


 Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving
worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen
betrokkenheid?

 Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het
voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?
 Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het

reactieformulier op: www.bureau energieprojecten.nl (onder Lopende
projecten, Gaswinning, Gaswinning Boergrup). U kunt niet reageren via
e mail.

 Per post door een reactie te sturen naar: Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Gaswinning Boergrup, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

 Mondeling: dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00
uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 Als u uw naam, postadres en e mailadres vermeldt, informeren wij u over
de voortgang van het project.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor de locatie en de
gasleiding wordt binnen circa zes maanden na het publiceren van deze
kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een
(concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Uw reactie wordt betrokken bij
het opstellen van de concept NRD. De minister van EZK zal de concept NRD ter
inzage leggen. U kunt daar een zienswijze op indienen. Uw reactie op het voorstel
voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over het project vindt u op www.bureau energieprojecten.nl
(onder Lopende projecten, Gaswinning, Gaswinning Boergrup). Heeft u na het
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten
bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen?
Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwbrief op de projectwebsite
www.@@@.nl.

Het ministerie van EZK en Vermilion gaan zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer
informatie over het privacy beleid van het ministerie van EZK op
www.bureau energieprojecten.nl.
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allo

ie i  de on ep agenda oo  e  p o e eamo e leg op oensdag  no em e  om 1  ia e e . allen
s gges ies oo  aan lling o  i iging an de agenda g aag i e li  i dag  o o e  om 1  aanle e en i  

1. Opening/ Mededelingen
Wie wil er reflecteren op deze bijeenkomst?

2. Verslag van vorige keer (21 oktober 2020, zie bijlage) en actielijst (onderaan de mail).
Graag van tevoren aan doorgeven welke acties afgevoerd kunnen worden en welke opmerkingen er
bij het verslag zijn.

Acties:
o

3. Actualiteiten
@allen: kunnen jullie uiterlijk vrijdag 30 oktober om 12u00 de actualiteiten aanleveren?
Bespreking van aandachtspunten naar aanleiding van de schriftelijk vooraf rondgestuurde actualiteiten.

4. Stand van Zaken project
SOM plan en COM plan @ : kunnen jullie dit punt voorbereiden?
Participatieplan en kennisgeving participatie @ : kunnen jullie dit punt
voorbereiden?
Kennisgeving voornemen @ : kunnen jullie dit punt voorbereiden?
Planning @ kun je dit agendapunt voorbereiden, evt samen met
Website Bep < > @ : kunnen jullie dit onderwerp
voorbereiden?
Projectwebsite Vermillion @ kun jij dit onderwerp voorbereiden?
Gezamenlijke werkplek

5. Wvvtk/Rondvraag
Reflectie op deze bijeenkomst

Nummer Actie Datum 
actie

Actiehouder Opmerking

1 ps ellen an een ge om inee d 
M plan o.a. de en ale o e eden  

en M plan ge s  

1 p 1  is e  een
mee ing ssen
a ie o de s.

11 dec participatieplan
klaar hebben

Eerste contouren
meenemen naar ambtelijk
overleg zodat wel input kan
worden gegeven door
gemeente/provincie

Ook projectwebsite en
BEP site worden door
kerngroep besproken

2 ps ellen an een pa i ipa ieplan 1 Participatieplan is
afzonderlijk document en
wordt gepubliceerd

oo e  oo  een ennisge ing 
oo nemen ma en en in ennisge ing 

1 stuurt z.s.m. een
eerste draft op

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.e10.2.e
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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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me  de e o en egionale  o e eden o e  de in i ing an de e 

olgen p o ed e innen e  ade  an de Mi n o e . e in o deli e 

eoo deling an e  ini ia ie  ind  i dens de p o ed e plaa s. 

oo i lopend op de in e ing eding an de mge ings e  e  e  

minis e ie oo  de e p o ed e as  in de gees  an en o eel mogeli  

naa  de le e  an de mge ings e . a  e e en  onde  ande e een 

i ge eid pa i ipa ie a e . p de e si e p o e e si e  al 

e milion ne g  nie e on i elingen melden. e  minis e ie an  

al nie e on i elingen o e  de p o ed e en de mogeli eden oo  

pa i ipa ie melden ia e pagina ea  ene giep o e en . 

Q: Waarom geeft het ministerie toestemming voor de ontwikkeling van 

een nieuw gasveld terwijl het Groningen gasveld wordt afgebouwd?

i gangsp n  an e  leine elden eleid is da  olang en in o e e da

nodig is om egemoe  e omen aan de ede landse gas aag  e

a ine  in da  ade  gas il innen in eigen land  aa  en oo  o e  di

eilig an oo  e one s en omge ing.  5  n  . e milion

ee  al een innings e g nning. e milion il n  ge i ma en an die

e g nning. In de p o ed e naa  aanleiding an e  ini ia ie  oo  de

on i eling an e  gas eld oe g p al d ideli  moe en o den da

de on i eling an e  gas eld oe g p op een eilige manie  oo

e one s en omge ing an.

Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 18:53
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Uitvraag AO Mijnbouw / Groningen

oi  

oo  oe g p so  e  de o ma s nie  i  de and  an i  mo gen naa  i en  

edenee li n nog nie  a ges emd me  de egio. I  e  n ge aagd i e li  as maandag e eage en  
e milion ne g  ee  i  e  minis e ie an onomis e a en en limaa  een melding gedaan an e  

ini ia ie  om e  gas eld oe g p op de g ens an en e en iesland  e on i elen. e  minis e ie is in 
gesp e  me  de e o en egionale  o e eden o e  de in i ing an de e olgen p o ed e innen e  ade  
an de Mi n o e . oo i lopend op de in e ing eding an de mge ings e  e  e  minis e ie oo  de e 

p o ed e as  in de gees  an en o eel mogeli  naa  de le e  an de mge ings e . a  e e en  onde  

10.2.e

10.2.e

10.2.e
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ande e een i ge eid pa i ipa ie a e . p de e si e p o e e si e  al e milion ne g  nie e 
on i elingen melden. e  minis e ie an  al nie e on i elingen o e  de p o ed e en de mogeli eden 
oo  pa i ipa ie melden ia e pagina ea  ene giep o e en .  

aag
aa om gee  e  minis e ie oes emming oo  de on i eling an een nie  gas eld e i l e  oningen 

gas eld o d  a ge o d  

n oo d
oo lopig e en e in ede land nog e oe e aan aa dgas. In o e eens emming me  e  leine elden eleid 
innen e da  lie e  in ede land als da  eilig an dan da  e da  impo e en. oo  impo  o den e 

a an eli  an e  i enland mn sland  en e  anspo  o e  g o e a s anden le e  e a i s oo  op. 
e milion ee  al een innings e g nning oo  e  ge ied aa  e  gas eld oe g p in lig . 

n e meeden en o e  de  

oe en  

Van: @minezk.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 18:23
Aan: @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>

Onderwerp: FW: Uitvraag AO Mijnbouw / Groningen

oi  

nde s aand e  o e i   de oo e eiding an e  iss edossie . I  as al e ig me  de e email en 
i geslo en s en oen gis e a ond e  e i  innen am da  e   e e  is naa  1  no em e . I  s  e 

de email o . a en e e en e ien o  o e nemen nog pas  in o  agenda. 

