




Van:  
Verzonden: maandag 8 mei 2017 09:59 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: verzoek tot paraaf DOMUS-#17067242-v2-

Nota_start_terinzagelegging_ontwerp-
instemmingsbesluit_winningsplan_Westerveld 

Hoi  

Dank voor het verwerken van de tekstsuggestie van  Op basis van deze mail kun je mijn 
akkoord op de nota noteren. Wil je mij alleen nog even verplaatsen van de parafen naar de 
medeparafen (parafen zijn voor je eigen lijn, medeparafen voor de andere directies). 

Groeten, 

 

Van:   
Verzonden: maandag 8 mei 2017 9:49 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: verzoek tot paraaf DOMUS-#17067242-v2-Nota_start_terinzagelegging_ontwerp-
instemmingsbesluit_winningsplan_Westerveld 

Beste  

Ik heb de alinea overgenomen. 
Bijgaande nota ga ik nu in de route doen. 
Wil jij per email paraferen of zal ik je in de route in Domus op laten nemen? 

Groeten  
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Van:  
Verzonden: maandag 8 mei 2017 12:19 
Aan: @leek.nl'; @ooststellingwerf.nl'; @aaenhunze.nl'; 

@gemeentenoordenveld.nl'; @assen.nl'; @tynaarlo.nl'; 
@middendrenthe.nl' 

CC: @shell.com';  
Onderwerp: VERZOEK: verwijderen pagina's uit map met stukken ter inzage inzake winningsplan Westerveld 

Urgentie: Hoog 

Geachte heer, mevrouw, 

Vorige week heeft het college van uw gemeente per koerier het verzoek ontvangen om de map met 
stukken over het winningsplan Westerveld, per vandaag ter inzage te leggen. We hebben jammerlijk 
geconstateerd dat de map informatie bevat die vertrouwelijk behandeld dient te worden en niet in de 

ter inzage map terecht had mogen komen.  Wij verzoeken u vriendelijk de informatie uit de ter inzage 
map te verwijderen.  

Het betreft:  

Onderdeel E van het winningsplan Westerveld welke zich achter het eerste tabblad bevindt 

Excuses voor dit ongemak en dank u wel voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 
  

Van:   
Verzonden: woensdag 3 mei 2017 16:15 
Aan: @drenthe.nl'; @provinciegroningen.nl'; @leek.nl'; 

@noorderzijlvest.nl'; ' @hunzeenaas.nl'; @ooststellingwerf.nl'; 
@wetterskipfryslan.nl'; @aaenhunze.nl'; @gemeentenoordenveld.nl'; 

@assen.nl'; @tynaarlo.nl'; @middendrenthe.nl'; @wdodelta.nl'; 
' @hunzeenaas.nl'; @noorderzijlvest.nl' 
CC:  
Onderwerp: Kennisgeving en ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Westerveld 

Geachte heer, mevrouw, 

Zoals afgesproken breng ik u op de hoogte van de voortgang in de behandeling van het besluit 

omtrent instemming met het winningsplan Westerveld. 

Begin dit jaar heeft uw bestuur geadviseerd op het winningsplan Westerveld waarna al uw adviezen, 
samen met de reeds ontvangen adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische commissie 

bodembeweging en het winningsplan zijn voorgelegd aan de Mijnraad die op 3 maart advies heeft 
uitgebracht.  

Al deze adviezen zijn meegewogen in het ontwerp-instemmingsbesluit dat ik u stuur in de bijlage bij 
deze email. Dit ontwerp-instemmingsbesluit is nog vertrouwelijk tot maandag 8 mei aanstaande. Wij 
vertrouwen erop dat u dit bericht tot die tijd niet buiten uw organisatie verspreidt.  

In de het ontwerp-instemmingsbesluit wordt per thema op hoofdlijnen beschreven wat NAM hierover in 
het winningsplan heeft opgenomen, evenals wat de adviseurs (indien van toepassing) hierover hebben 
geadviseerd. Vervolgens wordt in het instemmingsbesluit ingegaan op de adviezen en wordt 

aangegeven of het advies wordt overgenomen. 

Met ingang van 8 mei ligt bijgaand ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Westerveld 

gedurende 6 weken ter inzage. In de periode waarin het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt, 
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kan eenieder zienswijze indienen en worden door de minister ook een drietal informatiebijeenkomsten 
in Assen georganiseerd (op 22, 23 en 24 mei). De informatiebijeenkomsten worden kenbaar gemaakt 
met bijgaande kennisgeving.  

Tijdens deze informatiebijeenkomsten zal het ook mogelijk zijn om mondeling zienswijzen in te dienen. 
Deze werkwijze is erop gericht de andere overheden en het burgerperspectief nadrukkelijker mee te 
nemen in het door de minister te nemen besluit op een verzoek om in te stemmen met een 

winningsplan. Na de ter inzage legging zal de minister een besluit op de instemming nemen. Dit besluit 
is vatbaar voor beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Bij de locatiekeuze voor de informatiebijeenkomsten is het ons niet gelukt om een locatie in Marsdijk 
te vinden die voldeed aan de randvoorwaarden voor wat betreft grootte en veiligheid. Locatie Theater 
De Nieuwe Kolk voldeed daar wel aan.  

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende, 

Hartelijke groet, 

 
Ministerie van Economische Zaken 

DGETM-Directie Energie en Omgeving 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

@minez.nl
Tel.  
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Van: @shell.com 
Verzonden: dinsdag 7 mei 2019 12:34 
Aan:  
CC: @shell.com; @shell.com 
Onderwerp: Westerveld lokale duiding 
Bijlagen: NAM - Seismisch risico voor “kleine velden” - Achtergronden, Risicoduiding en 

Risicobeheersplan - WTV lokale duiding.pdf 

 

Bijgevoegd de pagina in ons Seismisch Risicobeheersplan met details voor Westerveld. 
Het volledige Seismisch Risicobeheersplan verschijnt komende week op NAM website 

Groeten 

  
 

NAM - Assen 

Tel: +  
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:24 
Aan:  
Onderwerp: FW: agenda overleg landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade 20-11-

2019 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @shell.com>  
Verzonden: woensdag 20 november 2019 12:06 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @shell.com; @taqaglobal.com; 
@vermilionenergy.com; @nogepa.nl; @minezk.nl>; 

@vermilionenergy.com; @vermilionenergy.com; @shell.com;  
@minezk.nl>; @minezk.nl>;

@minezk.nl>; @shell.com
Onderwerp: FW: agenda overleg landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade 20-11-2019

Beste  

Hierbij onze eerste reactie op jou email van gisterenavond. NAM, Taqa en Vermilion hebben vanochtend 
nog kort ruggespraak kunnen houden over “in beginsel” en Vraagstelling aan deskundige en 
toerekenbaarheid . Onderstaand heb ik getracht het zo goed mogelijk te verwoorden en tekstvoorstellen 
bijgevoegd.  
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“in beginsel” 

“In beginsel” opgenomen in artikel 3 vijfde lid van de overeenkomst kan wat verwijderd worden indien 

artikel 8 derde lid van het Protocol wordt aangepast. Second opinion ziet namelijk momenteel alleen op 
situaties waarin de Cie buiten haar bevoegdheid treedt en daarmee in principe niet op het inhoudelijke 
oordeel van de Cie. Om dit risico deels te mitigeren stelt wij voor om de formulering uit de toelichting op 
het besluit in art. 8 lid 3 op te nemen, waardoor ook in het geval waarin een advies indruist tegen de 
uitgangspunten van de gemaakte afspraken, voor mijnbouwondernemingen de mogelijkheid bestaat te 
verzoeken om een SO. 

Tekstvoorstel artikel 3 vijfde lid Overeenkomst: De mijnbouwonderneming committeert zich aan het 
advies van de Commissie Mijnbouwschade. 

Tekstvoorstel artikel 8 derde lid Protocol: Indien één van de partijen op basis van het conceptadvies 
van oordeel is dat de Commissie met het advies buiten haar bevoegdheid op grond van artikel 2, 

tweede tot en met zevende lid, van het Instellingsbesluit treedt of in strijd handelt met de 
uitgangspunten van dit protocol, dan kan deze partij de minister binnen de door de Commissie in het 
eerste lid bedoelde termijn gemotiveerd verzoeken om een derde partij opdracht te geven om binnen 
een door de minister te stellen termijn een onafhankelijk en deskundig oordeel te geven over de vraag 

of de Commissie met haar oordeel in het conceptadvies haar bevoegdheden te buiten gaat. 

Vraagstelling aan deskundige en toerekenbaarheid 
Art. 5 bevat een uitwerking van de vragen die de deskundige dient te beantwoorden omtrent oorzaak, 
toerekenbaarheid en omvang van de schade die toerekenbaar is aan bodembeweging. Het is wel 
relevant om op te nemen dat de deskundige zijn activiteiten uitvoert op basis van een branche gangbare 
beoordelingsmethodiek dit om te voorkomen dat de onderzoeken beperkt blijven tot louter visuele 
inspecties. NAM stelt voor om in art. 5 lid 1 de volgende zinssnede toe te voegen: “(...), waarbij het

onderzoek zal worden verricht op basis van een in de branche gangbare,  algemeen erkende 
beoordelingsmethodiek voor schadevaststelling”.  

Tekstvoorstel artikel 5 lid 1 Protocol: De Commissie wijst naar aanleiding van een schademelding één 
of meerdere deskundigen aan om, binnen een daartoe door de Commissie gestelde termijn van ten 
hoogste zes maanden, een deskundigenrapport uit te brengen in het licht van de door de Commissie te 
maken beoordeling, waarbij het onderzoek zal worden verricht op basis van een in de branche 

gangbare,  algemeen erkende beoordelingsmethodiek voor schadevaststelling. De Commissie streeft 
ernaar dat de opname door de deskundige binnen drie maanden na aanwijzing van de deskundige 
plaatsvindt. 

Daarnaast zal de Commissie in het advies moeten ingaan op de mate van toerekenbaarheid van de 
schade aan bodembeweging door mijnbouwactiviteiten. Wij stellen voor om in art. 2 lid 2 sub iii van het 
Besluit de volgende zinssnede toe te voegen: “(...), welk deel van de schade daaraan kan worden 
toegerekend en (...)”.  

Tekstvoorstel artikel 2 lid 2 sub iii Besluit:  indien de schade is ontstaan door bodembeweging als 
gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk, welk deel van de schade daaraan kan 
worden toegerekend en wat de hoogte van het schadebedrag is dat naar het oordeel van de 

Commissie door de mijnbouwonderneming aan de schademelder dient te worden vergoed. 

Met vriendelijke groet, 
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Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +  
Mobiel: +  
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Disclaimer 

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, 
please be aware that you have no authorization to read this e-mail, to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or 
misuse its content in any way whatsoever. 
Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy 
the original message.  

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de lezer van deze mededeling niet de 
geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan 
andere personen dan de geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-mail 
abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en vervolgens het originele bericht te 
vernietigen. 

From: @minezk.nl>  
Sent: dinsdag 19 november 2019 20:51 
To: @minezk.nl>;  

@shell.com>; @taqaglobal.com>; 
@vermilionenergy.nl>;  

@nogepa.nl>; @minezk.nl> 
Cc: @vermilionenergy.com>; @vermilionenergy.com>; 

@shell.com>;  
@shell.com>; @taqaglobal.com;  

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

Subject: agenda overleg landelijke aanpak afhandeling mijnbouwschade 20-11-2019 

Allen,

Ten behoeve van het overleg morgenmiddag om 13.00 uur hebben we de volgende agenda opgesteld.

1. Opening en mededelingen

2. Rondje met reactie op de stukken

3. Terugkoppeling reacties bestuurders

4. Voorstellen voor verbetering nav reacties

5. Vervolg

Tijdens ons laatste overleg is door verschillende partijen aangegeven dat er nog een paar 
discussiepunten zijn. Dit zijn de volgende punten:

1. De woorden ‘in beginsel’ in artikel 3 lid 5 van de overeenkomst

2. Het beoordelingsgebied in bijlage 3 van instellingsbesluit

3. Verdeling kosten uitvoeringsorganisatie.
Graag vernemen wij of er nog meer punten zijn naar aanleiding van de laatste stukken.

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e 5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e



We hebben maandag een reactie van de minister op de voorliggende stukken ontvangen. De minister 
is positief maar geeft wel aan dat de bewoording ‘in beginsel’ in artikel 3 lid 5 van de overeenkomst 
niet passend is en geschrapt moet worden. Het escalatieniveau met een tweede oordeel moet 

voldoende zijn om aan de zorg over een extreem advies tegemoet te komen. De burger mag hier niet 
de dupe van zijn.  
We hebben gisteren ook informeel een reactie van Tjisse Stelpstra, gedeputeerde provincie Drenthe , 

ontvangen. Hij is nog niet erg positief. Dit zit met name in de toonzetting en het gevoel dat de 
mijnbouwondernemingen nog steeds aan de knoppen zitten. Het meest in het oog springend zijn de 
volgende punten: 

Artikel 3 lid 5 van de overeenkomst, ‘in beginsel’ valt verkeerd.
Artikel 5 protocol deskundigenonderzoek. Dit is een zeer gedetailleerde opsomming van wat een 
deskundigen wel en niet mag. Dit lijkt weinig ruimte te laten voor de Commissie (die onafhankelijk is) 

om eigen werkwijze vast te stellen. Suggereert een grote invloed vooraf van de mijnbouwonderneming
Artikel 7 protocol versnelde procedure. Ook hier geldt geen bewegingsvrijheid voor de onafhankelijke 
Commissie, het wekt de indruk dat de mijnbouwonderneming bepaalt. 

Om tegemoet te komen aan de punten van bestuurders hebben wij intern een voorzet gemaakt dat we 
graag morgen met jullie bespreken. Dit is bijgevoegd. 

Vriendelijke groet,

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie  

Directie Warmte en Ondergrond 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

tel  

fax  

email: @minezk.nl 

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit dient te 

zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u bij de receptie 
geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.  

Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

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 
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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. 



Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:25 
Aan:  
Onderwerp: FW: Omgaan met bezwaren Vermillion 
Bijlagen: Kopie van Overrzicht Noord Nederland Tcbb meldingen PS 20112019.xlsx 

 

 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage Postbus 20401 | 2500 EK | Den 
Haag @minezk.nl | +  

........................................................................ 
T +  
F +  

M +  
@minezk.nl

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk
Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig

....................................................................... 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:42 
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl> 

CC: @minezk.nl> 

Onderwerp: RE: Omgaan met bezwaren Vermillion 

Ha, 

 en ik hadden na afloop ook nog even gebrainstormd. 
We zijn, ook in het licht van de discussie zojuist, tot conclusie gekomen dat we alle tekstvoorstellen 
kunnen overnemen (artikel 6 bevat de uitzonderingen voor instellen deskundige dus dat tekstvoorstel 

is niet zo erg). 
 maakt een nieuw overzicht met alle tekstvoorstellen (incl onze tekstvoorstellen) zodat we dit 

vanavond rond kunnen sturen. We kijken ook nog even of we in toelichting nog meer kunnen 

verduidelijken dat Commissie inhoudelijk oordeel geeft en beoordelingsgebied dus niet betekent 
vergoeding schade. Martijn gaf via app aan dat NAM en Taqa met aanpassing van deze 
tekstvoorstellen akkoord kunnen met de stukken. 

