan – EZK met daaronder liggende besluiten
Winningsplan, levert de initiator -> neemt EZK een besluit over (vergunning afgeven) 
RCR = vooral ook veel vergunningen; 90 procent van de vergunningen zijn 
verantwoordelijkheid EZK; gemeente heeft adviesrecht, nauwelijks vergunningen (Mark: 
voor gemeenten is adviesrecht hetzelfde als geen rol hebben in het traject.)

RCR-project -> voor de buitenwereld (ook gemeenten) ben je:
Vergunningenmanager
Omgevingsmanager
Projectleider
Beleidsmedewerker
Financiën manager

Iets om rekening mee te houden! Voor de buitenwereld is het moeilijk om hier grip op te 
krijgen/helder te hebben wie wat doet en wat hun status is. Het is soms ook 
ondoorzichtig: voorbeeld SoDM = onafhankelijk maar heeft wel een ez-email account.

Nb. Financieel ‘manager’ is EBN: Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is een 
onderneming die namens de Staat investeert in de opsporing, winning en opslag van gas 
en olie. Op een veilige, duurzame en economisch verantwoorde wijze realiseert EBN 
maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond. EBN dient
daarbij een publiek belang: bijdragen aan een onafhankelijke, betrouwbare 
energievoorziening in Nederland. We zien dat als een belangrijke maatschappelijke 
opdracht.)

Kosten voor het formele traject zijn afhankelijk van hoe we het traject gaan organiseren; 
wat moeten we doen wie gaat wat doen/wie moet wat doen, wie betaalt wat.
Hier zijn geen afspraken over; onderwerp voor de blauwdruk.
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 sluit aan bij het project waar de meeste gevoeligheid is (Boergrup of
 Insteek is functioneel en om inzicht te krijgen of en zo ja waar DC een

rol heeft (of zou moeten hebben). Goed afstemmen met BEP; is niet vanuit
‘controle’

 uitnodigen voor het deel stakeholders bij de uitwerking van het projectplan.

Dinsdag 23 januari – overleg met Unit Omgevingskennis,
Unit heeft aantal media-analyses gemaakt over kleine velden; deze gebruiken als
basis voor risico-inventarisatie en als eerste aanzet van de stakeholders -> actie:

stuurt die toe
Vraag is wel of de stakeholders die hier naar voren komen, ook relevant zijn voor
de twee gebieden!
Krachtenveldanalyse: inzetten na stakeholdersanalyse; idee is om deze
krachtenveldanalyse te doen tijdens de project(en) start-up, samen met externe
partijen. Dit is goed mogelijk zolang zij zelf maar geen onderwerp van
‘onderzoek/analyse’ zijn.
Swot-analyse -> t.b.v. risico-inventarisatie voor projectplan

Actie: uitvraag aan de Unit voor twee media-analyses via omgevingskennis@rvo.nl;
hiervoor doorgeven: 

De twee gebieden waar het om gaat
Wat we willen weten: wie uiten zich en wat zijn de standpunten van deze
personen/organisaties/overheid/politiek
Welke media: social media, geschreven pers, etc.
Hoe ver terug in de tijd zoeken
Extra vraag: welke structurele analyses die worden gemaakt zijn zinvol voor de
onderwerpen

En: Welke gemeenten plus het gebied waar het tegenaan hangt –> actie: doorgeven aan 

Dinsdag 23 januari – overleg met i.v.m. 
bestedingenplan 

Energiedirecties: afspraak bestedingenplan is op thema zoals RCR-projecten,
mijnbouw, etc.
Plan wordt aan het begin van het jaar vastgesteld
Contactpersoon FEZ is 

 ‘beheert’ (?) potje voor omgevingsmanagement (en hij maakt er
ook gebruik van voor zijn project). Navragen wat hij uitgeeft aan
omgevingsmanagement + wat er nog in het potje over en gebruikt kan worden
voor omgevingsmanagement.

