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Ontw. fase ruimtelijke module 
RCR – Inpassingsplan

10 jan ‘22 t/m 2 
nov “22

24 nov ‘23 
t/m 4 jan 
‘24

Q3 ’23 – Q1 ’24

Ontw. fase uitvoeringsmodule 
RCR – Uitvoeringsbesluiten

3 nov 2022 t/m 4 
mrt 2024

Def. Fase IP en 
uitvoeringsbesluiten

8 mrt ’24 t/m 18 
apr ‘25

6 sep ’24 
t/m 18 
okt ‘24

Q3-Q4 2024
Dit was 26 jul ’24 t/m 6 sep’24 handmatig 
over zomervakantie getild (zomervakantie 
regio Noord is van 20 jul t/m 1 sep ’24)

Uitspraak RvS indien beroep 
wordt ingesteld

21`okt ’24 t/m 18 
apr ‘25

Q2 2025

Met dit resultaat is het evident dat de doorlooptijden van de planning niet kloppen. Vooral de 
volgende doorlooptijden zijn verdacht:

- de doorlooptijden in de MER-fase. Vooral die voor het opstellen van de verschillende
onderzoeken en rapporten. Daar heb ik onvoldoende zicht op.

- in de bij de uitvoeringsbesluiten moeten de doorlooptijden voor het instemmingsbesluit op
het winningsplan en de omgevingsvergunning bovengronds goed onder de loep worden
genomen en afgestemd met Mijnbouw. Daarnaast graag even kijken naar de
doorlooptijden voor advies Cie-MER even goed vergelijken met de afspraken die EZK
hierover heeft lopen met de Cie-Mer. De doorlooptijden die ik heb gebruikt zijn nog uit
2016 (Oppenhuizen).

- Mijn inschatting voor de analyse en beantwoording van zienswijzen is echt koffiedik kijken.
Aan jou of je met deze inschatting meegaat of een ander inschatting hebt.

Dus er ligt huiswerk voor jou en de projectgroep. Ik hoor het wel. Mijn weekend begint nu.

Groet,

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 08:53
Aan:
Onderwerp: Verzonden vanuit Knipprogramma
Bijlagen: SnipImage.JPG

oi  
oo  i  de mededelingen aam de s a a a s ademeldingen in de i lage. 

I  in e andeling  
I  nie  in e andeling genomen 
I e oe  aan llende gege ens  

oe  
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Dr.ir.
Adviseur planstudies en m.e.r.

T+31 (0)88 |M +31 (0)6 |W www.royalhaskoningdhv.com
HaskoningDHV Nederland B.V. onderdeel van Royal HaskoningDHV

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others
than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as
confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately
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Q: Waarom geeft het ministerie toestemming voor de ontwikkeling van 

een nieuw gasveld terwijl het Groningen gasveld wordt afgebouwd?

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

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

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

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

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

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

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

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

e one s en omge ing an.

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

oi  

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

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

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

p o ed e as  in de gees  an en o eel mogeli  naa  de le e  an de mge ings e . a  e e en  onde  
ande e een i ge eid pa i ipa ie a e . p de e si e p o e e si e  al e milion ne g  nie e 
on i elingen melden. e  minis e ie an  al nie e on i elingen o e  de p o ed e en de mogeli eden 
oo  pa i ipa ie melden ia e pagina ea  ene giep o e en .  