Met betrekking tot punt 2, ik vraag mij af of we dat toepassingsgebied nader invullen. Daar hebben we 
het volgens mij niet over gehad. De commissie stelt dit toepassingsgebied vast. Kan  nu ook niet snel 
verzinnen hoe wij dat verder inkaderen. 

Met betrekking tot punt 4, het formuleren van een opdracht aan de Commissie = het instellingsbesluit. 
Dus lastig om hen vervolgens nog verder te betrekken. Ik zou hier aangeven: Bij het opstellen van het 
profiel van de Commissieleden en de vacaturetekst voor de Commissieleden worden partijen 

betrokken. 
Met betrekking tot punt 5: zie bijgaand een overzicht van hoe de Tcbb de afgelopen jaren schade heeft 
beoordeeld, in de meeste gevallen is de schade afgewezen. Werkwijze Tcbb verschilt niet zo van 
werkwijze zoals voorgesteld (Tcbb onderzoekt ook het causale verband en maakt gebruik van experts. 

Aanvullend zien we nog de volgende punten: 
- We betrekken de operators bij de uitkomsten van het onderzoek ten behoeve van het
beoordelingsgebied.

- uitvoeringskosten: uitgangspunt voor ons is dat de verdeling uitlegbaar is, dit betekent dat
mijnbouwondernemingen niet minder gaan betalen aan vaste lasten dan nu het geval is (om
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staatsteun te voorkomen). We willen dus geen royale regeling. Eea zal in een aparte overeenkomst 
vastgelegd worden. Wij spannen ons in voor een zo'n klein mogelijke uitvoeringsorganisatie (ik 
begreep van  dat nu gedacht wordt aan 10 fte maar als je dat verdeeld over alle sectoren 

dan zijn dat veel meer operators). 
- voor het aantrekken van deskundigen is een Europese aanbesteding nodig, zij zullen betrokken
worden in opstellen van de uitvraag (overleggen met Fons!).

Groet, 
 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van:  
Verzonden: woensdag 20 november 2019 15:04 

Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Omgaan met bezwaren Vermillion 

Wat kunnen wij de komende maanden doen om de exposure van mijnbouwondernemingen bij de 
schadeafhandeling scherper te bepalen: 

1. Duidelijk maken dat de Commissie Mijnbouwschade de opdracht heeft de oorzaak van een schade
vast te stellen. De Commissie Mijnbouwschade doet dit in beginsel per geval, maar kan daar in overleg
met de lokale bestuurders en de betreffende mijnbouwmaatschappij van afwijken binnen een

zogenaamd toepassingsgebied.
2. De bepaling van het beoordelingsgebied en het toepassingsgebied vult EZK nader in.
3. Duidelijk maken dat de Commissie Mijnbouwschade eerst vaststelt of mijnbouwschade überhaupt

aan de orde kan zijn (relatie met een gebeurtenis, beving of bodemdaling die veroorzaakt kan zijn
door een mijnbouwactiviteit) en dan onderzoekt of de schade evident is veroorzaakt door mijnbouw of
evident een andere oorzaak heeft dan mijnbouw. In geval van twijfel en indien mijnbouwschade niet

kan worden uitgesloten komt de commissie met een voorstel voor toekenning van een schadebedrag
dat recht doet aan de mate waarin van mijnbouwschade sprake kan zijn.

4. Bij het samenstellen van de Commissie en het formuleren van de opdracht aan de Commissie de
decentrale overheden en de Mijnbouwbedrijven intensief betrekken.

5. De Tcbb vragen om eens te oefenen met de voorgestane werkwijze met een concrete casus. De
keerpunten uit die casus kunnen meegenomen worden bij het formuleren van de opdracht aan de
Commissie.

6. In de debatten met de Kamer en in correspondentie met de Kamer verantwoordelijkheid nemen
voor de afspraken die er nu liggen en aangeven dat het doel in een regeling voor de vergoeding van
schade te hebben die fair is voor de betrokken mensen maar ook voor de mijnbouwondernemingen.

Heb jij nog aanvullingen ? 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:21 
Aan:  
Onderwerp: FW: conceptmail aan operators 
Bijlagen: CONCEPT_overeenkomst_LAAM_versie_201119.docx; 

CONCEPT_Instellingsbesluit_Commissie_Mijnbouwschade_en_protocol_-
_versie_201119.docx; Kopie van Kopie van Overrzicht Noord Nederland Tcbb 
meldingen PS 20112019.xlsx 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +31  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:11 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: conceptmail aan operators 

Ha,  
zie voorzet voor de mail die  uit kan sturen.  
Ik twijfel nog over het toevoegen van punt van  om Tcbb opdracht te geven om te oefenen (weet 

niet of dit nog realistisch kan en dit kan ook reden zijn om dan te zeggen, dan wachten we dat eerst 

nog even af). 
Groet, 
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Allen, 
Zoals besproken zullen we morgen verder praten over de afhandeling van mijnbouwschade. Bijgaand 
treffen jullie een nieuwe doorlopende tekst van het instellingsbesluit, schadeprotocol en de 

overeenkomst. In deze teksten zijn jullie tekstvoorstellen, zoals vandaag aangeleverd in aanvulling op 
onze voorstellen, verwerkt. We hebben voor de helderheid alle wijzigingen geel gearceerd. Verder 
hebben we in de toelichting onder 3.2 een passage toegevoegd over hoe omgegaan wordt met schade 

binnen het beoordelingsgebied (leidt niet automatisch tot vergoeding schade). 
 heeft aangegeven een grote zorg te hebben over het toepassen van het wettelijk 

bewijsvermoeden. Hij gaf daarbij, zo dacht ik begrepen te hebben, aan dat dit feitelijk nu ook het 
geval is. Bijgaand treffen jullie ook een overzicht van schadegevallen die de afgelopen jaren door de 

Tcbb zijn afgehandeld. Te zien is dat in veel gevallen, de schade niet wordt toegekend. De Tcbb doet 
nog steeds een inhoudelijk onderzoek en gaat er niet vanuit dat de schade is toe te rekenen aan de 
mijnbouwmaatschappij. Deze werkwijze verandert niet. 

Vanmiddag werden ook heel even de kosten aangestipt. Ik wil graag benadrukken dat wij er niet op uit 
zijn een groot deel van de kosten bij de mijnbouwondernemingen neer te leggen. Wat voor ons 

belangrijk is, is dat het goed uitlegbaar is hoe we de verdeelsleutel hebben gemaakt in verband met de 
staatssteunregels. Dit betekent dat de mijnbouwondernemingen geen voordeel mogen hebben van de 
instelling van een Commissie (oftewel dat kosten lager worden). In overeenkomst hebben we 
opgenomen welke kosten wij als Staat voor onze rekening nemen, en welke kosten door de 

mijnbouwonderneming moeten worden betaald. Het vaste deel (artikel 4 lid 2 onderdeel c) zal daarbij 
overigens over alle sectoren (en Staat) verdeeld worden. We streven er daarbij bij om met een kleine 
uitvoeringsorganisatie te werken en evt. op te schalen indien echt noodzakelijk. Over deze vaste 

vergoeding zullen we nog een aparte overeenkomst sluiten, er is dus nog ruimte om dit verder uit te 
werken waarbij geldt dat we op zoek zijn naar verdeling die goed te verdedigen is i.v.m. staatsteun. 

We hebben ook toegezegd na te denken hoe we partijen in de verdere uitwerking kunnen betrekken. 
Wij komen tot de volgende momenten: 

1. De bepaling van het beoordelingsgebied wordt nader ingevuld. Hiervoor wordt een onderzoek

opgestart, conform wens van partijen om daarbij te kijken naar het verleden. De uitkomsten van dit
onderzoek zullen met partijen besproken worden en ook welke consequenties we daaraan kunnen
verbinden.

2. Bij het opstellen van de vacaturetekst/profiel voor de werving van leden voor de Commissie zullen
partijen betrokken worden. Voordat definitieve keuze gemaakt wordt, zal dit besproken worden.
3. We zullen kijken of we bij het aantrekken van deskundigen (middels Europese aanbesteding)

partijen kunnen betrekken in het proces, bijvoorbeeld bij het opstellen van de eisen/voorwaarden die
aan partijen zullen worden gesteld.
4. In de debatten met de Kamer en in correspondentie met de Kamer verantwoordelijkheid nemen
voor de afspraken die er nu liggen en aangeven dat het doel in een regeling voor de vergoeding van

schade te hebben die fair is voor de betrokken mensen maar ook voor de mijnbouwondernemingen.

Ik hoop dat dit meer comfort geeft en dat we er morgen met elkaar uit kunnen komen. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:26 
Aan:  
Onderwerp: FW: Voorstel, net  gesproken! 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
Secretaresse @minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:03 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Voorstel, net  gesproken! 

Wtf…. Ik weet niet of je de opmerkingen hebt gezien maar die gaan wel wat verder dan  eerder 
aangaf. 

Van:   
Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:02 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Voorstel, net  gesproken! 

Sorry, dit gaat mij op dit moment niet lukken.  
 Ik ga zo naar huis. Vind het prima als een van jullie de stukken wil versturen met 

de opmerkingen van  verwerkt maar mij lukt dat niet meer. 
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Van:   
Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:50 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Voorstel, net  gesproken! 

Ik zou wel eerst naar opmerkingen  kijken. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 20 nov. 2019 om 17:29 heeft @minezk.nl> het volgende 
geschreven: 

Ha,

Zojuist uitgebreid met  aan de telefoon gezeten (hij belde mij). Hij gaf aan dat hij 
nog met NAM (  en ),  en  heeft gesproken. Zij zijn allemaal 
akkoord met voorgestelde wijzigingen van ons en de aanvullingen van NAM. Vermilion 
heeft nog enkele suggesties (met name bijlage 3) om het voor hen aanvaardbaar te 

maken. Dat willen ze morgen met elkaar uitwerken.  geeft aan er van overtuigd te 
zijn dat ze daar morgen uitkomen en dan dat we vrijdag in een conference call de boel 
kunnen aftikken. Ik heb voorgesteld de aangepaste teksten (waarin we alle voorstellen 

hebben verwerkt, 100% overgenomen, aan hen te sturen (kan ik doen) zodat zij met 
die tekst verder kunnen (dan is dat het vertrekpunt nu). Dat vond  prima idee.
Wij zullen dan vrijdagochtend (arm secretariaat) een conferencecall inplannen 

 jij bent dan geloof ik onderweg naar Groningen, kan dat wat jou betreft?).

Ik stel dan voor dat ik nu aan iedereen de teksten stuur en dat we dan niet nog aparte 
mail uit doen, of zien jullie dat anders?

@  gaat jou nog bellen ook hierover (ik zei dat je dat zeker op prijs zal 

stellen      ).

Groet,

Van:   
Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:20 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Voorstel 

Met alle kaarten op tafel en vooral discussie tussen NAM en Vermillion durf ik het wel 
aan om hen te gunnen eerst onderling op een lijn te komen. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 20 nov. 2019 om 17:07 heeft @minezk.nl> 
het volgende geschreven: 

Tja, wat vinden wij daar van? Poging van Vermilion om partijen aan 

hun kant te krijgen? Of denk ik dan te slecht? Vind het overigens dan 

nog steeds wel belangrijk dat wij nog wel een mail uitsturen met werk 
wat wij vanmiddag nog hebben gedaan (stuur ik zo door).
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Van: @vermilionenergy.com>  
Verzonden: woensdag 20 november 2019 17:03 
Aan: @minezk.nl>; 

@shell.com; @taqaglobal.com 
CC: @vermilionenergy.com>;  

@vermilionenergy.com>; @nogepa.nl 
Onderwerp: Voorstel 
Urgentie: Hoog 

Hoi , , , 

Mijn voorstel is dat we morgen gebruiken om met de drie operators op 
een lijn te komen. 

Dat we vrijdag om 10 uur een call inplannen om het af te hameren. 

Is dat een voorstel dat iedereen steunt? 

If so, stuur ik z.s.m. wat stukken met op hoofdlijnen wat suggesties. 

Groet, 
 

 

 

Vermilion Energy Netherlands BV 
Amsterdam Office 
3rd floor, Symphony Office Building 
Gustav Mahlerplein 11-13 
1082 MS Amsterdam 
Phone +  

Harlingen head office 
Zuidwalweg 2 
8861 NV Harlingen 
The Netherlands 
www.vermilionenergy.nl 

<image001.png> 
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:27 
Aan:  
Onderwerp: FW: Schade protocol 
Bijlagen: DOMUS-19273462-v5-Instellingsbesluit_en_schadeprotocol_versie_15-

11_tbv_CFEZIL comm NK.docx; ATT00001.htm; DOMUS-19273496-v4-
Concept_overeenkomst_LAAM_versie_15-11-2019_comm NK.docx; 
ATT00002.htm 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:11 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: FW: Schade protocol 

Grrr nu komt NAM ook nog even met extra puntjes     

Van: @shell.com> 
Verzonden: woensdag 20 november 2019 18:07 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Schade protocol 

Hoi , ik begrijp dat jullie nog een laatste versie ging rondsturen. Ik stuur hier bij even 
opmerkingen van onze . De meeste zijn meegenomen in mijn e-mail maar er zitten nog enkele 
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tekstuele dingetjes in.In mijn vorige mail zaten denk ik de belangrijkste zaken de overige opmerkingen in 
deze bijlagen zullen geen struikelblokken zijn maar zijn wel verbetervoorstellen. Groet   

  
 

 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Tel: +  
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl

Disclaimer 

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If 
this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read this e-mail, 
to copy it, to furnish it to any person other than the addressee, or to use or misuse its content in any way 
whatsoever. 
Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after 
which you are kindly requested to destroy the original message. 

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien de 
lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt 
kennis te nemen van deze e-mail, deze te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de 
geadresseerde, dan wel de inhoud daarvan op enigerlei wijze te gebruiken of misbruiken. Indien u deze e-
mail abusievelijk hebt ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht de afzender daarvan op de hoogte te 
brengen en vervolgens het originele bericht te vernietigen. 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: " @shell.com> 
Datum: 20 november 2019 om 09:25:19 CET 
Aan: " @shell.com>, "  

@shell.com> 

Met vriendelijke groet, 
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Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging ’s-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Afdeling LSUI-ONL, Antwoordnummer 47, 9400 VB Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 

Tel: +
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:28 
Aan:  
Onderwerp: FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments  
Bijlagen: DOMUS-19273496-v4-Concept_overeenkomst_LAAM_versie_15-11-

2019_.MI2011 NAM.docx; DOMUS-19273462-v5-
Instellingsbesluit_en_schadeprotocol_versie_15-11_tbv_CFEZIL.MI2011 (002) 
comm NK.docx 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @shell.com>  
Verzonden: donderdag 21 november 2019 13:13 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments  

Beste , 

Bijgaand zend ik jullie de gebundelde reactie van Vermillion, Taqa en NAM op de versie van 15-11-2019. 
Ik ben me ervan bewust dat dit een oudere versie is van de documenten, maar de voorstellen van EZK en 
NAM zijn hierin (door vermillion) overgenomen. Als het goed is komen de documenten overeen met 
jullie laatste versie, waarin de term ‘in beginsel’ is geschrapt en de bepaling rondom de 
beoordelingsmethodiek is verwerkt.  
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Met name jullie aandacht voor de volgende voorstellen tot wijziging: 

• Aanvulling op artikel 4: vanwege mogelijke termijnoverschrijding vanwege verlate vaststelling
van het beoordelingsgebied of toerekening beving aan specifieke mijnbouwactiviteit.