Geothermie HAL   moe en een edenee li n aanle e en. ie o e  e  i  on a  ge ad me  
 I  eg eep i  een ee de  o e leg da   di  e s ee s aan ma  ee  ge aagd.  pas  m.i. 

in e  s dossie  mi n o iss es. an e oo  aan  o e la en om e  daa  aan oe e oegen o  nie . 
Gaswinning Boergrup  p o e leide   maa  een edenee li n en en .  
Gaswinning Pernis  i gaande de s en i  e  o ige   pda en me  ie  e o de  en on e 
aans aande ea ie  daa op. 

Zoutwinning Nedmag  ie oo gaande  edenee li n pda en. 
Beving bij De Winde  anal se an de M is ne  innen. ie mi n a s ee  in e  a e  de and dossie . 

en eel i  o d de media in de ga en  oo  nog  
Vinkega  is n  s ig daa  maa  an geen aad om a e  de and e e en. ie s en i  de algemene 
oo e eiding oo  de I  sepa aa  meeges d. 

I  ad iede een o  oensdag gege en om de edenee li nen en en s in e dienen in e  is e o ma  a . i  
e  nie s on angen.  
e oe  aan iede een om de edenee li nen/ a s ee s en en s oo  i   aan e le e en. i  esp e en dan 
ie e  dossie  a ond . 

  

Van: @minezk.nl>
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 18:26
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: FW: Uitvraag AO Mijnbouw / Groningen

e en llie oo  mi  al as  een li s e oo  el e mi n o iss es llie ie s gaan aanle e en   
an s

oe  

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

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e
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Van:
Verzonden: maandag 5 oktober 2020 18:21
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @minezk.nl>
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: Uitvraag AO Mijnbouw / Groningen

i allen  

e   Mi n o  / oningen om  e  al ee  aan. e e s aa  gepland op  o o e  1 .   1 .  . 
aag il i  e  olgende i  llie i agen   

im g  ge olgen i sp aa  s  
M s  

isie nie  e g nningens elsel 
eo e mie im g  oals i  llie al i ge aagd  o den d s 
edenee li nen
adden ee

o Ins elling panel and aan de aan 
o ie  adden e eniging aan nes o 
o  eespiegels i ging s ena ios 
o o inning

Mee  illen innen dan e g nd
e e en  i  moni o ing oe egging o ige de a

Mee  en egelp o o ol  ensen s i ing is o is  a lingen
op  mi n o iss es e g nningen  oo  a e  de and

Let op: i  on ang g aag M   edenee li nen pe  onde e p. ls e  e  mee  i n moe  i  e  elaas naa  llie 
e gs en me  e oe  om in e o en. 
llie nnen oo  s aanle e en  de e i n dan oo  a e  de and. e ma en geen ge i  an a s ee s  

de e oe en d s nie  o den aangele e d.  

Deadline bij mij: 12 oktober 12.00 uur met akkoord van   

en edenee li n in eleg ams i l  o d  als olg  o mgege en
o 1 onde e p pe  pagina
o Ma . 1  in lle s
o e e pe e dana 1  o  e  1
o egela s and 1.5

en  o d  als olg  o mgege en
o 1  pe  
o ean oo ding in eleg ams i l
o e e pe e dana 1  o  e  1
o egela s and 1.5

aag il i  llie nog agen om e ening e o den in llie agenda s om e  aanpassingen / aan llingen an 
M  e e e en ssen  en  o o e  en e  es i aa eid an i  is  i dens e  de a .  

l as  eel e g edan  ee  I  oo  e  g aag als llie nog agen e en. 

oe

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
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













 Kunt u zich vinden in de wijze waarop belanghebbenden uit de omgeving
worden betrokken bij het proces? Welke wensen heeft u voor uw eigen
betrokkenheid?

 Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het
voorstel voor participatie beschreven is?

Hoe kunt u reageren?
 Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het

reactieformulier op: www.bureau energieprojecten.nl (onder Lopende
projecten, Gaswinning, Gaswinning Boergrup). U kunt niet reageren via
e mail.

 Per post door een reactie te sturen naar: Bureau Energieprojecten,
Inspraakpunt Gaswinning Boergrup, Postbus 248, 2250 AE Voorschoten.

 Mondeling: dat kan via Bureau Energieprojecten op werkdagen van 9.00
uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

 Als u uw naam, postadres en e mailadres vermeldt, informeren wij u over
de voortgang van het project.

Wat gebeurt er met uw reactie?
De inventarisatie van de verschillende alternatieven voor de locatie en de
gasleiding wordt binnen circa zes maanden na het publiceren van deze
kennisgeving uitgevoerd. De resultaten daarvan worden vastgelegd in een
(concept) Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Uw reactie wordt betrokken bij
het opstellen van de concept NRD. De minister van EZK zal de concept NRD ter
inzage leggen. U kunt daar een zienswijze op indienen. Uw reactie op het voorstel
voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te werken.

Wilt u meer weten?
Meer informatie over het project vindt u op www.bureau energieprojecten.nl
(onder Lopende projecten, Gaswinning, Gaswinning Boergrup). Heeft u na het
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten
bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen?
Dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwbrief op de projectwebsite
www.@@@.nl.

Het ministerie van EZK en Vermilion gaan zorgvuldig om met uw
persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft
achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer
informatie over het privacy beleid van het ministerie van EZK op
www.bureau energieprojecten.nl.
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nleiding 

Vermilion Energy Netherlands B.V. wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas 
winnen uit de kleine gasvelden Boergrup en Lombok. Deze nieuwe locatie zal worden 
aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk van Vermilion, waarna 
het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal de besluitvorming van het 
project coördineren met de rijkscoördinatieregeling (RCR). De RCR is van toepassing 
omdat een deel van de velden onder een Natura-2000 gebied ligt. 

take olderanal se
De stakeholders zijn in kaart gebracht en met een aantal prioritaire stakeholders zijn 
gesprekken gevoerd. De belangrijkste issues en bezwaren zijn bekend. Op basis daarvan 
is een analyse gemaakt van de belangen van de stakeholders. 