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

gas eld o d  a ge o d  

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

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

n e meeden en o e  de  

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

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

Onderwerp: FW: Uitvraag AO Mijnbouw / Groningen

oi  

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

oe  

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

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

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

i allen  

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

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

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

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

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

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

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

Deadline bij mij: 12 oktober 12.00 uur met akkoord van   

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

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

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

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

oe
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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.
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Van: )
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 12:58
Aan: )
Onderwerp: RE: [EXT]  FW: Aangepaste planning Boergrup
Bijlagen: Gaswinning Boergrup_v_20201019-KORT.pdf

Categorieën: Categorie Geel

allo  

oo  de on e esp e ing om 1  ie ie onde  mi n ea ie op de oo s ellen an . oals e 
ie  is nog nie  alles e e  in de planning. 
oo  de p n en die el i n e e  ie i lage. mda  de egeln mme s na de aanpassingen nie  mee  loppen 
e  i  a e  iede  n mme  ie onde  de naam an de aa  oege oegd en in de planning ie i lage  e  i  alle 
a en/p n en aa aan e e e e en geel gea ee d. a  p aa  a  ma eli e . o  o. 

oe

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Aan: )
CC:
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hallo en

Het lukt niet om uiterlijk morgen een reactie op de gehele planning aan te leveren. Maandag hebben wij een intern
werkoverleg hierover. Hierbij (en in bijlage) al wel onze ideeën bij V&P t/m NRD.
Hoor graag wat jullie daarvan vinden.

V&P:

Regel 14 (18. Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP), afhankelijk van regel 12 en 13 [Dat was
inmiddels al aangepast].
Regel 15 (19. Nota naar de MinEZK), 3 weken minister is reden dat dit over kerstvakantie gaat = onwenselijk.
Kan deze drie weken overal teruggebracht worden tot b.v. 5 dagen? Dit kost tijd. Moet de nota naast naar
MinEZK niet ook naar MinBZK? [Nog niet aangepast]
Regel 19 (23 Afstemmen concept advertentie kennisgeving), titel aangepast, want gecombineerd. De
kennisgeving refereert hier aan de advertentie die in de bladen wordt gepubliceerd. Dat is iets anders dan
‘het voornemen’ en ‘het participatieplan’. Deze worden niet integraal gepubliceerd in de bladen. Het
voornemen en het participatieplan worden in de taken 10 t/m 16 opgesteld en afgestemd. Ik heb voor de
duidelijkheid ‘(advertentie)’ aan de taakbeschrijving toegevoegd. [Naam taak aangepast]
Regel 26 (30. Koerier bestellen voor leveren til sets) publicatie gedeeltelijk in vakantie is geen probleem,
eerder positief, dan hebben mensen tijd ervoor. Het exacte moment waarop de koerier wordt besteld is een
interne zaak die niet zo relevant is voor de planning. De start van de terinzageleggingen (TIL) is dat wel. De
TIL’s starten standard op vrijdag. Dit i.v.m. de deadlines van HAH bladen die doorgaans op dins en
woensdagen verschijnen. De kennisgeving verschijnt dan In de Staatscourant op donderdag en de TIL start
dan de dag daarop op een vrijdag. De start van de TIL zou in dit geval vallen op Kerst of op Nieuwjaarsdag.
Het iDe wet verbiedt dat niet, maar het is de vraag of de HAH bladen überhaupt verschijnen in de week vóór
Kerst en tussen Kerst en oudejaarsdag. Daarnaast is het de vraag, zeker bij dit soort gevoelige projecten, of
het handig is. Mijn ervaring is dat het in de publiciteit anders wordt geframed: “De stukken zijn
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expres/stiekem net in de kerstperiode ter inzage gelegd, net wanneer mensen andere zaken aan hun hoofd
hebben”. [Nog niet aangepast]
Regel 34 (38. Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau) alleen digitaal, dus 6 weken. Voor zover ik het
weet was die keuze niet gemaakt. Het reageren per post is standaard. Dat is ook bij andere projecten
gebeurd die conform de Omgevingswet zijn uitgevoerd. De extra week is dan ook standaard om reacties die
op tijd zijn ingediend maar later door de post zijn afgeleverd, ook mee te nemen. [Nog niet aangepast]