• Versnelde procedure (art. 7): akkoord met voorgestelde tekst, maar dan zouden we graag zien
dat in de toelichting expliciet wordt opgenomen dat de versnelde procedure enkel kan worden
gevolgd na voorafgaande instemming van de betrokken mijnbouwonderneming.

• Beoordelingsgebied (bijlage 3): tekstvoorstel onder voorbehoud, vormt nog onderwerp van
overleg/discussie. 

Daarnaast zijn vanuit Vermillion nog een aantal opmerkingen geplaatst bij art. 5 (vraagstelling 
deskundige). In principe akkoord met aanpassing van de bepaling conform jullie voorstel, maar mogelijk 
dat jullie nog even kritisch kunnen kijken of deze punten nu afdoende (in het protocol of de toelichting) 
aan bod komen.  

Hartelijke groet, 
 

Met vriendelijke groet, 

 
  

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging ’s-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Afdeling LSUI-ONL, Antwoordnummer 47, 9400 VB Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 

Tel: +
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:29 
Aan:  
Onderwerp: FW: [EXT]  FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @vermilionenergy.com>  
Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:23 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @shell.com; @shell.com; @shell.com; 

@taqaglobal.com; @nogepa.nl;  
@vermilionenergy.com> 

Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments  

 Hoi , 

Hier nog de uitgewerkte paragraaf over het beoordelingsgebied voor in de bijlage van het protocol 

+++++++ 

1.  De Commissie stelt na een geïnduceerde beving die naar het oordeel van het Koninklijk
Nederlands Meteorologisch Instituut kan worden toegerekend aan de aanleg of
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exploitatie van een mijnbouwwerk het beoordelingsgebied vast waarbuiten het vrijwel 
uitgesloten is dat schade is veroorzaakt door de geïnduceerde beving. 

2. Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut niet met voldoende zekerheid
kan bepalen of en aan welke mijnbouwactiviteit de geïnduceerde beving kan worden
toegerekend, dan kan de Commissie een onafhankelijke derde partij opdracht geven om
advies uit te brengen over de toerekening van de geïnduceerde beving.

3. Het beoordelingsgebied van een beving veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten wordt
door de Commissie vastgesteld met in acht neming van:

a.  door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vastgestelde
contourlijnen van de grondsnelheden gebaseerd op metingen en
modelwaarden.

b.  deel A van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen van Stichting
Bouwresearch (SBR).

c.  historische gegevens van schadebeeld en intensiteiten rond bevingen.
d.  een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype

van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. Dit betekent dat er 99% kans is
dat voor een gegeven gevoelig gebouw gelegen op de grens van het
beoordelingsgebied er geen schade is door de beving veroorzaakt door
mijnbouwactiviteiten.

Of 
d.  een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige gebouwtype van 1%

op de rand van het beoordelingsgebied. Dit betekent dat het vrijwel uitgesloten is dat

buiten het beoordelingsgebied schade is ontstaan bij standaard gebouwtypes.

+++++++ 

From:   
Sent: donderdag 21 november 2019 13:13 
To: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Subject: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments  

Beste , 

Bijgaand zend ik jullie de gebundelde reactie van Vermillion, Taqa en NAM op de versie van 15-11-2019. 
Ik ben me ervan bewust dat dit een oudere versie is van de documenten, maar de voorstellen van EZK en 
NAM zijn hierin (door vermillion) overgenomen. Als het goed is komen de documenten overeen met 
jullie laatste versie, waarin de term ‘in beginsel’ is geschrapt en de bepaling rondom de 
beoordelingsmethodiek is verwerkt.  

Met name jullie aandacht voor de volgende voorstellen tot wijziging: 

• Aanvulling op artikel 4: vanwege mogelijke termijnoverschrijding vanwege verlate vaststelling
van het beoordelingsgebied of toerekening beving aan specifieke mijnbouwactiviteit.

• Versnelde procedure (art. 7): akkoord met voorgestelde tekst, maar dan zouden we graag zien
dat in de toelichting expliciet wordt opgenomen dat de versnelde procedure enkel kan worden
gevolgd na voorafgaande instemming van de betrokken mijnbouwonderneming.
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• Beoordelingsgebied (bijlage 3): tekstvoorstel onder voorbehoud, vormt nog onderwerp van
overleg/discussie. 

Daarnaast zijn vanuit Vermillion nog een aantal opmerkingen geplaatst bij art. 5 (vraagstelling 
deskundige). In principe akkoord met aanpassing van de bepaling conform jullie voorstel, maar mogelijk 
dat jullie nog even kritisch kunnen kijken of deze punten nu afdoende (in het protocol of de toelichting) 
aan bod komen.  

Hartelijke groet, 
 

Met vriendelijke groet, 

 
  

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging ’s-Gravenhage - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Afdeling LSUI-ONL, Antwoordnummer 47, 9400 VB Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 

Tel: +
E-mail: @shell.com
Internet: http://www.nam.nl
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:31 
Aan:  
Onderwerp: FW: [EXT]  FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 09:30 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments  

Ha, 
Als ik zo naar de teksten kijk hebben we echt het merendeel verwerkt. Er zijn nog drie punten over: 

- Beoordelingsgebied. Het voorstel van hun was om historische gegevens te gebruiken terwijl

dat onderzoek nog gaat lopen. Ons voorstel is om onderdeel c in bijlage 3 om te bouwen naar
‘de uitkomsten van het onderzoek’ aangezien we nu nog niet kunnen inschatten wat daar
uitkomt; Daarnaast wil men in onderdeel d altijd uitgaan van de P99, terwijl dit nog uit het

onderzoek moet blijken. Omdat dit lastige technische materie is, heefft  nog met 
 gebeld, via  hoorde dat  hier ook op aangeslagen is, die vindt dit heel

onhandig dus ik vermoed dat NAM hier zelf over begint.
- kosten: men wil indicatie van de kosten, dit kunnen we nu nog niet geven. Gisteren 

 gesproken, op dit moment denkt hij aan een uitvoeringsorganisatie van 12-15 fte. Dit
klinkt best veel (dat vindt hij zelf ook) maar als je alle verschillende disciplines optelt (ICT,
communicatie, secretaris, zaakbegeleiders, ondersteuning etc). Wij hebben aangegeven dat we

deel ook zelf willen dragen maar deel over alle operators moeten verdelen. Als je kijkt naar
aantal operators (zout:3, gas:3 of 4, geothermie: 6?) dan gaat het dus om max 1 fte denk ik
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aan vaste kosten. We zullen hier nog een aparte overeenkomst over afsluiten dus er is nog 
ruimte om dit te bespreken 

- versnelde procedure: Vermilion wil graag touwtjes in handen houden en geen bemoeienis van

overheden. Zij stellen voor als alternatief de versnelde procedure te laten vallen, dat zal ook
niet goed vallen bij bestuurders. Mijn alternatief zou zijn de touwtjes wat los te maken en de
Commissie eigen bevoegdheid geven maar die kan pas beslissing nemen na operator te

hebben gehoord.
Groet, 

 

Van:   
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 00:34 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en ovk Kleine Velden comments 

Ok. Zat vanavond in auto met  naar Assen. Hij was erg benieuwd naar onze stukken. 

Morgen nog even samen met  voorbespreken? 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 nov. 2019 om 00:13 heeft @minezk.nl> 
het volgende geschreven: 

 wilde ik net gaan doen! 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 21 nov. 2019 om 23:55 heeft  
@minezk.nl> het volgende geschreven: 

Hallo  en , hierbij de stukken voor morgen. 

Groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  
@minezk.nl> 
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Datum: 21 november 2019 om 23:43:36 CET 
Aan: @vermilionenergy.com>, 
"  

@minezk.nl> 
Kopie: "  

@shell.com>, 
 

@shell.com>, 
@shell.com>, 

"  
@taqaglobal.com>, 

 
@nogepa.nl>,  

@vermilionenergy.com>, "  
@minezk.nl>, 

" @minezk.nl>,  
@minezk.nl> 

Onderwerp: RE:  [EXT]  FW: Instellingsbesluit, protocol 
en ovk Kleine Velden comments 

Beste allen,

In de bijlage vinden jullie nieuwe versies van de 

stukken waarin  en ik jullie opmerkingen, die 
van  en enkele punten van meer 
redactionele aard hebben verwerkt ten behoeve van de 

bespreking van morgenochtend.

Groet

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / 
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 
– D-passage
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

@minezk.nl
| +
........................................................................ 
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T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @vermilionenergy.com>  
Verzonden: donderdag 21 november 2019 17:23 
Aan:  

@minezk.nl>;  
@minezk.nl> 

CC: @shell.com; 
@shell.com; @shell.com; 

@taqaglobal.com; 
@nogepa.nl;  

@vermilionenergy.com> 
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Instellingsbesluit, protocol en 
ovk Kleine Velden comments  

5.1.2.e
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:31 
Aan:  
Onderwerp: FW: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 12:50 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

Hoi, 
Ik kan dit nog steeds niet volgen. Als je niet de mogelijkheid open laat om aan de kans te sleutelen dan 
kan je volgens mij alleen sleutelen aan de waarde van snelheidscontour die nu 2mm/sec is. Lijkt mij niet 
gewenst want die komt uit onderdeel 3b. Moeten we dit niet met Tcbb kortsluiten. We zijn nu bezig met 
opzetten van bedoelde onderzoeken. 

Heeft  uitgelegd het waarom van hun keuze? 

Gr,  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Op 22 nov. 2019 om 12:21 heeft @minezk.nl> het volgende 
geschreven: 

Ha ,

Dit is het geworden.  bleek er toch niet zo’n moeite mee te hebben… dus 
onderdeel d staat er nog in.

 en ik vragen ons nu wel of of dit betekent dat er een heel klein 
beoordelingsgebied ontstaat of juist niet?

Groet,

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 1 van het protocol

1. De Commissie stelt na een geïnduceerde beving die naar het oordeel van het

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut kan worden toegerekend aan de aanleg 
of exploitatie van een mijnbouwwerk het beoordelingsgebied vast waarbuiten het 
vrijwel uitgesloten is dat schade is veroorzaakt door de geïnduceerde beving.

2. Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut niet met voldoende

zekerheid kan bepalen of en aan welke mijnbouwactiviteit de geïnduceerde beving kan 
worden toegerekend, dan kan de Commissie een onafhankelijke derde partij opdracht 
geven om advies uit te brengen over de toerekening van de geïnduceerde beving.

3. Het beoordelingsgebied van een geïnduceerde beving wordt door de Commissie
vastgesteld met in acht neming van:

a. door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut vastgestelde

contourlijnen van de grondsnelheden gebaseerd op metingen en modelwaarden; 
b. deel A van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen van Stichting

Bouwresearch;
c. de uitkomsten van in opdracht van de Minister op basis van historische gegevens

uitgevoerd onderzoek naar het schadebeeld en intensiteiten rond geïnduceerde 
bevingen, en

d. een kans op schade door de geïnduceerde beving voor zelfs het meest gevoelige

gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. 
4. De uitkomsten van het derde lid, onderdeel c, bedoelde onderzoek worden in

opdracht van de Minister periodiek geëvalueerd aan de hand van nieuwe gegevens 

over het schadebeeld en intensiteiten rond geïnduceerde bevingen. 
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Van:   
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 09:02 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

Hoi, 
Hun toevoeging van 3c en 3d loopt wat mij betreft vooruit op iets wat we nog willen 
uitzoeken mede in overleg met commissie. Ik zou blijven bij de originele tekst waar we 
dit aan minister laten.  
Gr,  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 21 nov. 2019 om 18:56 heeft @minezk.nl> 
het volgende geschreven: 

Ha 
NAM, Vermilion en Taqa zijn nog met alternatief voor bijlage 3 
beoordelingsgebied gekomen. Kan jij hier nogmaals kritisch op 

meelezen? We zitten morgen om 09.30 in overleg, lukt het om hier iets 
over te zeggen voor 09.00 uur? Doel is dat we er morgen uitkomen.;-)
Groet,

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 1 van het protocol

1. De Commissie stelt na een geïnduceerde beving die naar het

oordeel van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut kan 
worden toegerekend aan de aanleg of exploitatie van een 
mijnbouwwerk het beoordelingsgebied vast waarbuiten het vrijwel 
uitgesloten is dat schade is veroorzaakt door de geïnduceerde beving.

2. Indien het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut niet
met voldoende zekerheid kan bepalen of en aan welke 
mijnbouwactiviteit de geïnduceerde beving kan worden toegerekend, 

dan kan de Commissie een onafhankelijke derde partij opdracht geven 
om advies uit te brengen over de toerekening van de geïnduceerde 
beving.

3. Het beoordelingsgebied van een beving veroorzaakt door
mijnbouwactiviteiten wordt door de Commissie vastgesteld met in acht 
neming van:

a. door het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

vastgestelde contourlijnen van de grondsnelheden gebaseerd op 
metingen en modelwaarden. 

b. deel A van de Meet- en beoordelingsrichtlijnen voor trillingen van

Stichting Bouwresearch, en

c.  historische gegevens van schadebeeld en intensiteiten rond
bevingen en,

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



d. een kans op schade door de beving voor zelfs het meest
gevoelige gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. 
Dit betekent dat er 99% kans is dat voor een gegeven gevoelig gebouw 

gelegen op de grens van het beoordelingsgebied er geen schade is 
door de beving veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten

of alternatief 

d. een kans op schade door de beving voor zelfs het meest gevoelige

gebouwtype van 1% op de rand van het beoordelingsgebied. Dit
betekent dat het vrijwel uitgesloten is dat buiten het
beoordelingsgebied schade is ontstaan bij standaardgebouwtypes.

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie 

Directie Warmte en Ondergrond

Bezuidenhoutseweg 73

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

tel 

fax 

email: @minezk.nl

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening 

mee dat u in het bezit dient te zijn van een geldig 

identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u bij 
de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u 

geen toegang verleend.  
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties 

worden niet geaccepteerd. 
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Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:32 
Aan:  
Onderwerp: FW: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

 
 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:14 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

Ha , 

Redenering van  is dat je bij een P99 een grote kans hebt dat je binnen het beoordelingsgebied veel 
gevallen moet afwijzen omdat het geen mijnbouwschade is. Dat wil hij graag evalueren en dan de vraag 
beantwoorden of je dat uiteindelijk wilt en het niet beter zou zijn om een gebied te definiëren, waarbij 
de kans groter is dat je schade kunt toewijzen omdat het mijnbouwschade is. 