(communicatieplan)
Het communicatieplan gaat nader in op hoe, met welke boodschap en wanneer met 
diverse doelgroepen gecommuniceerd gaat worden. Uitgangspunt daarbij is proactief en 
open informeren. 
EZK en Vermilion hebben zoveel mogelijk openheid van zaken gegeven en zullen dat 
blijven doen. Hiermee hopen wij de kans op vertrouwen en een respectvolle dialoog te 
vergroten, zonder daarbij te verwachten dat weerstand hierdoor volledig verdwijnt. 

Het communicatieplan wordt concreter naarmate er (nog) meer informatie bekend is 
over de stakeholders, de belangen en naar mate het vergunningstraject vordert. Het is 
dus een dynamisch document. Het vergunningstraject en de planning daarvan is leidend 
voor de te kiezen communicatiemiddelen, communicatieboodschappen en 
contactmomenten met stakeholders en burgers.  

Wij hopen dat de omgeving door een nauwkeurig toegepaste omgevingsmanagement en 
communicatiebenadering, de manier waarop zij wordt geïnformeerd waardeert en zich 
betrokken en gehoord voelt. Wordt gewaardeerd door de omgeving. > zin herformuleren



Situatie RCR Boergru

Het gebied waar voornemens zijn om gas te winnen uit de gasvelden ligt in de provincie 
Drenthe bij Vledderveen in de gemeente Westerveld. In deze regio wint Vermilion ook 
gas uit andere boorlocaties zoals Eesveen in de gemeente Steenwijkerland en uit het 
gasveld Diever bij Wapse.

Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland in lijn met het kabinetsbeleid. 
Op basis van seismisch onderzoek verwacht Vermilion dat zich bij Vledderveen gas 
bevindt in de velden Boergrup en Lombok. De velden liggen onder de gemeenten 
Westerveld en Weststellingwerf en vallen in de winningsvergunningen Gorredijk en 
Drenthe VI. 

Vermilion wil voor de gasvelden Boergrup en Lombok een vergunningstraject starten. 
Een belangrijk onderdeel van dit traject is …

Het is van belang en een bewuste keuzen van Vermilion en EZK op vroegtijdig in gesprek 
te gaan met de belangrijkste stakeholders. Gaswinning is een politiek-gevoelig 
onderwerp. Dat er maatschappelijke zorgen en vragen leven rond nut en noodzaak en 
gevolgen van gaswinning is begrijpelijk. Het doel is via een open dialoog zoveel mogelijk 
ruis te voorkomen. Daarom informeren beide partijen tijdig en zoveel mogelijk alle 
betrokkenen over de ontwikkelingen en feiten. Wij willen samen met betrokken 
stakeholders overleggen hoe de eventuele negatieve effecten van de winningsactiviteiten 
geminimaliseerd kunnen worden. Stakeholders worden optimaal in de gelegenheid 
gesteld om aan te haken.  



ern oodscha en

Vermilion heeft het voornemen op gas te winnen uit de gasvelden Boergroep en Lombok 
en heeft daarvoor een aanvraag in gediend bij het ministerie van EZK.   

In de nabije toekomst blijft aardgas als energiebron voor burgers en bedrijven 
noodzakelijk en kan het worden ingezet om de energietransitie naar duurzame 
energiebronnen te versnellen. 

Su oodscha en

RCR Boergru  versie 
“Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan 
van het initiatief om het gasveld Boergrup (op de grens van Drenthe en Friesland) te ontwikkelen. 
Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet is de rijkscoördinatieregeling van rechtswege van 
toepassing op dit initiatief. Het ministerie is in gesprek met de betrokken (regionale) overheden 
over de inrichting van de te volgen procedure binnen het kader van de Mijnbouwwet. De 
inhoudelijke beoordeling van het initiatief vindt tijdens de procedure plaats. Vooruitlopend op de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt het ministerie 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. Op de website [projectwebsite] zal Vermilion Energy nieuwe 
ontwikkelingen melden. Het ministerie van EZK zal nieuwe ontwikkelingen over de procedure en de 
mogelijkheden voor participatie melden via [webpagina Bureau energieprojecten]. ”

Sta eholders 
… veel waarde aan een open dialoog met de stakeholders en wil hen proactief informeren 
en betrekken. De effecten op de natuur en de omgeving spelen een belangrijke rol in de 
uiteindelijke keuzes voor het project… wil bijdragen aan de energietransitie. Met de 
inbreng van de stakeholders wil …. kijken hoe de negatieve effecten geminimaliseerd en 
de positieve effecten geoptimaliseerd kunnen worden. 

Proces
Uitgangspunt voor …. is dat stakeholders en doelgroepen optimaal de gelegenheid 
hebben hun mening te delen. …. zal daarom alle stakeholders en doelgroepn van tevoren 
en op tijd informeren over de verschillende fases in de formele procedures. Daarom
kiezen Vermilion en EZK voor een tijdige en open communicatie over het project en de 
vergunningstrajecten. 

ut  noodzaa  

as als transitiebrandsto  uitbreiden naar import  e port  winning eigen land  groen gas et
Tijdens de geleidelijke transitie naar duurzame alternatieven blijft aardgas ook het komende
decennium noodzakelijk voor de bestaande gasbehoefte.
De ontwikkeling en opschaling van duurzame alternatieven in moleculen, zoals waterstof en
groen gas, vergen namelijk tijd.
Het kabinet geeft daarbij de voorkeur aan Nederlandse/lokale gaswinning uit kleine velden
zowel op land als op zee.
Omdat lokale gaswinning beter is voor klimaat, werkgelegenheid, economie, behoud van
kennis van de diepe ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur.
Omdat dit importafhankelijkheid van andere landen remt.
Gaswinning wordt uitsluitend toegestaan als de risico’s voor omwonenden en nadelige effecten
voor milieu aanvaardbaar en verantwoord zijn.

aarom winnen we nog gas in ederland

Het kabinet geeft voorkeur aan gaswinning uit de Nederlandse kleine velden, zowel op land als op 
zee. Dit is beter is voor klimaat, werkgelegenheid, economie, behoud van kennis van de diepe 



ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur en zorgt dat we minder afhankelijk zijn van de import 
uit andere landen. In Nederland mag echter alleen gas worden gewonnen als dat ook echt veilig 
kan. Daarom wordt altijd bij iedere vergunningsaanvraag eerst een zorgvuldige beoordeling 
gemaakt van de risico’s voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur, en de effecten voor milieu 
en natuur. Pas als de risico’s klein zijn en gas veilig kan worden gewonnen, wordt de vergunning 
verleend.

leine gasvelden
Het kabinet wil alleen in eigen land gas blijven winnen waar dat veilig kan. De winning in het
Groningenveld wordt beëindigd. Het totaalvolume neemt jaarlijks af. Het aantal schadegevallen
buiten het Groningenveld schommelt rond de 15 à 20 per jaar.  Daarbij moeten bedrijven alles
doen om schade te voorkomen. Zij krijgen alleen een vergunning als de winning veilig kan.
Mocht er uiteindelijk toch schade ontstaan, is het belangrijk dat er een goed werkende,
onafhankelijke Commissie is die de schade beoordeelt.
Wie zich meldt met schade door mijnbouw of kleine gasvelden bij het loket wordt ontzorgd. De
onafhankelijke commissie van het loket ontfermt zich over de bewijslast tegen de
winningsbedrijven, dit hoeft de burger niet zelf te doen. De winningsbedrijven volgen het
advies van de commissie op.
De burger of kleine ondernemer met schade kan eventueel wel in beroep tegen het uiteindelijk
advies bij een civiele rechter.