NRD:
Concept V&P = start NRD Wat bedoel je precies? Bedoel je direct na de taak ‘1e concept VenP? Of na da taak
‘Voornemen en Participatieplan gereed’? Ik had het staan direct na de info sessie met de omwonenden,
omdat je dan ook hun input kunt meenemen. [Nog niet aangepast].
Regel 45: (49. Start NRD proces) start NRD bij concept V&P, wij zien niet dat einddatum totale project naar
voren komt. Check Je moet goed opletten of er geen ‘beperkingen’ in de planning zijn ingesteld. Dat
zie je aan het icoontje van een kalender in de eerste kolom. Vooral de beperkingen ‘niet eerder beginnen
dan’ of ‘niet eerder eindigen dan’, kunnen van invloed zijn op het ‘niet’ verschuiven van de einddatum van
het totale project. In dit geval zat er bij de taak ‘Deadline/‘Go’ voor plaatsing kennisgeving’ (regel 300) van
de ‘Definitieve fase’ een beperking ingesteld ‘niet eerder beginnen dan 29 08 2024’. Hierdoor veranderde
de einddatum van het totale project niet. Ik probeer het gebruik van beperkingen zoveel mogelijk te
voorkomen, maar soms is het de snelste/handigste manier om een taak op een specifieke datum te laten
starten of juist om een bepaalde datum te omzeilen. Ik heb deze beperking verwijderd waardoor de
einddatum van het totale project nu wel naar voren schuift. [Is aangepast]
Regel 72 (76. Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken) opsplitsen? Website voorbereiden
kan al eerder Neen, dat kan helaas niet. We hebben de documenten nodig om de website te maken. We
moeten daarvoor ‘downloadparagrafen’ aanmaken en dat kan niet zonder de betreffende bestanden. Het is
handig om nu al te weten en er rekening mee te houden dat het maken en aanpassen vn de website niet
simpel weg een kwestie is van een paar keer klikken en klaar is Kees. Er komt veel meer bij kijken dan men
vaak denkt. Bovendien hebben we niet een ‘dedicated’ web redacteur. Degene die dit doet heeft ook
andere taken en het voorbereiden en maken van de website moet worden ingepland. Dus het op het aller
laatste moment aanleveren van de digitale bestanden dan vertragende consequenties hebben. [Niet
aangepast]
Regel 96 (100. Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen) ciemer, 2 weken i.p.v. 4 weken Dat
is iets wat met de Cie MER moet worden afgestemd. Dat kunnen we niet unilateraal bepalen. [Nog niet
aangepast]
Regel 98 (102. beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD) van 45 naar 40 dagen Let
op, dit betekent dat er één week (5 werkdagen) is om het advies van de Cie MER te verwerken. [Is
aangepast].
Regel 108 (112. Vaststellingsnotitie NRD naar minEZK) minister 5 dagen i.p.v. 3 weken? In mijn ervaring
duurt de route naar de minister lang. Ik heb daar minder goed zicht op. aan jou wat we hier
moeten/kunnen aanhouden. Trouwens moet dit ook naar de MinBZK? Zo ja, dn kan het zelfs langer duren.
[Nog niet aangepast]

Hieronder voeg ik de reactie van toe met mijn reactie in rood:
1. Regel 30 (34. Informatiesessies (informeren en input halen van omwonenden)): uitgaan van 1

informatiesessie. Nu gepland in 2e week kerstvakantie. Wellicht 1 week verplaatsen? Kerstvakantie
regio Noord is van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021. De info sessie is verplaatst naar één week
later. [Is aangepast].

2. Regel 31 (35.): Terinzagelegging VenP start volgens planning op 24 12 2020. Wat gebeurt er in die
15 dagen na plaatsing kennisgeving (regel 24)? Voor cNRD is deze periode na plaatsing kennisgeving
5 dagen. Die 15 werkdagen waren in de oude planning een typefout. In de nieuwe versie van de
planning is dat erin gebleven om publicatie van de advertentie en start van de TIL in de
kerstvakantie te voorkomen. Ik wilde daarvoor liever niet een beperking ‘niet eerder beginnen dan’
gebruiken. De wenselijkheid van publiceren in de week vóór Kerst of in de week tussen Kerst en
Oudejaarsdag moeten we nog even afstemmen. [Nog niet aangepast].