Groet, 
 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Op 22 nov. 2019 om 12:49 heeft @minezk.nl> het volgende 
geschreven: 

5.1.2.e

Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van:  
Verzonden: woensdag 25 november 2020 10:33 
Aan:  
Onderwerp: FW: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

mr. N.M. Schröder 
Jurist 

........................................................................ 
Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | Etage 2 – D-passage 
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

@minezk.nl | +  
........................................................................ 
T +  
F +  
M +  

@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ezk 

Op donderdagmiddag en vrijdagmiddag niet aanwezig 

....................................................................... 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:34 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

 nog even gesproken. Zoals gezegd je gaat dus nu iets onderzoeken maar ondertussen leg je 
deel van de uitkomst vast. Betekent dat je alleen aan andere kant kan sleutelen en dat zijn de 
algemene richtlijnen en grondversnellingen, dat lijkt in ieder geval niet handig. 
Betekent denk ik nu concreet dat we de komende jaren (ongeacht uitkomst van het onderzoek dat we 

nog aan t opzetten zijn in onderdeel c) vastzitten aan zeer ruime contour en dat pas na een eerste 
evaluatiemoment je deze aanpast. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:29 
Aan: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
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CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

Met de tekst dat we het evalueren is voldoende geborgd dat we het kunnen aanpassen. Er gaat met de 

huidige tekst niets mis. 

Van:   
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:26 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

En is wat we vastleggen erg? Ofwel, krijgen we er last van? 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 nov. 2019 om 13:20 heeft @minezk.nl> 
het volgende geschreven: 

 zijn probleem zit er in dat we nog iets gaan onderzoeken maar tegelijkertijd 

ongeacht de uitkomst al iets vastleggen (tenminste zo begrijp ik het      )

Van:   
Verzonden: vrijdag 22 november 2019 13:19 
Aan: @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: Re: spoed: svp blik op nieuwe tekst beoordelingsgebied 

Ik zou zeggen dat we de commissie toch wel kaders mogen meegeven waarbinnen ze 
moeten werken. Dat doen nu we nu toch? 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 nov. 2019 om 13:11 heeft  
@minezk.nl> het volgende geschreven: 

 Zie hieronder,  voelt zich nog niet helemaal goed bij nieuwe artikel 
beoordelingsgebied. Wat doen we hier mee? 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  
@minezk.nl> 

Datum: 22 november 2019 om 13:00:49 CET 
Aan: "  

@minezk.nl> 

Onderwerp: Antw.: spoed: svp blik op nieuwe tekst 

beoordelingsgebied 

Hoi,  
Nabrander: ik blijf er een ongemakkelijk gevoel bij 
houden. Is er nog tijd om begin volgende week de 
consequenties er van met andere experts te 
overleggen? 
Gr,  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

Op 22 nov. 2019 om 12:21 heeft  
@minezk.nl> het volgende 

geschreven: 
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Reeds eerder beoordeeld in dit verzoek



Van: @tregthuys.nl> 
Verzonden: dinsdag 17 december 2019 14:02 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: Stand van zaken LAAM 
Bijlagen: brief aan .pdf 

Geachte , 

Hierbij zend ik u namens  de brief namens de Tcbb aan u van 

vandaag. Deze zend ik u zowel per e-mail als per gewone post. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) 

 

 

Technische commissie bodembeweging (Tcbb) 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Telefoon:  

algemeen:  (secretariaat Tcbb) 

rechtstreeks:   

E-mail: @tcbb.nl / @tregthuys.nl

Van: @minezk.nl] 

Verzonden: donderdag 12 december 2019 11:35 

Aan: @tcbb.nl' ;   

CC:   

Onderwerp: FW: Stand van zaken LAAM 

Geachte , 

Op verzoek van  stuur ik u de concept-Kamerbrief over de landelijke aanpak 

afhandeling mijnbouwschade toe die samen met het instellingsbesluit, het schadeprotocol en de 

overeenkomst aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd. 

Hartelijke groet, 
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----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie  

Directie Warmte en Ondergrond 

Bezuidenhoutseweg 73 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

tel  

fax  

email: @minezk.nl 

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit dient te zijn 

van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u bij de receptie geen 

geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.  

Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet geaccepteerd. 

Van: @minezk.nl>  

Verzonden: woensdag 27 november 2019 07:05 

Aan: @minezk.nl> 

Onderwerp: Fwd: Stand van zaken LAAM 

Zou jij de Tcbb de stukken willen sturen ? 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Begin doorgestuurd bericht: 

Van: @tregthuys.nl> 

Datum: 26 november 2019 om 09:43:48 CET 

Aan: @minezk.nl> 

Onderwerp: Stand van zaken LAAM 

Beste  

Aanstaande donderdag hebben wij weer onze maandelijkse vergadering. Kan ik 

daar nog iets melden over de stand van zaken LAAM?  

Hoor/lees graag even van je, 
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met vriendelijke groet, 

namens de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) 

 

 

Technische commissie bodembeweging (Tcbb) 

Postbus 20401 

2500 EK Den Haag 

Telefoon:  

algemeen:  (secretariaat Tcbb) 

rechtstreeks:   

E-mail: @tcbb.nl / @tregthuys.nl

Van: @minezk.nl]  

Verzonden: maandag 11 november 2019 12:25 

Aan: @rug.nl> 

CC: @tregthuys.nl>;  

@minezk.nl>; @minezk.nl> 

Onderwerp: Re: Zoutsessie 20 november PS Groningen 

Ha  

Dank voor je bericht. Goed idee om de presentaties vooraf af te stemmen. Ik vraag 

 en  om mijn presentatie naar je toe te sturen. 

Groet, 

 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 11 nov. 2019 om 09:16 heeft @rug.nl> het volgende 

geschreven: 

Dag  

succes vandaag met de finale bijeenkomst met Nogepa en de 

operators! 

Wij zijn erg benieuwd naar de (concept) uitkomsten. 
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Van  begreep ik dat jij op 20 november a.s. vanuit 

EZK een verhaaltje houdt tijdens de expertsessie voor PS van 

Groningen. 

Ik wil mijn bijdrage graag afstemmen en zo mogelijk de laatste 

stand van zaken rond CM, Schadeprotocol etc. meenemen. Maar 

wellicht kun jij dit beter doen? Je mag mijn tijd ook gebruiken 

hoor. 

Ik hoor graag, dank en groet, 

 

 

  

Faculty of Economics and Business, University of Groningen  

  

Faculty of Technology, Policy and Management, Delft University 

of Technology 

 

 

 

m+  

h +  

 

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. 
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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. 





Van:  
Verzonden: vrijdag 26 juni 2020 12:48 
Aan:  
Onderwerp: FW: Brief provincies start Commissie Mijnbouwschade 

Akkoord  

Met vriendelijke groet, 

 
@minezk.nl

M 

Van:   
Verzonden: donderdag 11 juni 2020 18:00 
Aan:   
CC: @minezk.nl> 
Onderwerp: Re: Brief provincies start Commissie Mijnbouwschade 

Ze mogen mijn digitale handtekening gebruiken. Ik ben het eens met de brieven. 

Verstuurd vanaf mijn iPad 

Op 11 jun. 2020 om 17:55 heeft @minezk.nl> het volgende geschreven: 

Dag  en ,

Ik wil een brief aan de provincies en gemeenten over de landelijke aanpak afhandeling 

mijnbouwschade,, zoals bijgevoegd, volgende week versturen. Dat kan per mail aan 
mijn contactpersonen binnen VNG en IPO, die hem verder verspreiden,. De brief eerst 
nog wel ondertekend worden door . Hebben jullie een digitale handtekening die 
we kunnen plaatsen of betekent dat dat  fysiek de 2 brieven moet ondertekenen?

Ik hoor het graag!

Met vriendelijke groet, 

 
@minezk.nl

M  

mei20.docx> 
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Van:  
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 16:16 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: commissie mijnbouwschade versus convenant TAQA 
Bijlagen: DOMUS-20143331-Nota_van_Antwoord_OP_Bergermeer.DOCX.DRF; 

DOMUS-20066440-Ontwerp-instemmingsbesluit_OP_Bergermeer.DOCX.DRF 

Hallo  en , 

Zouden jullie nog even naar mijn tekst willen kijken over de schadeafhandeling?  
In de NvA betreft het zienswijze 4a en 4c en in het besluit staande wijzigingen op pagina 20. 

Wat ik nu heb willen benadrukken is dat voor bevingen in het Bergermeer gasveld het convenant van 
toepassing is (op schades). 
Uiteraard kan de beving ook in een nabij liggend veld plaatsvinden. Dan is de commissie 

mijnbouwschade wel bevoegd om schades af te handelen. 

De inwoners weten natuurlijk niet gelijk wat de oorzaak is van een schade en de minister wil hen ook 
niet opzadelen met de onduidelijkheid hierover. Daarom laat ik de minister benadrukken dat TAQA en 

de commissie onderling de schademeldingen doorsturen en daarvoor zorgdragen. Dat heb ik overigens 
niet kunnen terugvinden in het convenant of in het instellingsbesluit/protocol van de commissie 
mijnbouwschade.  

Groet,  

Directie Warmte & Ondergrond 
 

…………………………………………………………………………………………… 
T  
M  

E  @minez.nl 
www.rijksoverheid.nl/ezk 
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Van:  
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 17:44 
Aan:  
Onderwerp: RE: commissie mijnbouwschade versus convenant TAQA 

Hi , 

Prima tekst zo in het besluit. Tav het antwoord op de vraag over het schadeprotocol in de nota van 

antwoord: daar staat nog in dat een gang naar de Tcbb eventueel kan. Met de komst van de 
Commissie Mijnbouwschade is die route afgesloten. Als de schademelder het niet eens is met de 
afhandeling van de schade door Taqa kan die alleen nog naar de civiel rechter. Geen ideële situatie, 

maar dit was blijkbaar het resultaat zo van de gesprekken.  

Met vriendelijke groet, 

 
@minezk.nl

M 

Van:   
Verzonden: maandag 24 augustus 2020 16:16 
Aan:   
CC:   
Onderwerp: commissie mijnbouwschade versus convenant TAQA 
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Van:  
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 15:03 
Aan:  

 
 

CC:  
Onderwerp: RE: Concept reactiebrief MEZK - Moties Noord-Drenthe inzake de 

beroepsprocedure Westerveld 
Bijlagen: DOMUS-21127007-v1-

Reactiebrief_MEZK_Beroepsprocedure_Westerveld;_aanbieding_moties_Noo
rd-Drenthe_inzake_stopzetting_gaswinning_kleine_velden opm .docx 

En dan nu met bijlage, wel zo handig.:-) 

Van:   
Verzonden: dinsdag 4 mei 2021 12:53 
Aan: @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl>; @minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>;  

@minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Concept reactiebrief MEZK - Moties Noord-Drenthe inzake de beroepsprocedure 
Westerveld 

Ha , 

Mooie brief! Bijgaand nog tweetal kleine opmerkingen. 

Groet, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 30 april 2021 15:23 
Aan: @minezk.nl>;  

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

@minezk.nl> 
CC: @minezk.nl>; @minezk.nl>; 

@minezk.nl> 
Onderwerp: Concept reactiebrief MEZK - Moties Noord-Drenthe inzake de beroepsprocedure 
Westerveld 

Collega’s, 

Mij is gevraagd een reactiebrief te schrijven op de brief van de gemeente Tynaarlo met betrekking tot 
de aangenomen moties in 5 gemeenteraden met betrekking tot de beroepsprocedure Westerveld. Zie 
bijgaand een voorstel daartoe. Ik heb gepoogd een duidelijk antwoord te schrijven, maar ook wel wat 

mee te buigen ten aanzien van de zorgen die er leven in de regio. Want dat is ook zeer belangrijk in 
deze. Mochten jullie daartoe aanvullende suggesties hebben dan hoor ik dat graag.  
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Ik ben de komende week met verlof. Het zou wel fijn zijn als we één van de eerste tassen van de 
minister na het meireces zouden kunnen halen. Derhalve het verzoek om uiterlijk op 10 mei te 
reageren, waar mogelijk gebundeld en direct met wijzigingen bijhouden in het bestand.  

Alvast hartelijk dank.  

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Directie Warmte en Ondergrond  

Directoraat-Generaal Klimaat en Energie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |  

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 

T    
M  +  

E   @minezk.nl 

www.rijksoverheid.nl/ezk 
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Directoraat-generaal Klimaat 
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DGKE-WO / 21127007 

B. van ’t Wout

Minister van Economische Zaken en Klimaat



Van:  
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 19:35 
Aan:  
Onderwerp: RE: Nota wijziging instemmingsbesluit Westerveld 

Hoi , ik ben akkoord. Fijn als jij dat wil doorvoeren in Domus. Dank! 

Van:   
Verzonden: donderdag 6 mei 2021 14:48 
Aan:   
Onderwerp: Nota wijziging instemmingsbesluit Westerveld 

Hoi   

Graag jou akkoord. 

 

  

 directie Communicatie 

.......................................... 

Directie Bedrijfsvoering werkt voor 

- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

- Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |

Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

.......................................... 

T  

M  

@minezk.nl

www.rijksoverheid.nl/ezk 

.......................................... 

Werkzaam van maandag t/m vrijdag 
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Van:  
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 13:56 
Aan:  
Onderwerp: ontwerpbeschikking Vries .pdf 
Bijlagen: ontwerpbeschikking Vries 1.pdf 

Zie de bijlage. 
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Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie PO Energie uitdagingen 

2020 

Ons kenmerk 

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: DGETM-Eo / 1s1116oa 

Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel

van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een

omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen

bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor 

Ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

3. Geraadpleegde organisaties
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;
• Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;
• Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa's;
• De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen en zienswijzen
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Assen is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel

'bouwen van een bouwwerk' van de aanvraag;
• Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben verklaard geen

wettelijk adviseur te zijn ten aanzien van deze aanvraag;
• Door de Inspecteur-generaal der Mijnen Is advies uitgebracht ten aanzien

van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden

voorschriften.

Deze paragraaf 4 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit 

ontwerpbesluit worden ontvangen. 

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen
• Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Assen is volledig in dit besluit ve�erkt. Zij geven aan dat de

aanvraag voldoet aan artikel 2.10 van de Wabo;
• Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit

verwerkt. De daarbij geadviseerde voorschriften zijn verwerkt in bijlage 1

behorende bij dit besluit.

Deze paragraaf 5 wordt nader ingevuld indien er zienswijzen of adviezen op dit 

ontwerpbesluit worden ontvangen. 
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Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie PO Energie uitdagingen 
2020 

Ons kenmerk 

6. Procedure (ontwerp) besluit DGETM-Eo; 1s1116os 

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op woensdag datum

gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad 't Gezlnsblad". Het
ontwerpbesluit heeft van donderdag datum tot en met datum ter inzage gelegen
bij de gemeente Assen.

7. Overwegingen m.b.t. het besluit 

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van
de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling
omgevingsrecht.

A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een
inrichting.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 

Milieuaspecten 
In de omgevingsvergunningaanvraag Is de bestaande toestand van het milieu, 
voor zover de Inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreffen de aspecten: lucht, bodem 
en oppervlaktewater, afvalstoffen, geluid, geur, energie en externe veiligheid. 

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de 
inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge 
samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging. 

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van 
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de 
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan. 

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot 
de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de 
aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, 
beheerst, en voor zover deze nadelig� gevolgen hebben, venninderd. 

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting 
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
het verbruik van energie. 