A geleide communicatie oodscha en
In de loop van het project worden per fase aanvullende communicatieboodschappen 
geformuleerd, sterk gerelateerd aan het proces. 

Communicatiedoelstellingen en communicatiestrategie

 Communicatiedoelstellingen 
o Stakeholders en belangstellenden zijn op de hoogte van de plannen in de

omgeving rondom de boorlocatie.
o Het is bekend dat er gas gevonden is in de velden Boergrup en Lombok en dat

daarvoor op korte termijn een vergunningstraject wordt gestart.
o De inspraakmomenten zijn bekend bij de belanghebbenden.
o Het is duidelijk dat Vermilion en EZK waarde hechten aan de dialoog met de

stakeholders en burgers. Dat is te merken doordat beide partijen hen proactief en
tijdig benadert met volledige en correctie informatie over de impact op natuur,
milieu, economie, leefbaarheid en veiligheid.

o Stakeholders en doelgroepen weten dat Vermilion samen met hen wil bekijken
hoe belangstellenden kunnen participeren.
Sta eholders en urgers aarderen de ins anningen van Vermilion en
E  en zijn ositie  over de ijze aaro  zij orden ge n ormeerd

 Communicatiestrategie 

De communicatiestrategie richt zich op in ormeren en etre en

n ormeren van sta eholders en elangstellenden over: 
Het voornemen gas te winnen uit de velden Boergrup en Lombok.
Het participatieplan.
De ambitie van Vermilion om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.
De rol van SodM als toezichthouder.
De verschillende fasen van een gaswinningsproject.
De voor- en nadelen van gas (in relatie tot de energietransitie).
Het vergunningstraject voor de gaswinning en bijbehorende inspraak- en
bezwaarmomenten.
De andere winningen in de regio.



De (cumulatieve) effecten, het risico op schade en de effecten op natuur en
milieu.
Het proces van schadeafhandeling.
Hoe we hen in de toekomst zullen gaan informeren (via welke kanalen en
middelen).

Het vergroten van de ennis over het roject  het roces en de eiten ij
alle doelgroe en door he  te in ormeren en te etre en

Basis voor een goede communicatie is interactie
Daarom is naast informeren (zenden) luisteren essentieel. Het raadplegen van 
stakeholders (relatie) en burgers (communicatie) en hen betrekken bij het proces en de 
afwegingen die gemaakt moeten worden, kan bijdragen aan de kwaliteit van de 
besluitvorming.  

Door sta eholders en urgers o  een interactieve manier te etre en
an de s anning die het roject o roe t verminderen en mogelij  zel s

de ans o  acce tatie vergroten

 itgangs unten

Uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn: tijdig  trans arant en 
ersoonlij . 

In een vroeg stadium stakeholders informeren over de plannen, verkleint de kans
op weerstand en draagt bij aan het vertrouwen.

Open communiceren betekent eerlijk zijn over het doel, de voor- en nadelen, het
proces en de mate waarin stakeholders invloed hebben. De keuze voor
transparantie over de gaswinning is van strategisch belang. Het draagt bij aan het
vergroten van vertrouwen. Cruciaal daarbij is het besef bij burgers en bedrijven
dat er voorlopig nog gas nodig is voor de transitie naar een duurzame
energievoorziening.

Menselijke interactie verdient de voorkeur. Dus doelgroepen worden persoonlijk
benaderd, in een gesprek en tijdens bijeenkomsten. Daarbij wordt aandacht
besteed aan de standpunten en belangen. Mediarelaties worden proactief
onderhouden.

E terne doelgroe en en issues  aanvullen
Uit de stakeholderanalyse volgen de volgende stakeholders:

 Sta eholderoverzicht 

atuur   milieuorganisaties
1. Milieudefensie Nederland

a ijgelegen gemeenten
1. Gemeente Westerveld
2. Gemeente Weststellingwerf
3. Gemeente Steenwijkerland

Belangenorganisaties 
1. Plaatselijke belangenorganisaties (burgerinitiatieven, werkgroepen etc)
2. Stichting GAS DrOvF
3. Milieudefensie Diever/Westerveld
4. Maatschappij van Weldadigheid?

Medege rui ers van het ge ied 



1. Andere gas- en oliewinningoperators
2. Landeigenaren
3. Direct omwonenden
4.

Overheden
4. Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
5. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV)?
6. Energiebeheer Nederland (EBN)
7. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
8. TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO AGE)
9. De Mijnraad
10.Provincie Drenthe
11.Provincie Friesland
12.Wetterskip Fryslân
13.Drents Overijsselse Delta
14.Tweede Kamer der Staten-Generaal

Politie e ersonen en s ecialisten 
1. Gerrit Wigger
2. Carla Dik-Faber (CU)

Media regionaal en lo aal
1. Dagblad van het Noorden
2. De Stellingwerf
3. RTV Drenthe
4. De Westervelder

 Belangrij ste issues en rioritaire sta eholders  
Onderstaande issues en prioritaire stakeholders worden nog verder uitgewerkt in een 
SOMCOM-plan, met per stakeholder de belangrijkste issues, de communicatieboodschap 
en het communicatiemiddel. 

Belangrij ste issues 
• Cumulatie van ontwikkelingen in de regio
• Veiligheid en risico’s
• Natuur- en milieuaspecten
• Schadeafhandeling
• Ligging van het gasveld onder een Natura 2000 gebied
• Afnemend politiek draagvlak voor gaswinning

Primaire sta eholders
• Regionale overheden
• Burgers in de regio
• Belangengroepen
• Regionale en lokale media



Communicatiemiddelen

Project agina s o  e sites
Er komen projectpagina’s over het RCR Boergrup project. De projectpagina op de website 
van Vermilion is de primaire informatiebron voor actuele en achtergrondinformatie over 
het project. De projectpagina op de website van Bureau Energieprojecten is de primaire 
informatiebron voor actuele en achtergrondinformatie over de procedure. 

Projectpagina BEP (project)

Projectpagina Vermilion (procedure)
• Afbeelding van de locatie
• Nieuws
• Factsheet
• Informatieposters
• Achtergrondinformatie
• Waarom gaswinning in Nederland?
• Feiten en cijfers
• Contactgegevens

Bijeen omsten 

Advertenties in huis aan huis laden 

Dru er  

Brieven  

Pers erichten 

Planning en communicatie alender

De communicatieplanning en -kalender zijn onder voorbehoud.  