3. Regel 114 (118.): Publicatie vastgesteld NRD pas na vaststelling door minEZK (regel 108) (112). Goed
gezien. Dat was idd een missende afhankelijkheid. [Is aangepast]
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in de i  de i oe ings esl i en moe en de doo loop i den oo  e  ins emmings esl i  op e
inningsplan en de omge ings e g nning o eng onds goed onde  de loep o den genomen en

a ges emd me  Mi n o . aa naas  g aag e en i en naa  de doo loop i den oo  ad ies ie M  e en
goed e geli en me  de a sp a en die  ie o e  ee  lopen me  de ie Me . e doo loop i den die i
e  ge i  i n nog i  1  ppen i en .

Mi n ins a ing oo  de anal se en ean oo ding an iens i en is e  o iedi  i en. an o  o  e
me  de e ins a ing meegaa  o  een ande  ins a ing e .

s e  lig  is e  oo  o  en de p o e g oep. I  oo  e  el. Mi n ee end egin  n .

oe

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: maandag 19 oktober 2020 14:22
Aan:
Onderwerp: FW: Antwoorden op vragen Boergrup

Hoi

Ik bel je om 17.00 uur even.

Zie hieronder onze antwoorden op een aantal vragen van RTV Drenthe. Goed voor jou om te weten.

Ik verwacht dat we vanaf nu steeds vaker op media aandacht kunnen rekenen. Ik denk daarom dat het goed is om
later deze week een call te organiseren met jou en om te bespreken wat onze kernboodschap wordt,
zodat we elkaar in elk geval niet tegenspreken.

Ook goed om het te hebben over die projectwebsite, wanneer we die live willen hebben bijvoorbeeld.

Kun jij iets inplannen voor ons drie? Ik heb mailadres niet, vandaar…

Woensdag kan ik tussen 8.30 en 10.00 of tussen 12.00 en 14.00
Donderdag hele dag behalve tussen 13.00 en 14.00
Vrijdag hele dag behalve tussen 13.00 en 15.00

Ik hoop dat daar iets tussen zit.

Thanks en spreek je zo!

From:
Sent:maandag 19 oktober 2020 13:20
To: @rtvdrenthe.nl
Subject: Antwoorden op vragen Boergrup

Beste

Van mijn collega kreeg ik enkele vragen van je door over Boergrup. Hierbij stuur ik je onze reactie
op deze vragen. Zoals je ziet, staat Boergrup niet op zichzelf. Er zijn heel veel kleine gasvelden in Nederland. Je bent
van harte welkom om een keer op een van onze locaties kennis te maken. Uiteraard is dat nu iets lastiger wegens
Corona, hopelijk kan dit over enkele weken weer. Laten we contact houden.

1. Wat zijn de plannen van Vermilion met gasveld Boergrup?

Nederland staat aan het begin van de energietransitie. In alle scenario’s voor de komende decennia speelt aardgas
nog een belangrijke rol. Nederlands gas heeft daarbij de voorkeur boven geïmporteerd gas. Niet in de laatste plaats
omdat importgas tot 8 maal meer CO2 emissies veroorzaakt. Gaswinning is dan ook van nationaal belang voor
Nederland.
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Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland, in lijn met het kabinetsbeleid. Het zogenaamde veld
Boergrup is een van die kleine gasvelden waar wij op termijn aardgas willen gaan winnen voor Nederlandse
huishoudens en bedrijven. Zie ook antwoord 4.

2. Welke stappen worden op welk moment gezet?

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de vergunningprocedure, in dit geval is dit een
zogenaamde Rijkscoördinatieregeling (RCR) die wordt opgestart. In dit proces is veel aandacht voor de omgeving
waarin de gaswinning plaats zal vinden.