Naast de voorschriften, g_enoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C 
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 
Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
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Milieueffectrapportage 

Voor de oprichting van oppervlakte installaties voor de winning van aardolie of 

aardgas geldt, op grond van D.17.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.

beoordelingsplicht. 

Op 17 april 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. mededeling 

gedaan van het voornemen van het oprichten van een oppervlakte installatie. Op 

8 juni 2015 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door 

het opstellen van een Milieueffect-rapport niet noodzakelijk is, doordat de 

voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal 

hebben. 

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit 

(ontwerp)besluit, ter Inzage worden gelegd. 

Beste beschikbare technieken 

Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de 

IPPC, omdat de inrichting Vries 1 geen IPPC inrichting is. 

De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is 

uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht. 

De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse 

emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het 

voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 

activiteiten (NRB), zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de 

Beste Beschikbare Technieken. 

Externe veiligheid 

Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik getoetst 

aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen. 

Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de bêrekende 10 5 contour op 

te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze 

veiligheidscontour bevinden. 

Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedgebied 

van de inrichting is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en 

daardoor niet berekend. 

Energie en milieu 

De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 

Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) 

afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. 

Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start 

gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het 

gebied van de bescherming van het milieu. 

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 

kan worden verleend. 

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie PO Energie uitdagingen 

2020 

Ons kenmerk 

DGETM-EO / 15111608 
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B. Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, 
onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de 
bouwverordening van de gemeente Assen. Het bouwplan voldoet aan de gestelde 
eisen. 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde In artikel 2.10, lid 1, 
onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan 
'Buitengebied, Herziening art. 30 WRO'. Voor het perceel geldt de bestemming 
'Jonge- veld- en veenontglnningen' met de aanduiding 'aardgaswinning'. Het 
bouwplan voldoet aan de bestemming. 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, 
onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. 

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 
moet worden verleend. 

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik: 

I. De omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1 i:e·verlenen aan de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
B. Bouwen van een bouwwerk;

II. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing
naar artikel 2.33 van de Wabo;

III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de
omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende
documenten worden genoemd in bijlage 2;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas 
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes 
weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is 
aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist. 
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2. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)
De beëindiging van de werkzaamheden dient uiterlijk op de dag van de 
beëindiging te worden gemeld aan de toezichthouder. 

Mededelingen 

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkQmt dient deze op de locatie te worden
verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor
het transport van afvalstoffen.

2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient u te
onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein
aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het
kabels- en leidingen informatie centrum (klic) tel: 0880-0080.

3. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met
zaterdag uitgevoerd van 07.00 uur tot 19.00 uur.

4. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende
omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld
en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt,
door of namens de vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder
bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte wijziging worden
aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Indien dit niet het geval is dient
een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

5. Afscheiding van het bouwterrein
1. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke
werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van
de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden als
gevaar of hinder te duchten is.
2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en
ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ondervindt en de
toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen,
er niet door wordt belemmerd.
3. Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet
van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden,
moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het
bouwtoezicht dit niet nodig acht.

6. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige
wijze. Tijdens de bouw moeten zodanige maatregelen getroffen te worden dat
bouwdelen niet kunnen instorten c.q. omwaaien. Hiertoe dienen deze
bouwdelen vakkundig te worden geschoord en/of in het onderliggende werk te
worden verankerd.
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7. Bouwafval
1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig
voor:
a. de gevaarlijke afvalstoffen (art. 3 Regeling Europese
afvalstoffenlijst);
b. steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;
c. glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;
d. overig afval.
2. óverig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld
in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden
worden gehouden.
3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na
werktijd afgesloten bewaard.
4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject
minder bedraagt dan 10 m3

, mag degene die bedrijfsmatig
bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijp bedrijf voor
tijdelijke opslag.

8. Bodemgesteldheid
Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige
wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of
het grondwater. Indien tijdens of ten gevolge van de werkzaamheden
bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de werkzaamheden uitvoert:
a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;
b.de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen ten einde de
directe gevolgen zo veel mogelijk te beperken;
c.de verontreinigingen en de verontr�lnigde grond overeenkomstig de
aanwijzingen van de toezichthouder verwijderen.
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Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning 

• Aanvraagformulier 1674527
• 078326191:02 Memo Bureau BRA Nieuwe Onderdelen Vries 1 d.d. 9-3-2015
• 5168/ NAA/ HW/ FW/ 2 geluidsprognose NAM locatie Vries 1 d.d. 17-4-2015
• 078362897: B QRA Vries-1 d.d. 17-4-2015
• EP20150322171001 - kadastrale- / situatiekaart omgevingsvergunning t.b.v.

bouw locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
• EP20150322171002 - plotplan omgevingsvergunning t.b.v. Vries 1 d.d. 13-4-

2015
• EP201503227481001 - kadastrale-/situatiekaart vergunningaanvraag Wabo

locatie Vries 1, d.d. 13-4-2015
• EP201503227481002 - plattegrondtekening vergunningaanvraag Wabo locatie

Vries 1 d.d. 27-3-2015
• EP201503227481003 - schema hoofdprocesleidingen vergunningaanvraag

Wabo locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
• EP201503227481004 - schematische weergave proces vergunningaanvraag

Wabo locatie Vries- 1, d.d. 13-4-2015
• EP201503227481006 - risicocontour vergunningaanvraag Wabo locatie Vries

1 d.d. 15-4-2015
• EP201503227171003 - aanzichten omgevingsvergunning t.b.v. bouw locatie

Vries 1 d.d. 13-4-2015
• EP201503227481005 - geluidscontour vergunningaanvraag Wabo Vries 1 d.d.

15-4-2015
• 201212203696-000-0001 genera! arrangement kiss next skid type 00 d.d. 23-

5-2014
• Bijlage 1 beschrijving van de gaswinningsinstallatie Vries 1 d.d. 21-4-2015
• DGETM-EM/15075213 - MER- beoordelingsbesluit m.b.t. het voornemen van

de oprichting van een oppervlakte-installatie op de inrichting Vries-1 d.d. 8
juni 2015

Directoraat-generaal 

Energie, Telecom & 

Mededinging 

Directie PD Energie uitdagingen 

2020 

Ons kenmerk 

DGETM-EO / 15111608 

Pagina 10 van 10 





In categorie D.17.3 van bijlage D van het Besluit m.e.r. 1994 (d.d. 1 april 2011:) 

is bepaald, dat op "het oprichten van oppervlakte-installaties van bedrijven voor 

de winning van aardolie of aardgas", de procedure voor m.e.r.-beoordelingsplicht 

als bedoeld in de artikelen 7.16 en 7.17 vari de Wet milieubeheer van toepassing 
is. 

De Minister van Economische Zaken is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, 
van het Besluit omgevingsrecht bevoegd hierop te beslissen. 

Op basis van de mededeling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. Is 
naar mijn mening voldoende Informatie verstrekt om aan de hand van 

bovengenoemde criteria tot een oordeel te komen. 

3. Advies

Door de Inspecteur-generaal der mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen) is advie.s
uitgebracht ten aanzien van de beoordeling van de kenmerken van het project, de

plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect van het project.

Het advies is volledig verwerkt in de overwegingen met betrekking tot dit besluit.

4. Overwegingen met betrekking tot het besluit

De mededeling is getoetst aan de in Bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffect
beoordeling aangegeven criteria.

I. Kenmerken van het project
De kenmerken van het project, als genoemd in Bijlage III zijn beschreven en
kunnen worden beoordeeld in het kader van de aanvraag voor de
omgevingsvergunning.

Het project betreft het in productie nemen en aansluiten van een tweede 
productieput (VRS-10). Van belang Is dat de locatie reeds is in productie is in 

verband met de bestaande winning uit put (VRS-9). 
Het te produceren aardgas uit put VRS-10 wordt gezamenlijk met het aardgas 
uit de al producerende put VRS-9 via een ondergrondse pijpleiding 
getransporteerd naar de gasbehandelingsinstallatie op de op circa 8 kilometer 
afstand gelegen locatie Vries-4. 

II. Plaats van het project
De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving, op een afstand van circa 600
meter ten oosten van de autosnelweg A28. De dichtstbijzijnde woonbebouwing
bevindt zich aan Het Grote Veld op circa 73 meter ten westen van de inrichting.
De omringende percelen kennen een agrarisch gebruik en betreffen voornamelijk
akkerbouwpercelen. Op circa 700 meter ten oosten van de locatie liggen percelen
die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische
Hoofdstructuur) en onderdeel uitmaken van het nationale landschap en nationaal
park Drentsche Aa. Een deel van het nationale landschap is tevens aangeduid als
Natura 2000-gebled. De afstand van de locatie tot het Natura 2000-gebied betreft
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1,9 kilometer. Daarnaast ligt op een afstand van circa 5 kilometer ten zuiden van 
de inrichting Vries-1 het beschermd natuurmonument Overcingel. 

Van belang is dat de locatie reeds is aangelegd en in gebruik als 
gaswinnlngslocatle. De gemeente Assen heeft de gaswlnningslocatie in het 
vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Herziening artikel 30 WRO' bestemd als 
"Jonge veld- en veenontglnningen", met de aanduiding "Aardgaswinning". 
Rulmtell)k gesproken Is dus rekening gehouden met deze activiteit. 

III. Kenmerken van het potentiële effect
De in de aanmeldingsnotitie genoemde potentiële effecten betreffen effecten op:
- grond- en hulpstoffen;
- emissies naar de lucht;
- oppervlaktewater;
- licht;
- bodem;
- geluid;
- afvalstoffen;
- ecologische effecten en
- externe veiligheid.

De effecten die optreden tijdens de winning zijn bekend en niet anders. dan voor 
de reeds bestaande gaswlnnlngsinstallatie. In de omgevingsvergunning worden 
hier regels aan gesteld. Deze regels hebben aangetoond effectief te zijn in het 
beperken van de effecten van de activiteit. 

Van een cumulatie van effecten is geen sprake, de effecten van de voorgenomen 
activiteit zijn zeer gering. 

Condusie 
Het opstellen van een volledig MER voor het In gebruik nemen van deze extra put 
ter plaatse van de bestaande inrichting Vries-1 heeft geen meerwaarde, de 
relevante milieuaspecten kunnen in voldoende mate in de omgevingsvergunning 
gereguleerd worden. 

5. Besluit

Gelet op het voorgaande en de door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
ingediende mededeling besluit Ik dat voor het oprichten van een oppervlakte
Installatie geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. 
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----------�---

KENNISGEVING M.E.R.-AANMELDINGSNOTITIE INRICHTING VRIES-1 

De Minister van Economische Zaken maakt bekend: 

Op 17 april 2015 Is een mededeling ingevolge artikel 7.16, lid 1 van de Wet 
milieubeheer ontvangen van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. te Assen, 
betreffende een voorgenomen activiteit op de inrichting Vries-1. 

De mededeling betreft het v,oornemen om een oppervlakte-installatie voor aardgas op 
te richten op de bestaande inrichting Vries-1, gelegen aan het Kieuvenveld te Taarlo, 
in de gemeente Assen. De inrichting ligt op de percelen kadastraal bekend als 
gemeente Assen sectie Y nummers 164, 165 en 528. 

Voor het oprichten van een oppervlakte-installatie geldt, op grond van categorie 
D.17.3 van het Besluit m.e.r., een m.e.r.-beoordelingsplicht. De Minister van
Economische Zaken is ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit
omgevingsrecht bevoegd deze beoordeling uit te voeren.

Op grond van de verstrekte gegevens is het bevoegde gezag van oordeel dat voor de 
voorgenomen activiteit geen milieueffectrapport (MER) opgesteld behoeft te worden. 

De mededeling en het m.e.r.-beoordelingsbesluit zullen te zijner tijd, tegelijk met de 
ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor de inrichting Vries-1, ter inzage 
worde·n gelegd op de secretarie van de gemeente Assen. 

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot mw. mr. L.M. Kriesels (tel. 070 - 379 
8355). 
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1.2 M.e.r.-beoordeling

1.3 

Algemeen 

In het Besluit milieueffectrapportage is aangegeven voor welke activiteiten een m.e.r.-procedure of een 

m.e.r.-bèoordelingsprocedure doorlopen dient te worden. Leidend hierbij zijn lijst C en lijst D van dit

besluit. In lijst C staan activiteiten genoemd waarvoor een MER moet worden opgesteld indien de activiteit

de genoemde drempelwaarde overschrijdt. In lijst D staan activiteiten genoemd die een m.e.r.

beoordelingsplichtig zijn. Een m.e.r.-beoordeling is een toets om te bepalen of als gevolg van de beoogde

activiteiten, in onderhavig geval de beoogde verandering van de inrichting, sprake kan zijn van belangrijke

nadelige gevolgen voor het milieu. Als belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu niet aan de orde zijn,

dan is een milieueffectrapportage niet nodig en hoeft geen MER te worden opgesteld.

De beoogde activiteit betreft de oprichting van een oppervlakte-installatie voor de winning van aardgas. 

Deze activiteit wordt.genoemd als activiteit D 17.3 in lijst D van het Besluit milieueffectrapportage. Op 

basis hiervan dient voor de beoogde uitbreiding van de inrichting een m.e.r.-beoordeling te worden 

uitgevoerd. 

Het binnen de inrichting Vries-1 te produceren gas wordt via een ondergrondse pijpleiding getransporteerd 

naar de locatie Vries-4 en daar behandeld en op specificatie gebracht voor aflevering. De capaciteit van 

de op Vries-4 aanwezige gasbehandelingsinstallatie hoeft ten behoeve van de gasproductie uit put VRS-

1 O niet te worden uitgebreid. Er is geen sprake van een m.e.r.-plicht als bedoeld in het Besluit 

milieueffectrapportage categorie C 17.2. 

Onderhavige notitie gaat in op de mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu als gevolg van het 

plaatsen van een productie-unit (oppervlakte-installatie). Op basis van deze Informatie kan het bevoegd 

gezag bepalen of er al dan niet een MER opgesteld dient te worden. 

Procedure 

Volgens artikel 7.16 Wet milieubeheer deelt de initiatiefnemer het milieubeoordelingsplichtige voornemen 

aan het bevoegd gezag (in onderhavige situatie: Ministerie van Economische Zaken). Op grond hiervan 

neemt het bevoegd gezag uiterlijk 6 weken na ontvangst van de aanmeldingsnotitie een beslissing 

betreffende de vraag of er als gevolg van de beoogde verandering van de inrichting, sprake kan zijn van 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Ruimtelijk kader 

De bestaande mijnbouwlocatie is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied Herziening artikel 30 

WRO van de gemeente Assen bestemd als "Jonge veld- en veenontginningen" met aanduiding 

"aardgaswinning". Het beoogde voornemen past binnen het ruimtelijk kader. 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V./Aanmeldingsnotitie 
MD-GR20150090 
Openbaar 

16 april 2015, versie 1 
- 3 -





HaskoningDHV Nederland B.V. 