Ter info:
Nota reikwijdte en detail -> afweging zelf doen of uitbesteden (= geld
reserveren). Kosten: ???? (Nota gaat in op wat er onderzocht moet worden;
kosten zijn naar verhouding  waarschijnlijk niet hoog).
Combi mer: bestaat uit plan-mer (hoog abstractie niveau) en project-mer (laag
abstractieniveau) -> afweging = strategische keuze om plan- en project-mer
beiden neer te leggen bij initiatiefnemer of niet. Kosten plan-mer: 
Het is mogelijk dat een plan-mer niet nodig is namelijk in het geval van dat er al
een structuurvisie ligt (= nationale overheid heeft een ruimtelijke reservering
gemaakt voor mijnbouw-activiteiten; zo is er bijvoorbeeld een structuurvisie
ondergrond). In dat geval alleen project-mer waarvoor initiator verantwoordelijk
is.
Inpassingsplan. Kosten: 

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.b

10.2.b

buiten reikwijdte





Leefomgeving / Dir. Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit / Afd. Ruimte, Economie 
en Mirt) -> check!
Hoofd beveiliging EZ heeft contact met burgemeester/politie t.b.v. inzet bij
informatiebijeenkomsten (organisatie loopt via BEP)
Training (i.v.t.) : mediatraining of training omgaan met weerstand  t.b.v.
optreden informatieavonden)
Belangrijk om MT aangesloten te houden! (Nb. Er schijnt nog wel eens onenigheid
te zijn in het MT waar de RCR-trajecten onder vallen; volgens  bij 
-> zijn team houdt zich bezig met vergunningen.)

 (coördinator wind) en  (gas en hoogspanning)
Vermilion: belangrijk om goede afspraken te maken over de communicatie!
Vermilion: goed om te weten: er zijn twee omgevingsmanagers vertrokken; er
schijnt nog een OM te zijn (

-> navragen i.v.m. afspraken Vermillion (communicatie) en
andere handige/nuttige wetenswaardigheden
Vermilion,  (vergunningen) en  (juridische achtergrond)
I&M -> versnellingskamer? i.v.m. vormgeving opzet projectplan; denk ook:
creatieve werkvormen!

 heeft kennis van RCR vanuit de windhoek: Drentsche Mol (?) windpark

N.a.v. uitvraag  financiën (  coördineert alle aanvragen m.b.t.
inhuur MER, omgevingsmanagement of inpassingsplan tbv RCR:

Check bij 
Kosten opstellen inpassingsplan -> rond de 
Kosten ruimtelijk besluit
Commissie MER (valt onder I&W -> betrekken)
De Commissie m.e.r. adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten. De
commissie schrijft zelf geen milieueffectrapporten en neemt ook geen besluit over
een plan of project. De initiatiefnemer van een plan schrijft het rapport. De
overheid besluit over een project.
Per project de commissie een werkgroep samen met de juiste expertise.
Commissie m.e.r. beschikt over een uitgebreid netwerk van deskundigen uit
wetenschap en bedrijfsleven en van Nederlandse kennisinstituten.
Zij worden ingehuurd op persoonlijke titel en op basis van hun persoonlijke
kennis. De onafhankelijke positie wordt streng bewaakt. Werkgroepleden mogen
niet betrokken zijn bij het project waarover de werkgroep adviseert. Daarom moet
het bevoegd gezag akkoord gaan met de samenstelling van de werkgroep.
Kosten voor  de Commissie m.e.r.: 24.000 (verplicht en niet-verplicht).
Nb.  heeft ervaring met commissie m.e.r.; idem voor Mark

Donderdag 18 januari – overleg met RVO,
Info: E&O -> mijnbouw is alles in de diepe ondergrond + RCR

RVO, : 
Team Gebied- en Ruimtelijke Ontwikkeling (voorheen DLG)
Richten zich op proces en omgevingsmanagement

 o.a.  projectleider geweest voor Natura 2000-project, projecten in de regio
o.a. Zuid-Holland bij project <<naam>>
Energieke samenleving -> ?

RVO,  (RVO) team grond
Team Gebieds- en Ruimtelijke Ontwikkeling (voorheen DLG)
Betrokken bij o.a. Natuurambitie grote wateren
Verbinding met mensen en omgeving haar spreekt aan

zal vanuit RVO, Omgevingsmanagement meedraaien in het project
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