 Planning vergunningstraject RCR Boergru  onder voor ehoud  

Actie middel Wee

 Communicatie alender 
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iv. Omdat lokale gaswinning beter is voor klimaat, werkgelegenheid, economie, behoud
van kennis van de diepe ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur.

v. Omdat dit importafhankelijkheid van andere landen remt.
vi. Gaswinning wordt uitsluitend toegestaan als de risico’s voor omwonenden en nadelige

effecten voor milieu aanvaardbaar en verantwoord zijn.
III. Mijnbouwwet

a. Art 141a lid 1 Mijnbouwwet:
i. RCR van toepassing op

1. a. een mijnbouwwerk ten behoeve van de opsporing of winning van
koolwaterstoffen in of onder een Natura 2000 gebied of een bijzonder nationaal
natuurgebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming;

2. c. pijpleidingen die uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd voor het vervoer
van delfstoffen respectievelijk het vervoer van stoffen in verband met het
opsporen of winnen van delfstoffen respectievelijk het opslaan van stoffen met
behulp van een mijnbouwwerk als bedoeld in onderdeel a respectievelijk
onderdeel b;

IV. Rijkscoördinatieregeling
a. Twee modules in de RCR:

i. Ruimtelijke module rijksinpassingsplan (RIP)
ii. Coördinatie module coördinatie van vergunningen

b. Voortoets door RWS
i. RWS voert een juridische en inhoudelijke toets op de MER uit voorafgaand aan de

vaststelling
V. Werken volgens de Omgevingswet

a. Per 1 januari 2022 Omgevingswet/projectbesluit ipv Wro/RCR
i. Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie

ii. Werksessie
iii. Concept NRD
iv. Definitieve NRD
v. Integrale effectenanalyse en MER

vi. Adviezen van o.a. regionale overheden
vii. VKA keuze

viii. Ontwerp projectbesluit
ix. Zienswijzen
x. Definitief projectbesluit

xi. Beroep
xii. Onherroepelijk projectbesluit

Van:
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 21:04
Aan: @gemeentewesterveld.nl' @gemeentewesterveld.nl>; @weststellingwerf.nl'

@weststellingwerf.nl>; @drenthe.nl>; @fryslan.frl'
@fryslan.frl>; @vermilionenergy.com' < @vermilionenergy.com>;

@minezk.nl>; @rws.nl' < @rws.nl>;
@fryslan.frl>

Onderwerp: Agenda ambtelijk regio overleg RCR gaswinning Boergrup

Beste collega’s,

Aanstaande maandag hebben we om 10u00 een eerste ambtelijk regio overleg over het initiatief van Vermilion voor
ontwikkeling van het gasveld Boergrup. Ik zou voor het overleg de volgende agenda willen voorstellen:

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
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Nogmaals hartelijk dank voor het overleg van zo juist. Hierbij een concept verslag met de belangrijkste punten. Ik
hoor graag of jullie nog aanpassingen zouden willen hebben.

Groeten,

Ambtelijk regio overleg RCR Boergrup
Deelnemers: (provincie Drenthe), (EZK), (provincie Fryslan),

(RWS), (Vermilion), (gemeente Weststellingwerf),
(provincie Fryslan), (gemeente Westerveld), (EZK

1. Opening en kennismaking
o We spreken af om een Whatsapp groep op te zetten voor als we elkaar snel willen bereiken. Niet iedereen

heeft Whats app op de werktelefoon. zal de mensen die niet aan kunnen sluiten bij de appgroep een
sms sturen als er snel contact nodig is. is voor die mensen ook via sms snel bereikbaar.

2. Toelichting van Vermilion op de plannen voor Boergrup, mede in de context van de plannen van Vermilion in de
regio
o @ graag in een paar bullets je toelichting samenvatten alsjeblieft
o heeft het project toegelicht en heeft een kaart laten zien met de ligging van het veld Boergrup +

Lombok.
o Veld valt in twee winningsvergunning gebieden (Drenthe VI en Gorredijk)
o Uitgangspunt is boren vanaf een nieuwe locatie.
o Het betreft een RCR project omdat de winning gedeeltelijk onder N2000 plaats vindt.
o Het is verder een regulier project voor het aanboren en winnen van aardgas uit twee kleine velden.
o Winningsplan Leemdijk, De Bree, Smitstede (LDS) wordt waarschijnlijk volgende week ingediend. Boringen

en winning vanaf locatie Wapse. Winning niet onder N2000 gebied. Deze procedure staat los van de RCR
Boergrup.

o Effecten veroorzaakt door LDS worden volledig meegenomen in BGP RCR procedure.
o Alle bevoegde gezagen blijven bevoegd. Gemeenten dus voor b.v. uitritvergunning.
o Het gaat hier niet om een proefboring. Er is al seismisch onderzoek gedaan en er zijn ook al veel boringen in

de omgeving gedaan. Vermilion twijfelt er niet aan dat het bij Boergrup gas kan winnen.
o De MER zal betrekking hebben op het gehele gebied, niet alleen op het gedeelte dat onder het Natura 2000

gebied ligt. Autonome ontwikkelingen en cumulatieve effecten worden hierbij ook meegenomen.
o Het aanboren van het gasveld Boergrup vanuit bestaande boorlocaties zal aan de orde komen in de NRD als

mogelijke alternatieven.
o Op de webpagina’s van Vermilion en van Bureau energieprojecten zal een verwijzing komen naar de

relevante winningsvergunning.
o Zodra er meer duidelijkheid is over grootte van het veld en voorziene bodemdaling, zal Vermilion die

informatie delen.
o Een verklaring van geen bedenkingen door de gemeente is bij een RCR procedure niet van toepassing.

3. Toelichting van EZK op het toepasselijk wettelijk kader
o In het kader van de energietranisite brengt Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen terug. Voor het

Groningenveld vindt een versnelde afbouw plaats, voor de kleine velden een gestage afbouw.
o De RCR is van rechtswege van toepassing op basis van de Mijnbouwwet artikel 141a.
o De RCR kent 2 modules, een ruimtelijke module (leidend naar een rijksinpassingsplan (RIP)) en een

coördinatiemodule (de minister van EZK coördineert de vergunningverlening, de oorspronkelijke bevoegde
gezagen blijven verantwoordelijk voor het afgeven van de betreffende vergunning).

o @ graag aanvullen wat je hebt gezegd over de voortoets door RWS.
o De minister van BZK is mede bevoegd gezag voor het rijksinpassingsplan. Deze rol wordt ondersteund vanuit

Rijkswaterstaat (RWS) door de landelijke dienst Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL).
o RWS draagt zorg voor de (voor)toetsing van de NRD en de MER (planMer en ProjectMER) met inhoudelijke

deskundigen op MER gebied en de relevante thema’s, inclusief een juridische toetsing.
o Doel hiervan is onder meer de kwaliteit van de besluiten te versterken.
o De natuurtoetsing wordt overigens uitgevoerd door LNV vanwege hun verantwoordelijkheid voor natuur

(Wnb).