3 MILIEUEFFECTBEOORDELING 

3.1 Criteria 

Bij de beoordeling of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, dient het 

bevoegd gezag rekening te houden met de criteria opgenomen in bijlage 111 van de Europese m.e.r.

richtlijn 97/11/EG. In onderhavige notitie Is in hoofdlijnen de structuur aangehouden van deze richtlijn: 

1. De kenmerken van het project.

2. De plaats van het project.

3. De kenmerken van de potentiële effecten.

3.2 Kenmerken van het project 

3.2.1 Omvang het project 

3.2.2 

Het voornemen betreft het bijplaatsen van een productie-unit binnen de inrichting Vries-1. De activiteiten 

die In dit ka�er zijn voorzien zijn beschreven in hoofdstuk 2. 

Cumulatie met andere projecten 

Er Is geen sprake van cumulatie met effecten van andere projecten in het gebied. 

3.3 Plaats van het project 

Situering 

De inrichting Vries-1 is gelegen aan Het Kleuvenveld te Taarlo in de gemeente Assen. De inrichting is 

gelegen in een landelijke omgeving op een afstand van circa 600 meter ten oosten van de autosnelweg 

A28. 

De dichtstbijzijnde woonbebouwing bevindt zich aan Het Grote Veld op circa 73 meter ten westen van de 

inrichting. 

Kadastrale situatie 

De inrichting is gelegen nabij de (openbare weg) Grote Veld ten noorden van de stad Assen in de 

bestuurlijke gemeente Assen. De locatie ligt op het perceel kadastraal bekend als gemeente Assen, sectie 

Y, nummers 164, 165 en 528. Een kadastrale overzichtstekening is opgenomen als bijlage 2. 

Bestaand gebruik 

De locatie is in gebruik als mijnbouwlocatie. De omringen�e percelen kennen een agrarisch gebruik en 

betreffen voornamelijk akkerbouwpercelen. Op circa 700 meter ten oosten van de locatie liggen percelen 

die deel uitmaken van Natuurnetwerk Nederland {voorheen de EHS) en deel uitmaken van het nationale 

landschap en nationaal park Drentsche Aa. Een deel van het nationale landschap is tevens aangeduid als 

Natura 2000-gebied. De afstand van de locatie tot het Natura 2000-gebied betreft circa 1,9 kilometer (zie 

figuur 3.1 ). 
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Eventuele externe effecten (licht, geluid en lucht) behoeven, gelet op het bovenstaande, niet te worden 

getoetst. Echter gezien de afstand van de inrichting Vries-1 tot de percelen die deel uitmaken van de EHS 

zijn als gevolg van het plaatsen van een productie-unit op put VRS-10, geen nadelige effecten te 

verwachten op de EHS. 

De inrichting Vries-1 bevindt zich niet in of nabij gebieden als genoemd in onderdelen 2a t/m 2f van bijlage 

111 van de. Europese m.e.r.-richtlijn 97/11/EG. 

3.4 Potentiële effecten plaatsen productie-unit op put VRS-10 

3.4.1 Grond- en hulpstoffen 

3.4.2 

3.4.3 

De voornaamste grondstof binnen de inrichting bestaat uit ruw gas gewonnen uit de putten VRS-9 en 

VRS-10. Ten behoeve van het opstarten van de productieputten wordt met behulp van een mobiele 

installatie methanol geïnjecteerd in de gasstroom om hydraatvorming in de installatie tegen te gaan. 

Wanneer de putten voldoende zijn opgewarmd wordt de methanolinjectie gestopt en vertrekt de mobiele 

injectieinstallatie van de locatie. 

Op de locatie wordt smeerolie gebruikt ten behoeve van de opgestelde apparatuur en hydraulische olie ten 

behoeve van de hydraulische eenheden. Smeerolie is niet permanent op de locatie opgeslagen. 

Afvalstoffen 

Alle afval, inclusief huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, schroot, etc. wordt gescheiden ingezameld en 

afgevoerd naar een daartoe geschikte be-/verwerkingsinrichting. 

Maatregelen ter beperking van afvalstoffen 

NAM streeft naar een optimaal hergebruik en maakt zo veel mogelijk gebruik van duurzame materialen, 

waardoor het ontstaan van afval wordt verminderd. Door scheiding aan de bron toe te passen wordt het 

afval naar soort en mate van verontreiniging verpakt, getransporteerd, behandeld en verwerkt. 

Verontreiniging en hinder 

Bij aardgasproductie en onderhoudsactiviteiten is, in overeenstemming met de regelgeving, sprake van de 

volgende emissies: 

• Bodem en water: lozing van schoon hemelwater op oppervlaktewater.

• Lucht: emissies door afblazen van installatieonderdelen bij onderhoudsactiviteiten.

• Licht: veiligheidsverlichting en werkverlichting bij onderhoud,

Bodem en water 

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht om bodemverontreiniging te 

voorkomen. De gehele locatie is voorzien van een vloeistofkerende verharding. Op de locatie zijn 

milieugoten aangelegd, die directe afstroming van water (schoon en/of vervuild) van de locatie naar 

bermen of oppervlaktewater voorkomen. Deze goten monden uit in de hemelwaterbak met een 

afvoerleiding naar oppervlaktewater. Onder normale bedrijfsomstandigheden en bij een schone locatie 

wordt hemelwater van het puttenterrein vanuit deze bak via een waterslot geloosd op het 

oppervlaktewater. Tijdens werkzaamheden op het puttenterrein, waarbij vervuiling kan ontstaan, wordt de 
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3.4.4 
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afvoer van de wateropvangbak afgesloten. Het water in deze bak wordt vervolgens indien nodig door een 

vrachtwagen afgevoerd naar een daartoe geëigende en bevoegde be-/verwerkingsinrichting. 

Voor de inrichting is een bodemrislcoanalyse 
1 

uitgevoerd. Op basis hiervan volgt dat op basis van de 

bestaande en voorgenomen combinatie van voorzieningen en maatregelen binnen de inrichting sprake is 

van een verwaarloosbaar bodemrisico. 

Lucht 

Emissies zijn beperkt 

Onder normale bedrijfsomstandigheden blijven emissies naar de lucht beperkt tot minimale hoeveelheden 

aardgas. De gasvolumina die vrijkomen tijdens normaal bedrijf, operationele handelingen, onderhoud en 

storingen worden geregistreerd en de emissies worden berekend dan wel gemeten. 

De voornaamste maatregelen om emissies naar de atmosfeer te beperken zijn: 

• tijdens onderhoudswerkzaamheden wordt de installatie zo veel mogelijk op druk ingesloten;

• door het regelmatig uitvoeren van inspecties en preventief onderhoud worden lekkages

geminimaliseerd.

Tijdens normale productieomstandigheden wordt buiten de inrichting geen geurhinder verwacht. 

De invloed van het plaatsen van de productie-unit op put VRS-10 op de luchtkwaliteit is verwaarloosbaar. 

Stikstofemissie en -depositie 

Effecten door verzuring/vermesting via stikstofdepositie zijn op voorhand uitgesloten, aangezien onder 

normale bedrijfsomstandigheden geen stikstofemissie optreedt. 

Licht 

Tijdens de gasproductie is de locatie In beginsel onbemand. Bij normale productie is de locatie niet 

verlicht, noch overdag, noch 's nachts. Bouw- en onderhoudswerkzaamheden kunnen incidenteel in de 

nachtperiode plaatsvinden (bijvoorbeeld als gevolg van een storing). Tijdens werkzaamheden worden 

maatregelen getroffen om uitstraling van licht zoveel mogelijk te voorkomen. 

Risico van ongevallen 

Ten behoeve van de aardgasproductie is een QRA opgesteld inclusief de te plaatsen productie-unit (QRA 

Vries-1, Arcadis, documentnr. 078362897:B, d.d. 17 april 2015). Uit de QRA volgt dat de PR 10
-6 

per jaar 

contour maximaal 50 meter buiten de inrichting ligt (zie figuur 3.3). Binnen deze contour zijn geen 

(beperkt) kwetsbare objecten gelegen. 

De grootste effectafstand wordt veroorzaakt door een casing blowout van put VRS-10 bij directe 

ontsteking. De toortsbrand die ontstaat, heeft een effectafstand van 137 m (tot 1%-letaliteitswaarde). 

Dat betekent dat de effecten geen Invloed hebben op de dichtstbijzijnde woning, die zich op ongeveer 196 

meter in westelijke richting van put VRS-10 bevindt. 

Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van een bepaalde grootte dodelijk slachtoffer wordt van 

een ongeval. Voor het groepsrisico geldt dat het bevoegde gezag de mogelijkheid heeft om gemotiveerd af 

te wijken van de norm. Uit de QRA volgt dat het groepsrisico de oriënterende waarden zoals gedefinieerd 

in het BEVI niet overschrijdt. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het groepsrisico aanvaardbaar is. 

1 
Bureau Bodemrisicoanalyse nieuwe onderdelen Vries-1 (Arcadis, projectnr. C05042.000152.0200, 9 maart 2015) 
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Op de locatie heeft een bodemsanering plaatsgevonden. Uit de resultaten van de meest 

recente monitoringsrapportage (Arcadls d.d. augustus 2014) blijkt dat de kwaliteit van het 

grondwater ter plaatse van de oostzijde van de inrichting fluctueert. In het grondwater zijn 

hier fluctuerende concentraties aan vluchtige aromaten gemeten in concentraties tussen 

de streef- en Interventiewaarde. Tijdens de laatste meetronde werd een concentratie aan 

ethylbenzeen gemeten boven de streefwaarde. In het grondwater afkomstig uit de 

overige bemonsterde peilbuizen zijn geen van de onderzochte parameters aangetoond in 

verhoogde concentraties. 

In het oppervlaktewater zijn eveneens geen verhoogde concentraties gemeten. 

In de waterbodem van de watergangen rondom de inrichting is lokaal een licht verhoogde 

gehalte aan minerale olie gemeten. De waterbodem voldoet aan klasse A. 

Op basis van de gemeten concentraties is echter geen directe actie noodzakelijk. 

Llchtover1ast Tijdens de gasproductie Is de locatie In principe onbemand. Bij normale productie is de 

locatie niet verlicht, noch overdag, noch 's nachts. 

Bouw- en onderhoudswerkzaamheden kunnen Incidenteel in de nachtperiode 

plaatsvinden (bijvoorbeeld als gevolg van een storing). Tijdens werkzaamheden worden 

maatregelen getroffen om uitstraling van licht zoveel mogelijk te voorkomen. 

Verkeer Tijdens gasproductie bezoeken maximaal enkele voertuigen per dag de locatie. 

Geluid Zie paragraaf 3.4.5. 

Externe Veiligheid Zie paragraaf 3.4.4. 

Ecologische waarden Zie paragrafen 3.3 en 3.4.3. 

Bereik van het effect (geografische zone en getroffen bevolking) 

• Bereik van het effect: lokaal tot zeer lokaal.

• Getroffen bevolking: niet van toepassing.

Grensoverschrijdend karakter van het effect 

• Er is geen sprake van een grensoverschrijdend effect.

Orde van grootte en de complexiteit van het project 

• Geluid: contour, zie figuur 3.4.

• Veiligheidscontour:

o PR 10
.s 

per jaar: 50 meter over de grens van de inrichting (zie figuur 3.3).

o Aanvaardbaar groepsrisico.

• Overige effecten: deze zijn kwalitatief beschouwd, hieruit volgt dat deze (zeer) beperkt van

omvang en complexiteit (geen vervolgeffecten of indirecte effecten) zijn.

Waarschijnlijkheld van het effect 

• Beperkte emissies van geluid, lucht en licht zijn zeker.

• Waarschijnlijkheid van effecten door calamiteiten is zeer klein (plaatsgebonden risico conform

10-6 contouren).

Duur, frequentie en de omkeerbaarheid van het project 

• Periode gasproductie: 15 jaar.

• Frequentie: onderhavige beoordeling betreft wijziging van de actuele productie.

• Er is geen sprake van onomkeerbare effecten.
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4 CONCLUSIE 
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Gelet op het inzicht in de potentiële effecten, de mate en omvang waarin deze zich voordoen in relatie tot 

de plaats van het project en de mogelijkheid deze effecten te beperken door middel van bedrijfsvoering, 

vergunningsvoorwaarden en algemene regels, is de conclusie dat er geen sprake is van significante 

nadelige gevolgen voor het milieu zoals bedoeld in artikel 7.17 Wet milieubeheer. Het doorlopen van een 

milieueffectrapportage kent geen toegevoegde waarde voor het plaatsen van een productie-unit op put 

VRS-10 binnen de inrichting Vries-1 
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BIJLAGE 1 Plotplan van de inrichting 

Tekeningnr: EP201504208549001 

Formaat: A3 (verkleind van A 1) 
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BIJLAGE 2 Kadastrale situatie 

Tekeningnr. EP201504208549001 

Formaat: A3 (verkleind van A2) 
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Verzonden: donderdag 20 mei 2021 13:58 
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_omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_Vries_1.PDF 
Bijlagen: DOMUS-12077799-v2-320755_-

_omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_Vries_1.PDF 
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2. Verklaring van geen bedenkingen

Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel

van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een

omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen

bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor 

ingevolge § 6.2 van het Bar een verklaring van geen bedenkingen is vereist. 

3. Geraadpleegde organisaties
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen;
• Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;
• Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Hunze en Aa's;
• De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen).

4. Adviezen en zienswijzen
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Assen is facultatief advies uitgebracht ten aanzien van het onderdeel

'bouwen van een bouwwerk' van de aanvraag;
• Gedeputeerde staten van de provincie Drenthe hebben verklaard geen

wettelijk adviseur te zijn.
• Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien

van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden

voorschriften.
• Op 19 november 2015 is een zienswijze ontvangen (geregistreerd als

DGETM-EM/15164832).

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen
• Het advies van het college van burgemeester en wethouders van de

gemeente Assen en de Veiligheidsregio Drenthe is volledig in dit besluit

verwerkt. Zij geven aan dat de aanvraag voldoet aan artikel 2.10 van de

Wabo.
• Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit

verwerkt. De daarbij geadviseerde voorschriften zijn verwerkt in bijlage 1

behorende bij dit besluit.
• Ten aanzien van de ingediende zienswijze merk ik het volgende op:

Het ontwerpbesluit heeft met ingang van 7 oktober 2015 tot en met 17

november 2015 ter inzage gelegen, waarbij een ieder in de gelegenheid is

gesteld om gedurende deze termijn zienswijzen kenbaar te maken. De

ingekomen zienswijze is ontvangen op 19 november 2015; uit de datum

van het poststempel blijkt dat deze op 18 november 2015 is verzonden.

Dit houdt in dat de zienswijze buiten de wettelijke termijn van zes weken

is ingediend. Telefonisch is de indiener in de gelegenhei� gesteld om aan

te tonen dat de zienswijze tijdig ter post is aangeboden, op andere wijze is

ingediend dan wel een reden voor de termijnoverschrijding aan te geven.

Niet is gebleken dat de zienswijze tijdig is ingediend noch van een
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verschoonbare reden voor overschrijding van de termijn. Ik ben daarom 
van oordeel dat de zienswijze niet ontvankelijk is. 

6. Procedure (ontwerp)besluit

De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op 6 oktober 2015
gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad 't Gezinsblad". Het
ontwerpbesluit heeft van 7 oktober 2015 tot en met 17 november 2015 ter inzage
gelegen bij de gemeente Assen.