Hier meer informatie over zo’n RCR en alle stappen die hierin zitten: https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau
energieprojecten/rijkscoordinatieregeling

3. En wat zijn essentiële voorwaarden voor het doorgaan van het winnen van gas uit Boergrup?

Er moet voldoende winbaar gas aanwezig zijn dat op een veilige en verantwoorde manier kan worden gewonnen.
Dat geldt overigens niet alleen voor Boergrup maar voor al onze projecten.

4. Waarom is het aanboren van Boergrup nodig?

Boergrup staat niet op zichzelf. Gaswinning uit kleine velden blijft de komende jaren nog nodig. Tijdens de
energietransitie kunnen we niet zonder aardgas. De energietransitie is een van de belangrijkste uitdagingen van
deze tijd. De energiesector is volop in beweging. Maar hoe snel alle ontwikkelingen ook gaan, er is nog lang niet
genoeg duurzame energie om aardgas te vervangen.

Op dit moment is meer dan 90% van alle Nederlandse woningen nog afhankelijk van aardgas voor een warm huis of
een hete douche. Maar ook de industrie kan voorlopig niet zonder aardgas. En voor de totale energievoorziening
van Nederland – dus ook elektriciteit – zijn we voor 44% afhankelijk van aardgas. En dat percentage stijgt
momenteel zelfs. We gebruiken namelijk steeds minder steenkool om stroom op te wekken. Daarom gebruiken we
in Nederland meer aardgas om elektriciteit op te wekken. Dus ook voor onze elektriciteit hebben we aardgas nodig.

We produceren op dit moment al niet genoeg gas voor ons eigen gebruik. Daarom importeren we al een deel van
het gas dat we nodig hebben uit andere landen. Toch zijn er voor de Rijksoverheid drie belangrijke redenen om ook
zelf in Nederland aardgas te blijven winnen.

1. Aardgas uit het buitenland veroorzaakt tot wel acht keer zoveel CO2 uitstoot.
2. De Nederlandse overheid wil niet dat we volledig van het buitenland afhankelijk zijn voor onze

energievoorziening.
3. Gaswinning uit kleine velden levert miljarden euro’s aan gasbaten op (geld dat naar de schatkist gaat en dat

dus bestemd is voor bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs).

Hier meer informatie over het beleid van de Nederlandse overheid (inclusief een heel helder filmpje hierover):
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gaswinning uit kleine gasvelden/gaswinning uit kleine gasvelden

5. Hoeveel gas zou Vermilion kunnen winnen uit het veld?

Dit wordt nog onderzocht. Zodra dit concreet is, staat dit ook in het Winningsplan. Dit is een vergunning die nodig is
om gas te mogen produceren en is een onderdeel van de RCR procedure. In het Winningsplan staat uiteindelijk
precies omschreven wat we gaan doen en hoe lang. Zo’n Winningsplan is een publiek document en is door iedereen
in te zien. Voor dit project is er op dit moment nog geen Winningsplan.

6. Hoeveel tijd is er nodig om al het gas eruit te halen?

Zelfde antwoord als bij vraag 5. Dit staat straks omschreven in het Winningsplan.
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7. Is Vermilion met bewoners en betrokkenen in gesprek? Zo ja, met wat voor instanties zijn er gesprekken?

Wij zijn altijd in gesprek met belanghebbenden (overheden en bewoners) bij projecten zodra er plannen meer
concreet zijn. Dit doen we op allerlei manieren, bijvoorbeeld met informatieavonden. Omwonenden en
belanghebbenden zullen straks dus in een vroeg stadium worden betrokken en om input worden gevraagd.