10.2.e
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o In dit project werkt EZK vooruitlopend op de in werkingtreding van de Omgevingswet per 1 1 2022 vast in
de geest van en zoveel mogelijk naar de letter van de Omgevingswet.

o Dat resulteert in de volgende stappen:
Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie
Werksessie
Concept NRD
Definitieve NRD
Integrale effectenanalyse en MER
Adviezen van o.a. regionale overheden
VKA keuze
Ontwerp projectbesluit
Zienswijzen
Definitief projectbesluit
Beroep
Onherroepelijk projectbesluit

o We zorgen in de communicatie dat we de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk
maken.

o EZK zorgt voor een goede onderbouwing van de toepasselijkheid van de RCR.
o Diverse regio partijen geven aan het inhoudelijk niet eens te zijn met de gaswinning in Boergrup. Doel van

dit overleg is een procedure in te richten waar we allemaal achter kunnen staan, zonder dat dat betekent
dat iedereen het eens is met de gaswinning.

o Er bestaat onduidelijkheid over de plannen en het tijdpad van Vermilion inzake de winning uit het LDS veld.
Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de beeldvorming rond dit project. en voeren hier
op korte termijn nader overleg over. neemt het voortouw.

4. Afspraken over de inrichting van de procedure, inclusief participatie en communicatie.
o @ kun je je toelichting in een paar bullets samenvatten?
o We spreken af communicatie naar buiten vooraf af te stemmen.
o We zorgen in de communicatie dat we de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk

maken.
o We stemmen af over de producten die we in het kader van de procedure maken.
o We willen zo transparant mogelijk zijn.
o De Maatschappij van Weldadigheid is een belangrijke stakeholder.
o zoekt uit of de Crisis en herstelwet ook van toepassing is onder de Omgevingswet. (volgens mijn

collega’s wordt de C&H wet overgenomen in de Ow met een verplichting om alternatieven te onderzoeken.
Het verplichte toetsadvies voor de projectMER verdwijnt. Link:
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/stelsel omgevingswet/omgevingswet in
ontwikkeling/wetswijzigingen gerelateerd omgevingswet/crisis herstelwet/)

o Een overzicht van op welke momenten in de procedure wie wat voor inbreng kan geven maakt onderdeel
uit van het participatieplan.

5. Rondvraag en vervolgafspraken
o Er doen geruchten de ronde dat de kleine velden in de regio samen de omvang van het Groningenveld

hebben. Het is belangrijk om hier in de communicatie rekening mee te houden.
6. Sluiting

Van:
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 21:04
Aan: @gemeentewesterveld.nl' @gemeentewesterveld.nl>; @weststellingwerf.nl'

@weststellingwerf.nl>; @drenthe.nl>; @fryslan.frl'
@fryslan.frl>; @vermilionenergy.com' < @vermilionenergy.com>;

@minezk.nl>; @rws.nl' @rws.nl>;
@fryslan.frl>

Onderwerp: Agenda ambtelijk regio overleg RCR gaswinning Boergrup
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1. a. een mijnbouwwerk ten behoeve van de opsporing of winning van
koolwaterstoffen in of onder een Natura 2000 gebied of een bijzonder nationaal
natuurgebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming;

. c. pijpleidingen die uitsluitend of in hoofdzaak zijn bestemd voor het vervoer
van delfstoffen respectievelijk het vervoer van stoffen in verband met het
opsporen of winnen van delfstoffen respectievelijk het opslaan van stoffen met
behulp van een mijnbouwwerk als bedoeld in onderdeel a respectievelijk
onderdeel b;

I . i s o dina ie egeling
a. Twee modules in de RCR:

i. Ruimtelijke module rijksinpassingsplan (RIP)
ii. Coördinatie module coördinatie van vergunningen

. Voortoets door RWS
i. RWS voert een juridische en inhoudelijke toets op de MER uit voorafgaand aan de

vaststelling
. Werken volgens de Omgevingswet

a. Per 1 januari 2022 Omgevingswet/projectbesluit ipv Wro/RCR
i. Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie
ii. Werksessie
iii. Concept NRD
i . Definitieve NRD

. Integrale effectenanalyse en MER
i. Adviezen van o.a. regionale overheden
ii. VKA keuze
iii. Ontwerp projectbesluit
i . Zienswijzen

. Definitief projectbesluit
i. Beroep
ii. Onherroepelijk projectbesluit

Van:
Verzonden: donderdag 29 oktober 2020 21:04
Aan: @gemeentewesterveld.nl' @gemeentewesterveld.nl>; @weststellingwerf.nl'
< @weststellingwerf.nl>; @drenthe.nl>; @fryslan.frl'
< @fryslan.frl>; @vermilionenergy.com' < @vermilionenergy.com>;

@minezk.nl>; @rws.nl' < @rws.nl>;
@fryslan.frl>

Onderwerp: Agenda ambtelijk regio overleg RCR gaswinning Boergrup
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........................................................................
Directie Warmte en Ondergrond
DG Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 06
F 070

@minezk.nl
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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal
ondernemen.

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.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal
ondernemen.

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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1. Inleiding

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas winnen uit de kleine gasvelden Boergrup 
en Lombok. Deze nieuwe locatie zal worden aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk van Vermilion, waarna het 
aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.  
 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal de besluitvorming van het project coördineren met de rijkscoördinatieregeling 
(RCR). De RCR is van toepassing omdat een deel van de velden onder een Natura-2000 gebied ligt.  
 
In dit plan beschrijven we hoe we omgaan met Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en Communicatie (COM) voor het project
Gaswinning Boergrup. Het eerste gedeelte van het plan is het SOM plan. Dit bestaat uit een stakeholderanalyse en een stakeholderbenadering.
Het SOM plan vormt daarmee de basis voor de praktische uitwerking, die in het tweede gedeelte te vinden is: het COM plan. Hierin staat
beschreven wat de communicatieboodschappen zijn en op welke manier en wanneer de doelgroepen hiermee benaderd worden.
 
Het uitgangspunt is zowel voor Vermilion als EZK dat we zo proactief en open mogelijk informeren. Vermilion en EZK hebben zoveel 
mogelijk openheid van zaken gegeven en zullen dat blijven doen. Hiermee hopen wij de kans op vertrouwen en een respectvolle dialoog 
te vergroten, zonder daarbij te verwachten dat weerstand hierdoor volledig verdwijnt. 
 