Naar aanleiding van de terinzagelegging is één zienswijze ontvangen. De 
ontvangen zienswijze is behandeld' bij onderdelen 4. en 5. van dit besluit. 

7. Overwegingen m.b.t. het besluit

De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteiten betreffende artikelen van
de Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling
omgevingsrecht.

A. Het veranderen of veranderen van de werking en in werking hebben van een
inrichting.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo, 
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 

Milieuaspecten 
In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu, 
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De 
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft het aspect: externe 
veiligheid. 

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die de 
inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge 
samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging. 

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van 
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de 
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan. 

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot 
de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de 
aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd, 
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, verminderd. 

Uit de aanvraag blijkt dat afdoende maatregelen zijn genomen om de belasting 
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met 
het verbruik van energie. 
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Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C 
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing. 
Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Milieueffectrapportage 
Voor de oprichting van oppervlakte installaties voor de winning van aardolie of 
aardgas geldt, op grond van D.17.3 van het Besluit m.e.r., de m.e.r.-
beoordelingsplicht. 

op· 17 april 2015 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. mededeling 
gedaan van het voornemen van het oprichten van een oppervlakte installatie. Op 
8 juni 2015 heb ik besloten dat een nadere afweging van de milieueffecten door 
het opstellen van een Milieueffectrapport niet noodzakelijk is, doordat de 
voorgenomen activiteit geen significant nadelige gevolgen voor het milieu zal 
hebben. 

Bovengenoemde mededeling en het beoordelingsbesluit zullen, tegelijk met dit 
(ontwerp)besluit, ter inzage worden gelegd. 

Beste beschikbare technieken 
Voor de inrichting is geen BBT document (BREF) vastgesteld in het kader van de 
IPPC, omdat de inrichting Vries 1 geen IPPC inrichting is. 
De bepaling van de beste beschikbare technieken (BBT) voor de inrichting is 
uitgevoerd conform artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht. 
De grenswaarden zoals vastgelegd in het Activiteitenbesluit, de Nederlandse 
emissie Richtlijn (NeR) en het Besluit externe veiligheid inrichtingen, alsmede het 
voldoen aan de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige 
activiteiten (NRB), zijn als minimum criterium gehanteerd, bij de bepaling van de 
Beste Beschikbare Technieken. 

Externe veiligheid 
Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik getoetst 
aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen. 
Ten aanzien van het plaatsgebonden risico valt uit de berekende 10 6 contour op 
te maken dat er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze 
veiligheidscontour bevinden. 
Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedgebied 
van de inrichting is het groepsrisico voor deze locatie verwaarloosbaar en 
daardoor niet berekend. 

Energie en milieu 
De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020) 
afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. 
Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegplatform Olie en Gas van start 
gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het 
gebied van de bescherming van het milieu. 
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Ik kom dan ook tot de conclusie dat .de omgevingsvergunning voor deze activiteit 

kan worden verleend. 

B. Bouwen van een bouwwerk

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, 

onderdelen a en b, van de Wabo, getoetst aan het Bouwbesluit 2012 en de 

bouwverordening van de gemeente Assen. 

Het is aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voldoet aan de gestelde eisen. 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, 

onderdeel c, van de Wabo getoetst aan het geldende bestemmingsplan 

'Buitengebied, Herziening art. 30 WRO'. Voor het perceel geldt de bestemming 

'Jonge- veld- en veenontginningen' met de aanduiding 'aardgaswinning'. Het 

bouwplan voldoet aan de bestemming. 

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.10, lid 1, 

onderdeel d, van de Wabo getoetst aan redelijke eisen van welstand. 

Het bouwplan voldoet aan de redelijke eisen van welstand. 

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit 

moet worden verleend. 

8. Besluit

Gelet op het voorafgaande besluit ik: 

I. De ingekomen zienswijze niet ontvankelijk te verklaren;

II. De omgevingsvergunning voor de inrichting Vries 1 te verlenen aan de

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. voor de volgende activiteiten:

A. Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;

B. Bouwen van een bouwwerk;

III. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing

naar artikel 2.33 van de Wabo;

IV. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

V. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de

omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende

documenten worden genoemd in bijlage 2;

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas 

in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes 
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Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen 

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 

· Ten aanzien van de activiteit het veranderen of veranderen van de werking en het

in werking hebben van een inrichting:

Algemeen 
1. De voorschriften verbonden aan de op 03-07-2012 door het Ministerie van

Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk
DGETM/EM/12077799 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover
relevant, eveneens voor deze verandering, met dien verstande dat de
voorschriften E.1 en E.5 worden gewijzigd in de volgende voorschriften.

E. Geluid
1. de etmaalwaarde van het door de werking van de inrichting veroorzaakte

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr, LT bedraagt ter plaatse van de
geluidscontour, aangegeven op tekening nr. EP201503227481005 d.d. 15-
04-2015 aldaar op een hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten,
c.q. berekend, en beoordeeld volgens de "Handleiding meten en rekenen
industrielawaai" (uitgave 1999), niet meer dan 50 dB(A);

5. uiterlijk zes maanden na het in gebruik nemen van de put VRS-10 wordt
door of namens de vergunningshoudster door middel van geluidsmetingen
en zonodig berekeningen gecontroleerd of aan het eerder gestelde wordt
voldaan; de geluidsmetingen en berekeningen worden overgelegd aan de
inspecteur-generaal der mijnen.

Toezichthouder: 
Daar waar in deze vergunning wordt verwezen naar de toezichthouder, wordt 
bedoeld: Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 24037, 2490 AA Den Haag, 
sodmomgevingsloket@minez.nl of via tel: 070 - 379 8400. Meldingen worden 
zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd, naar het genoemde e-mailadres, bij storing 
kan dit ook telefonisch worden gedaan. 
Het toesturen van stukken kan eveneens elektronisch naar genoemd e-mailadres, 
en eventueel naar bovenstaand postadres. 

Ten aanzien van de activiteit bouwen van een bouwwerk: 

Verplichtingen tijdens bouwen en bij voltooiing / ingebruikneming van 
een bouwwerk 

1. Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van} de
bouwwerkzaamheden 
De aanvang van de eerste projectwerkzaamheden (start bouw) wordt uiterlijk 3 
werkdagen voordien gemeld aan de toezichthouder. 
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2. Beëindiging bouwwerkzaamheden (melding)
de beëindiging van de werkzaamheden dient uiterlijk op de dag van de 
beëindiging te worden gemeld aan de toezichthouder. 

Mededelingen 

1. Indien op het bouwterrein grond vrijkomt dient deze op de locatie te worden
verwerkt of te worden afgevoerd overeenkomstig de landelijke regeling voor
het transport van afvalstoffen.

2. Voordat met de bouwwerkzaamheden wordt aangevangen dient u te
onderzoeken of er geen kabels en leidingen, riolering e.d. in het bouwterrein
aanwezig zijn. Hierover kunt u informatie verkrijgen door melding bij het
kabels- en leidingen informatie centrum (klic) tel: 0880-0080;

3. De bouwwerkzaamheden worden uitsluitend van maandag tot en met
zaterdag uitgevoerd van 07.00 uur tot 19.00 uur.

4. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende
omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld
en/of worden overlegd met de toezichthouder. Van de verandering wordt,
door of namens de vergunninghouder, een registratie bijgehouden. Onder
bepaalde omstandigheden kan een ondergeschikte wijziging worden
aangemerkt als een gelijkwaardige oplossing. Indien dit niet het geval is dient
een gewijzigde omgevingsvergunning aangevraagd te worden.

5. Afscheiding van het bouwterrein
1. Het terrein waarop wordt gebouwd, grond wordt ontgraven of dergelijke
werkzaamheden worden verricht, moet door een doeltreffende afscheiding van
de weg en van het aangrenzende open erf of terrein zijn afgescheiden als
gevaar of hinder te duchten is.
2. De in het eerste lid bedoelde afscheiding moet zodanig zijn geplaatst en
ingericht, dat het verkeer zo min mogelijk hinder ervan ond�rvindt en de
toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen, zoals leidingen,
er niet door wordt belemmerd.
3. Een terrein, waarop een bouw- of grondwerk wordt uitgevoerd en dat niet
van de weg en van het aangrenzende open erf of terrein is afgescheiden,
moet, wanneer er niet wordt gewerkt, worden bewaakt, tenzij het
bouwtoezicht dit niet nodig acht.

6. Het bouwen en alles wat daarmee in verband staat moet geschieden op veilige
wijze. Tijdens de bouw moeten zodanige maatregelen getroffen te worden dat
bouwdelen niet kunnen instorten c.q. omwaaien. Hiertoe dienen deze
bouwdelen vakkundig te worden geschoord en/of in het onderliggende werk te
worden verankerd.
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7. Bouwafval

1. Op de bouwplaats is, voor zover nodig, tenminste een container aanwezig

voor:

a. de gevaarlijke afvalstoffen (conform art. 3 Regeling Europese

afvalstoffenlijst);

b. steenwol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

c. glaswol, mits dit meer dan 1 m3 per bouwproject bedraagt;

d. overig afval.

2. Overig afval, zoals bedoeld in voorgaand lid onder d, en de fracties, bedoeld

in het voorgaande lid onder a, b en c, moeten op de bouwplaats gescheiden

worden gehouden.

3. de fractie gevaarlijk afval wordt zoveel mogelijk, doch te allen tijde na

werktijd afgesloten bewaard.

4. Als de totale hoeveelheid bouwafval die vrijkomt bij een bouwproject

minder bedraagt dan 10 m3
, mag degene die bedrijfsmatig

bouwwerkzaamheden verricht dit bouwafval meenemen naar zijn bedrijf voor

tijdelijke opslag.

8. Bodemgesteldheid

Het opslaan en omgaan met afvalstoffen op de bodem wordt op een zodanige

wijze gedaan dat geen verontreinigingen kunnen optreden van de bodem en/of

het grondwater. Indien tijdens of ten gevolge van de werkzaamheden

bodemverontreiniging optreedt, moet degene die de werkzaamheden uitvoert:

a. deze verontreiniging terstond melden aan de toezichthouder;

b.de oorzaak van de verontreiniging zo spoedig mogelijk wegnemen ten einde

de directe gevolgen zo veel mogelijk te beperken;

c.de verontreinigingen en de verontreinigde grond overeenkomstig de

aanwijzingen van de toezichthouder verwijderen.
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Bijlage 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning 

• Aanvraagformulier 1674527
• 078326191:02 Memo Bureau BRA Nieuwe Onderdelen Vries 1 d.d. 9-3-2015
• 5168/ NAA/ HW/ FW/ 2 geluidsprognose NAM locatie Vri�s 1 d.d. 17-4-2015
• 078362897: B QRA Vries-1 d.d. 17-4-2015
• EP20150322171001 - kadastrale- / situatiekaart omgevingsvergunning t.b.v.

bouw locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
• EP20150322171002 - plotplan omgevingsvergunning t.b.v. Vries 1 d.d. 13-4-

2015
• EP201503227481001 - kadastrale-/situatiekaart vergunningaanvraag Wabo

locatie Vries 1, d.d. 13-4-2015
• EP201503227481002 - plattegrondtekening vergunningaanvraag Wabo locatie

Vries 1 d.d. 27-3-2015
• EP201503227481003 - schema hoofdprocesleidingen vergunningaanvraag

Wabo locatie Vries 1 d.d. 13-4-2015
• EP201503227481004 - schematische weergave proces vergunningaanvraag

Wabo locatie Vries- 1, d.d. 13-4-2015
• EP201503227481006 - risicocontour vergunningaanvraag Wabo locatie Vries

1 d.d. 15-4-2015
• EP201503227171003 - aanzichten omgevingsvergunning t.b.v. bouw locatie

Vries 1 d.d. 13-4-2015
• EP201503227481005 - geluidscontour vergunningaanvraag Wabo Vries 1 d.d.

15-4-2015
• 201212203696-000-0001 genera! arrangement kiss next skid type 00 d.d. 23-

5-2014
• Bijlage 1 beschrijving van de gaswinn,ngsinstallatie Vries 1 d.d. 21-4-2015
• DGETM-EM/15075213 - MER- beoordelingsbesluit m.b.t. het voornemen van

de oprichting van een oppervlakte-installatie op de inrichting Vries-1 d.d. 8

juni 2015
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Van:  
Verzonden: donderdag 20 mei 2021 16:01 
Aan:  
Onderwerp: Dit is dichtste wat ik bij Vries kom 
Bijlagen: DOMUS-16034301-v2-1674527_-

_Omgevingsvergunning_voor_de_inrichting_Vries_1_-
_veranderingen_bouwen_-_NAM.pdf 
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Van: MinisterEZK 
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:16 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Jaarverslag Commissie Mijjnbouwschade 
Bijlagen: Jaarverslag-Mijnbouwschade-v1.0.pdf; Aanbiedingsbrief jaarverslag 

minister.docx 

Goedendag, 

S.v.p. innemen voor kolom DGKE.

Dank en groet,  

Van: Commissie Mijnbouwschade  
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:13 
Aan: MinisterEZK ; StasEZK-KE  
Onderwerp: Jaarverslag Commissie Mijjnbouwschade 

Beste Excellentie, 

Het is mij een genoegen u hierbij het Jaarverslag 2020 van de Commissie Mijnbouwschade aan te bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Mr. H.W. (Rian) Vogels, 
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade 
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Ons kenmerk 

COMI / documentId 

Volledigheidshalve zij vermeld dat het Jaarverslag 2020 eveneens zal worden 
aangeboden aan de Nationale Ombudsman, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de brancheorganisatie Nederlandse 
Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA), het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM), de Technische Commissie Bodembeweging (TCBB), de Mijnraad, de 
Commissie Bodembeweging Aardgaswinning Fryslân (CBAF), de Commissie 
Bodembeweging Groningen(CBG), het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) 
en de mijnbouwondernemingen Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), TAQA 
Nederland en Vermilion Energy. 

Met vriendelijke groet, 

Mr. H.W. (Rian) Vogels, 
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade 

5.1.2.e



Van:  StasEZK-KE 
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:29 
Aan:  
Onderwerp:  ter reg. FW: Jaarverslag Commissie Mijjnbouwschade 
Bijlagen: Jaarverslag-Mijnbouwschade-v1.0.pdf; Aanbiedingsbrief jaarverslag 

minister.docx 

Graag inboeken en door naar  

Dank en groet, 
 

Van: Commissie Mijnbouwschade  
Verzonden: vrijdag 28 mei 2021 13:13 
Aan: MinisterEZK ; StasEZK-KE  
Onderwerp: Jaarverslag Commissie Mijjnbouwschade 

Beste Excellentie, 

Het is mij een genoegen u hierbij het Jaarverslag 2020 van de Commissie Mijnbouwschade aan te bieden. 