Het communicatieplan wordt concreter naarmate er (nog) meer informatie bekend is over de stakeholders, de belangen en naar mate het 
vergunningstraject vordert. Het is dus een dynamisch document. Het vergunningstraject en de planning daarvan is leidend voor de te 
kiezen communicatiemiddelen, communicatieboodschappen en contactmomenten met stakeholders en burgers.   
 
Wij hopen dat de omgeving zich door deze aanpak betrokken en gehoord voelt. 
 



[Type here]

Deel I. SOM plan
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Uitleg Stakeholder mapping (Engels)

Power: Power position of the stakeholder in comparison to the project and the stakeholder’s influence on the decision making.

Interest: Level of involvement within the project or the stakeholder’s amount of interest on the project’s outcome.

 Involve closely (high power, high interest): Here come our “key players” who should be the key focus of your stakeholder management time and effort.
Fully engage and make the greatest efforts to satisfy them.

 Inform proactively (high power, low interest): Those with a high level of power but low level of interest need to be kept satisfied. Bear in mind the level
of interest can change rapidly when a stakeholder becomes dis satisfied.

 Inform reactively (low power, high interest): Adequately inform and talk to them to ensure that no major issues are arising. People in this category can
often be very helpful with the detail of your project. These people have a high interest in what you are doing, but relatively low power.

 Monitor (low power, low interest): Monitor this group, but don’t bore them with excessive communication.

The Power/Interest matrix below, does not take into consideration, whether a stakeholder is for, against or neutral in the project. Therefore, positive (+),
negative ( ) or neutral (0) is identified in the matrix below. Each stakeholder has either a “ “, “+” or “0” in between brackets, in order to classify their
attitude within this project. When there is a question mark “?”, it means that it is not sure which point of view the stakeholder has.
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Deel II. COM plan
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2. Kernboodschap

Vermilion is van plan om gas te winnen uit de gasvelden Boergroep en Lombok en heeft daarvoor een aanvraag in gediend 
bij het ministerie van EZK. In de nabije toekomst blijft aardgas als energiebron voor burgers en bedrijven noodzakelijk en 
kan het worden ingezet om de energietransitie naar duurzame energiebronnen te versnellen. Gaswinning uit kleine 
gasvelden is alleen toegestaan als het veilig en verantwoord kan. 
 
RCR Boergrup redeneerlijn (versie 26-10) 
Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief om het gasveld 
Boergrup (op de grens van Drenthe en Friesland) te ontwikkelen. Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet is de 
rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit initiatief. Het ministerie is in gesprek met de betrokken (regionale) 
overheden over de inrichting van de te volgen procedure. De inhoudelijke beoordeling van het initiatief vindt tijdens de procedure plaats. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt het ministerie 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. Op de website 
[projectwebsite] zal Vermilion Energy ontwikkelingen melden. Het ministerie van EZK zal ontwikkelingen over de procedure en de 
mogelijkheden voor participatie melden via [webpagina Bureau energieprojecten]. 

Stakeholders 
Vermilion en EZK hechten veel waarde aan een open dialoog met de stakeholders en willen hen proactief informeren en betrekken. De 
effecten op de natuur en de omgeving spelen een belangrijke rol in de uiteindelijke keuzes voor het project. Vermilion en EZK willen 
bijdragen aan de energietransitie. Met de inbreng van de stakeholders willen Vermilion en EZK kijken hoe de negatieve effecten 
geminimaliseerd en de positieve effecten geoptimaliseerd kunnen worden. 
 
Proces 
Uitgangspunt voor Vermilion en EZK is dat stakeholders en doelgroepen optimaal de gelegenheid hebben om hun mening te delen. 
Vermilion zal daarom alle stakeholders en doelgroepen van tevoren en op tijd informeren over de verschillende fases in de formele 
procedures. Daarom kiezen Vermilion en EZK voor een tijdige en open communicatie over het project en de vergunningstrajecten.  
 
Nut & noodzaak 
 
Gas als transitiebrandstof (DC) 
 Tijdens de geleidelijke transitie naar duurzame alternatieven blijft aardgas ook de komende decennia noodzakelijk voor de bestaande 

gasbehoefte. 
 De ontwikkeling en opschaling van duurzame alternatieven in moleculen, zoals waterstof en groen gas, vergen namelijk tijd. 
 Het kabinet geeft daarbij de voorkeur aan Nederlandse/lokale gaswinning uit kleine velden zowel op land als op zee. 



[Type here]

 Omdat lokale gaswinning beter is voor klimaat, werkgelegenheid, economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en 
aanwezige gasinfrastructuur. 

 Omdat dit importafhankelijkheid van andere landen remt. 
 Gaswinning wordt uitsluitend toegestaan als de risico’s voor omwonenden en nadelige effecten voor milieu aanvaardbaar en 

verantwoord zijn. 
 

Waarom winnen we nog gas in Nederland? (DC) 
Het kabinet geeft voorkeur aan gaswinning uit de Nederlandse kleine velden, zowel op land als op zee. Dit is beter is voor klimaat, 
werkgelegenheid, economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur en zorgt dat we minder 
afhankelijk zijn van de import uit andere landen. In Nederland mag echter alleen aardgas worden gewonnen als dat ook echt veilig kan. 
Daarom wordt altijd bij iedere vergunningsaanvraag eerst een zorgvuldige beoordeling gemaakt van de risico’s voor omwonenden, 
gebouwen en infrastructuur, en de effecten voor milieu en natuur. Pas als de risico’s klein zijn en gas veilig kan worden gewonnen, wordt 
de vergunning verleend. 

Kleine gasvelden (DC) 
 Het kabinet wil alleen in eigen land gas blijven winnen waar dat veilig kan. De winning in het Groningenveld wordt beëindigd. Het 

totaalvolume neemt jaarlijks af. Het aantal schadegevallen buiten het Groningenveld schommelt rond de 15 à 20 per jaar.  Daarbij 
moeten bedrijven alles doen om schade te voorkomen. Zij krijgen alleen een vergunning als de winning veilig kan. Mocht er 
uiteindelijk toch schade ontstaan, is het belangrijk dat er een goed werkende, onafhankelijke Commissie is die de schade beoordeelt. 

 Wie zich meldt met schade door mijnbouw of kleine gasvelden bij het loket wordt ontzorgd. De onafhankelijke commissie van het loket 
ontfermt zich over de bewijslast tegen de winningsbedrijven, dit hoeft de burger niet zelf te doen. De winningsbedrijven volgen het 
advies van de commissie altijd op.  

 
Afgeleide communicatieboodschappen 
In de loop van het project worden per fase aanvullende communicatieboodschappen geformuleerd, sterk gerelateerd aan het proces. Doel
is stakeholders zo volledig mogelijk te blijven informeren.  
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Basis voor een goede communicatie is interactie. 
Daarom is naast informeren (zenden) luisteren essentieel. Het raadplegen van stakeholders (relatie) en burgers (communicatie) en hen 
betrekken bij het proces en de afwegingen die gemaakt moeten worden, kan bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming.  

 Door stakeholders en burgers op een interactieve manier te betrekken kan de spanning die het project oproept 
verminderen en mogelijk zelfs de kans op acceptatie vergroten. 

 
3.3 Uitgangspunten 
 
Uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn: tijdig, transparant en persoonlijk. 
 

 In een vroeg stadium stakeholders informeren over de plannen, verkleint de kans op weerstand en draagt bij aan het vertrouwen. 
 

 Open communiceren betekent eerlijk zijn over het doel, de voor- en nadelen, het proces en de mate waarin stakeholders invloed 
hebben. De keuze voor transparantie over de gaswinning is van strategisch belang. Het draagt bij aan het vergroten van 
vertrouwen. Cruciaal daarbij is het besef bij burgers en bedrijven dat er voorlopig nog gas nodig is voor de transitie naar een 
duurzame energievoorziening. 

 
 Menselijke interactie verdient de voorkeur. Dus doelgroepen worden persoonlijk benaderd, in een gesprek en tijdens 

bijeenkomsten. Daarbij wordt aandacht besteed aan de standpunten en belangen. Mediarelaties worden proactief onderhouden.  

3.4 Doelgroepenanalyse

Ntb
In kaart brengen van de omgeving. Wat zijn de kenmerken van de doelgroepen?

 Oud/jong
 Digtaal vaardig/ niet digitaal vaardig
 Bevolkingsverspreiding, dicht bevolkte gebieden (postcodes)
 Waar ligt het effect gebied? Straal van .. kilometer er omheen
 Veel gebruikte kanalen en middelen in de omgeving
 Politieke standpunten van de burgers
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Planning: omschrijving ntb fases 

Doelgroep: stakeholders en omwonenden in de regio 

Bijeenkomsten 
 Ambtelijk overleg 
 Bestuurlijk overleg 
 Informatiebijeenkomsten 

 
Advertenties in huis-aan-huisbladen 

 Bijeenkomsten worden aangekondigd in een advertentie in huis-aan-huisbladen 
 
Drukwerk 

 Drukwerk (posters of factsheets) worden ontwikkeld door Vermilion en EZK 
 Projectbrochure EZK 

 
Brieven  

 Vermilion informeert direct omwonenden altijd tijdig met een persoonlijke brief 
 Postkaart namens EZK 

 
Persberichten (lokaal/regionaal) 

 Bij formele momenten
 Bij relevant nieuws (positief en negatief)
 Aankondiging/uitnodiging informatiebijeenkomsten/sessies

 

Social media: 

 Kanaal Vermilion Netherlands 
 
Adopteren van kanalen en middelen: 

Website/webpagina betrokken gemeenten 

 Westerveld 
 Weststellingwerf 
 Steenwijkerland? 
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Social media kanalen 

 Gemeenten 
 

5. Planning en communicatiekalender
 
5.1 Planning RCR traject 
 
Week Mijlpaal 
45, 2 november Ambtelijk overleg 
  
  
  
  
  

 
 
5.2 Communicatiekalender 
 
2020 
 
Week Actie/middel 
  
  
  
  
  
  

 
 
2021 
 
Week Actie/middel 
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2022 
 
Week Actie/middel 
  
  
  
  
  
  

 
 
2023 
 
Week Actie/middel 
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1. Inleiding

e milion ne g  e e lands . . e milion  il ana  een nie  aan e leggen lo a ie aa dgas innen i  de leine gas elden oe g p 
en om o . e e nie e lo a ie al o den aangeslo en op e  es aande onde g ondse gasleidingne e  an e milion  aa na e
aa dgas i n eg ind  naa  ede landse is o dens en ed i en.  

e  minis e ie an onomis e a en en limaa   al de esl i o ming an e  p o e  o dine en me  de i s o dina ie egeling 
. e  is an oepassing omda  een deel an de elden onde  een a a  ge ied lig .  

In dit plan beschrijven we hoe we omgaan met Strategisch Omgevingsmanagement (SOM) en Communicatie (COM) voor het project
Gaswinning Boergrup. Het eerste gedeelte van het plan is het SOM plan. Dit bestaat uit een stakeholderanalyse en een stakeholderbenadering.
Het SOM plan vormt daarmee de basis voor de praktische uitwerking, die in het tweede gedeelte te vinden is: het COM plan. Hierin staat
beschreven wat de communicatieboodschappen zijn en op welke manier en wanneer de doelgroepen hiermee benaderd worden.

e  i gangsp n  is o el oo  e milion als  da  e o p oa ie  en open mogeli  in o me en. e milion en  e en o eel
mogeli  open eid an a en gege en en llen da  li en doen. ie mee open i  de ans op e o en en een espe olle dialoog 
e e g o en  onde  daa i  e e a en da  ee s and ie doo  olledig e d i n . 

e  omm ni a ieplan o d  on e e  naa ma e e  nog  mee  in o ma ie e end is o e  de s a e olde s  de elangen en naa  ma e e  
e g nnings a e  o de . e  is d s een d namis  do men . e  e g nnings a e  en de planning daa an is leidend oo  de e 
ie en omm ni a iemiddelen  omm ni a ie oods appen en on a momen en me  s a e olde s en ge s.   

i  open da  de omge ing i  doo  de e aanpa  e o en en ge oo d oel . 
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Deel I. SOM plan
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Uitleg Stakeholder mapping (Engels)

Power: Power position of the stakeholder in comparison to the project and the stakeholder’s influence on the decision making.

Interest: Level of involvement within the project or the stakeholder’s amount of interest on the project’s outcome.

Involve closely (high power, high interest): Here come our “key players” who should be the key focus of your stakeholder management time and effort.
Fully engage and make the greatest efforts to satisfy them.
Inform proactively (high power, low interest): Those with a high level of power but low level of interest need to be kept satisfied. Bear in mind the level
of interest can change rapidly when a stakeholder becomes dis satisfied.
Inform reactively (low power, high interest): Adequately inform and talk to them to ensure that no major issues are arising. People in this category can
often be very helpful with the detail of your project. These people have a high interest in what you are doing, but relatively low power.
Monitor (low power, low interest): Monitor this group, but don’t bore them with excessive communication.

The Power/Interest matrix below, does not take into consideration, whether a stakeholder is for, against or neutral in the project. Therefore, positive (+),
negative ( ) or neutral (0) is identified in the matrix below. Each stakeholder has either a “ “, “+” or “0” in between brackets, in order to classify their
attitude within this project. When there is a question mark “?”, it means that it is not sure which point of view the stakeholder has.