Met vriendelijke groet, 

Mr. H.W. (Rian) Vogels, 
Voorzitter Commissie Mijnbouwschade 
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Van:  
Verzonden: donderdag 30 september 2021 15:38 
Aan:  
Onderwerp: INK012526: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - 

in60seonds 
Bijlagen: A2021-0286 Min EZK - Infographic Vergunningen Mijnbouw.pdf 

Hoi  

Heb je hier voldoende aan: 

Uit praktijkervaring blijkt dat het voor burgers en bestuurders niet altijd duidelijk is hoe het proces verloopt en wie op welk 
moment in dat proces verantwoordelijk is of welke rol iemand heeft. 
Om er voor te zorgen dat deze duidelijkheid er wél komt is bij Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de behoefte 
ontstaan om een serie aan infographics te ontwikkelen 
die meer inzicht verschaffen in dit proces. In aanvulling op deze opdracht hebben we de behoefte om nog een infographic te 
laten maken over zoutwinning en de rolverdeling van o.a. de commissie mijnbouwschade. Dit was eerder niet opgenomen in de 
opdracht, maar door de inwerkingtreding van het zoutprotocoleind dit jaar blijkt in praktijk dat hier wel behoefte aan is.  

Met vriendelijke groet, 

 
.................................................................................... 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.................................................................................... 
M +  
E @minezk.nl 
W www.rijksoverheid.nl/ezk 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 09:34 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds 

Hoi, 

Ik denk dat het verstandig is dat we io 10208794 laten ophogen. 
Kan je een kleine opdracht beschrijving maken waarin je aangeeft dat er een wijziging is op een van 
de infographics welke zijn gemaakt voor bijgevoegde opdracht (io 10208794)? 

Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Ik vind het moeilijk om zoiets uit te leggen via de mail. 
Het rotte is dat ik geen telefoon bij de hand heb om je even te bellen. Dat kan maandag pas. 
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Groetjes 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: vrijdag 24 september 2021 09:27 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds 

Hoi  

Ik heb dus geen inkooporder. Als jij een inkooporder kunt regelen waar ik de opdracht op kan 
wegzetten dan scheelt dat. Commissie mijnbouwschade kan ook eventueel budget regelen, maar ze 
willen het wel graag bij in60seconds, omdat zij eerder ook de infographic hebben gemaakt voor CM. 

Met vriendelijke groet, 

 
.................................................................................... 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.................................................................................... 
M +  
E @minezk.nl 
W www.rijksoverheid.nl/ezk 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 16:11 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds 

Hoi, 

Kan je het laten afschrijven van een inkooporder? 
Zo ja dan kan je een offerte aanvragen en als je akkoord bent met de offerte en deze kan van een 
bestaande io af. 
Zo nee, het wordt een ophoging van een inkooporder dan mag je geen offerte aanvragen, dan moet het 
inkooppplein een offerte  
opvragen naar aanleiding van een inkoopaanvraag. 

Groetjes, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 15:36 

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e



Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds 

Oh top, we willen graag voor de commissie mijnbouwschade nog een infographic laten maken bij 

in60seconds. Kan ik hen vragen voor een offerte?  

Met vriendelijke groet, 

 
.................................................................................... 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.................................................................................... 
M +  
E @minezk.nl 
W www.rijksoverheid.nl/ezk 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 15:19 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: RE: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds 

Hoi, 

Alles gaat goed. Met jou ook alles goed? 
De laatste keer hebben we inkooporder (io) 10208794 laten aanmaken voor € 6.000,- (ex btw), zie 
bijgevoegde mail. Op deze io is nog niks gefactureerd. 

Dit is wat er voor Groningen is. Ik denk dat het wel mogelijk is om deze eventueel op te hogen. 

Ik hoor wel als je meer hulp nodig hebt. 

Groetjes, 
 

Van: @minezk.nl>  
Verzonden: donderdag 23 september 2021 13:44 
Aan: @minezk.nl> 
Onderwerp: Budget lopende opdracht commissie mijnbouwschade - in60seonds 

Hoi , 

Hoe is het? Zou jij willen kijken of we nog in de huidige opdracht van in60seconds voor de commissie 
mijnbouw nog budget hebben voor een nieuwe infographic?  
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Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

 
.................................................................................... 
Directie Communicatie 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag  
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag 
.................................................................................... 
M +  
E @minezk.nl 
W www.rijksoverheid.nl/ezk 
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REFERENTIEVOORBEELD
VISUALS OVER MIJNBOUW

Staatstoezicht op de Mijnen en het Dossier Gaswinning

In het verleden hebben we verschillende producties gemaakt voor het 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en voor EZK over het Dossier Gaswinning. 

Voorbeelden van animaties 

SodM:

Geothermie

Zoutwinning

Groningen

Voorbeelden van animaties 

Dossier Gaswinning

Toekomst

Schade Gaswinning

Versterken

Afbouw
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REFERENTIEVOORBEELD
NATIONAAL COÖRDINATOR GRONINGEN

Referentievoorbeelden

We geven ons werk voor de Nationaal Coördinator Groningen 

op als een voorbeeld van gerichte doelgroepcommunicatie. 

Net als 5G (welke verderop in dit voorstel staat) moet de NCG 

communiceren over een zeer gevoelig onderwerp dat speelt in 

de samenleving.

We ontwikkelden voor NCG een aantal animatievideo’s en info-

graphics om bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen 

te informeren over procedures met betrekking tot het herstellen 

van aardbevingsschade. 

Animatie:

https://vimeo.com/261506544/da596da5eb

Een van de infographics

Shots uit een van de animaties
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CONCEPT
VERKENNINGEN

Creatief voorstel

We hebben op basis van de briefing een aantal 

verkenningen gedaan. Naast de briefing hebben 

we informatie opgehaald van de website www.

mijnbouwvergunningen.nl en hebben we geput 

uit onze ervaring. 

Op deze pagina hebben we een concept-struc-

tuurschema gemaakt. Hierin hebben we alle 

informatie verzameld en een plek gegeven in de 

infographic. 
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CONCEPT
VERKENNINGEN

Creatief voorstel

Vervolgens zijn we begonnen met het plaatsen 

van schetsen op basis van de plek van de infor-

matie en de bijbehorende klimaatstijl. 
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CONCEPT
VERKENNINGEN

Creatief voorstel

We vonden dat het speelser kon. We hebben daarom een golf in de plaat aangebracht die staat voor de ‘proces-

flow’. We misten alleen nog wel een metafoor die betrekking heeft op het onderwerp. We hebben daarom ook een 

verkenning gedaan met een staande plaat met daarin de visualisatie van een (proef)boring. 
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CONCEPT
VERKENNINGEN

Creatief voorstel

Uiteindelijk kwamen tot deze plaat. We hebben gekozen voor, hoe voor de 

hand liggend ook, de metafoor van de mijnbouw. Dit is uiteraard slechts een 

concept, maar men kan zien dat op de achtergrond de sierlijkheid en speels-

heid behouden wordt door de ‘flow’ van het proces. 

In deze plaat bestaat voor het grootste gedeelte nog uit tekst en schets en er 

moet nog een hoop worden ingevuld, maar we hebben de vrijheid genomen 

om een paar illustraties uit te werken in een visual design om daarmee een 

klein tipje van de sluier op te lichten. 

Advies

We gaan graag voor jullie aan het werk voor de productie van een aantal 

heldere platen over mijnbouw. Het viel ons op dat de website nog in ontwikke-

ling is en dat daarom juist deze periode zich er goed voor leent om integraal 

na te denken hoe deze website invulling krijgt. We denken daarom dat een 

interactieve infographic wellicht een goed oplossing is voor het geheel om de 

informatie in te vatten. Dit geeft de mogelijkheid voor de gebruiker om door te 

klikken of pop-ups te zien over het aangeklikte onderwerp. De gebruiker staat 

dan meer aan het roer bij de keuze welke informatie hij/zij krijgt. 

We hebben eerder in de klimaatstijl een interactieve infographic gemaakt, deze 

is hier te vinden. In deze infographic kunnen een aantal strategieën worden 

doorlopen, welke direct ook visueel worden weergegeven. Dit zorgt voor toe-

gankelijkheid. We gaan hier graag met u over in gesprek. 
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REFERENTIEVOORBEELDEN
VISUALS OVER LANDBOUW

Ministerie van Economische Zaken

We zijn al een aantal jaar betrokken bij de visualisatie van het (Nieuwe) Gemeenschappelijk Lanbouw Beleid. We maken presentaties, animaties, info-

graphics en hebben ook de stijl ontwikkeld waarmee rijksbreed over dit onderwerp wordt gecommuniceerd. 

Voorbeelden van animaties:

Animatie 1

Animatie 2

Animatie 3
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IN60SECONDS 
CONTACTGEGEVENS

IN60SECONDS

Moermanskkade 305

1013 BC Amsterdam

www.in60seconds.nl

+

@in60seconds.nl 

kvk 63648938

iban 

bic 

btw NL855333674B01

CONTACTPERSOON
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Van: @informatierijksoverheid.nl 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 11:20 
Aan: burgercorrespondentie 
Onderwerp: DPC ticket EM2047503 : gaswinning uit kleine gasvelden, Gasdossie 

Westerveld 

Geachte collega,  

Er is bij Informatie Rijksoverheid een mening binnengekomen die wij u ter kennisneming doorsturen. 

Wij hebben de indiener bedankt voor het bericht.  

Het staat u vrij een (inhoudelijk) reactie te sturen naar de indiener. 

Bij voorbaat dank, 

 

 

Datum/tijd gesprek: 01-10-2021 11:10:50 
Referentie: EM2047503  
Naam:     

E-mail adres: @gmail.com
Telefoonnummer: 
Kanaal: E-mail

Onderwerp: gaswinning uit kleine gasvelden

Inhoud mening:    

Geachte leden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Graag uw aandacht voor dit zeer verontrustende en ongezonde nieuws. 
Water is leven. 

Aankomende maandag 27 september al dient het gasdossier Westerveld voor de Raad van State. 
De zaak is al eerder voor geweest en toen heeft de rechter besloten dat de NAM en EZK een nieuwe 

risico-analyse moeten maken. 
Dit omdat er een gemiddelde van het aantal bewoners per vierkante kilometer was genomen, terwijl 
men rekening dient te houden met een erg druk gebied, naast veel dunbevolkter gebied. 

Dat is zeker verontrustend.  

Maar dat de NAM onder het stroomgebied van de Drentse Aa wil boren brengt nog veel meer mensen 
in gevaar. En wel alle mensen van Groningen en Drenthe, die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van 

de Drentse Aa. 
Ter informatie stuur ik u nog graag het rapport van drs EPH Bregman toe, waarin hij o.a. tot de 
conclusie komt dat bij een bodemdaling van 2 cm (wat vaak al snel bereikt wordt bij gaswinning) het 

drinkwater al vervuild raakt.  
Het is schrijnend dat dit rapport net te laat binnen kwam bij de Raad van State, zodat dit rapport niet 
meegenomen is in de gerechterlijke procedure.  

Bij deze mijn vraag om alles wat u heeft in te zetten om Nederland te behoeden voor dit rampzalige 
besluit. 
Voorkom alstublieft dat we zo ver weg zakken als Nederland dat we binnenkort alleen nog maar 

kunnen drinken uit gebotteld water. 

Stop het boren onder het stroomgebied van de Drenthse Aa! 

Met vriendelijke groeten 
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Van: burgercorrespondentie 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 11:40 
Aan: @gmail.com' 
Onderwerp: Ontvangstbevestiging: DPC ticket EM2047503 : gaswinning uit kleine 

gasvelden, Gasdossie Westerveld BHM21246165 

Geachte , 

Hartelijk dank voor uw bericht.  
Wij hebben uw bericht ter beantwoording doorgestuurd naar de collega’s van de Projectdirectie 
Groningen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.  
U mag binnen 30 werkdagen een reactie verwachten (uiterlijk 12 november 2021). 

Met vriendelijke groet, 

Centrale Unit Burgercorrespondentie 
Publieksvoorlichting Economische Zaken en Klimaat 
De publieksvoorlichting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is ondergebracht bij 

Informatie Rijksoverheid- www.rijksoverheid.nl  

Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog een vraag hebben of heeft u een andere vraag, dan kunt u 

hiervoor het contactformulier op www.rijksoverheid.nl invullen.  
Wij vragen u gebruik te maken van het contactformulier om spam en virussen te voorkomen.  

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek.  
Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord en uw gegevens worden niet met derden 
gedeeld.  

De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard. Informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring 
-  
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/privacy  

Waarom worden deze gegevens gevraagd? 
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen reageren op uw verzoek. 

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt? 
Uw verzoek wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden 
gedeeld. 

Hoelang bewaren we uw gegevens? 
De gegevens worden maximaal vijf jaar bewaard 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________ 
Disclaimer: 

“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. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 

informatie aan derden is niet toegestaan. 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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Datum/tijd gesprek: 01-10-2021 11:10:50 
Referentie: EM2047503  
Naam:   

E-mail adres: @gmail.com
Telefoonnummer: 
Kanaal: E-mail

Onderwerp: gaswinning uit kleine gasvelden

Inhoud mening:  
Geachte leden van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Graag uw aandacht voor dit zeer verontrustende en ongezonde nieuws. 
Water is leven. 

Aankomende maandag 27 september al dient het gasdossier Westerveld voor de Raad van State. 
De zaak is al eerder voor geweest en toen heeft de rechter besloten dat de NAM en EZK een nieuwe 

risico-analyse moeten maken. 
Dit omdat er een gemiddelde van het aantal bewoners per vierkante kilometer was genomen, terwijl 
men rekening dient te houden met een erg druk gebied, naast veel dunbevolkter gebied. 
Dat is zeker verontrustend.  

Maar dat de NAM onder het stroomgebied van de Drentse Aa wil boren brengt nog veel meer mensen 
in gevaar. En wel alle mensen van Groningen en Drenthe, die voor hun drinkwater afhankelijk zijn van 

de Drentse Aa. 
Ter informatie stuur ik u nog graag het rapport van drs EPH Bregman toe, waarin hij o.a. tot de 
conclusie komt dat bij een bodemdaling van 2 cm (wat vaak al snel bereikt wordt bij gaswinning) het 

drinkwater al vervuild raakt.  
Het is schrijnend dat dit rapport net te laat binnen kwam bij de Raad van State, zodat dit rapport niet 

meegenomen is in de gerechterlijke procedure.  

Bij deze mijn vraag om alles wat u heeft in te zetten om Nederland te behoeden voor dit rampzalige 
besluit. 
Voorkom alstublieft dat we zo ver weg zakken als Nederland dat we binnenkort alleen nog maar 

kunnen drinken uit gebotteld water. 

Stop het boren onder het stroomgebied van de Drenthse Aa! 

Met vriendelijke groeten 
 

Samenwerkende Omwonenden gaslocatie Grijpskerk Geen fracking in Pieterzijl Burgerbeweging de 

Kleine Velden  
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Van: @gmail.com> 
Verzonden: vrijdag 1 oktober 2021 15:43 
Aan: burgercorrespondentie 
Onderwerp: Re: Ontvangstbevestiging: DPC ticket EM2047503 : gaswinning uit kleine 

gasvelden, Gasdossie Westerveld BHM21246165 
Bijlagen: Drenthse AA en gaswinning.pdf 

Geachte dame of heer, 

Bij deze het rapport van dhr Bregman waar ik naar verwijs. 
Mochten er nog vragen zijn,dan hoor ik ze graag. 

Met vriendelijke groet 
 

 

Op vr 1 okt. 2021 om 11:40 schreef @minezk.nl>: 
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Reeds eerder beordeeld in dit verzoek