8. Gaan bewoners van het gebied iets merken van boringen? Zo ja, hoe?

Wemoeten een boring uitvoeren om bij het gasveld te komen op een diepte van meer dan 2 kilometer. Dat boren is
echt precisiewerk. De diameter van het gat in de grond is al vrij klein, vaak maar 1 meter. Maar hoe dieper we gaan,
hoe kleiner het wordt. Op de plek van het gasveld – op een diepte van meer dan 2 kilometer – is de boorkop vaak
maar tientallen centimeters groot. Zo’n boring duurt meerdere weken en gaat meestal 24 uur per dag door. Mensen
kunnen daarom tijdens de boring enige overlast ervaren. We doen ons uiterste best om de overlast zo klein mogelijk
te houden. Zodra de boring er na enkele weken op zit, start de gaswinning. Tijdens de gaswinning is er geen overlast
meer, het gas gaat dan via ondergrondse leidingen naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Met vriendelijke groet,

External Affairs

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Gustav Mahlerplein 11 13
1082 MS Amsterdam
The Netherlands
+31 (0)517

Zuidwalweg 2
8861 NV Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517

E @vermilionenergy.com
M +31 6
W www.vermilionenergy.nl
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Het lukt niet om uiterlijk morgen een reactie op de gehele planning aan te leveren. Maandag hebben wij een intern
werkoverleg hierover. Hierbij (en in bijlage) al wel onze ideeën bij V&P t/m NRD.
Hoor graag wat jullie daarvan vinden.

V&P:
Regel 14 (18. Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP), afhankelijk van regel 12 en 13 [Dat was
inmiddels al aangepast].
Regel 15 (19. Nota naar de MinEZK), 3 weken minister is reden dat dit over kerstvakantie gaat = onwenselijk.
Kan deze drie weken overal teruggebracht worden tot b.v. 5 dagen? Dit is de tijd die nodig is voor de routing
naar de minister. [Niet aangepast]
Regel 19 (23. Afstemmen concept advertentie kennisgeving), titel aangepast, want gecombineerd. De
kennisgeving bij deze taak refereert aan de advertentie die in de bladen wordt gepubliceerd. Dat is iets
anders dan de documenten die als ‘Kennisgeving voornemen’ en ‘participatieplan’ (taak 20) die ter inzage
worden gelegd. Deze worden niet integraal gepubliceerd in de bladen en Staatscourant en worden in de
taken 14 t/m 20 opgesteld en afgestemd. Zie als voorbeeld de advertentie voor Net op zee Ten Noorden van
de Wadden (zie bijlage) en hier het feitelijke document dat ter inzage heeft gelegen: VenP NOZ Ten Noorden
van de Wadden. Om misverstanden te voorkomen heb ik ‘advertentie’ aan de taakbeschrijving toegevoegd.
[Naam taak aangepast].
Regel 26 (30. Koerier bestellen voor leveren til sets) publicatie gedeeltelijk in vakantie is geen probleem,
eerder positief, dan hebben mensen tijd ervoor. Het exacte moment waarop de koerier wordt besteld is een
interne zaak die niet zo relevant is voor de planning. De publicatie van de advertentie/kennisgeving (taak
36) en de start van de terinzageleggingen (TIL) is dat wel. De TIL’s starten standard op vrijdag. Dit i.v.m. de
deadlines van HAH bladen die doorgaans op dins en woensdagen verschijnen. De kennisgeving verschijnt
dan In de Staatscourant op donderdag en de TIL start de dag daarop op een vrijdag. De start van de TIL (taak
37) zou in dit geval vallen op Kerst of op Nieuwjaarsdag. De wet verbiedt dat niet, maar het is de vraag of de
HAH bladen überhaupt verschijnen in de week vóór Kerst en tussen Kerst en oudejaarsdag. Daarnaast is het
de vraag, zeker bij dit soort gevoelige projecten, of het handig is. Mijn ervaring is dat het in de publiciteit
anders wordt geframed: “De stukken zijn expres/stiekem net in de kerstperiode ter inzage gelegd, net
wanneer mensen andere zaken aan hun hoofd hebben”. [Niet aangepast]. Bespreekpunt projectgroep: start
TIL tijdens de dagen rond Kerst.
Regel 34 (38. Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau) alleen digitaal, dus 6 weken. Ik heb gecheckt
hoe het is gegaan bij andere projecten die ook in de geest van de Omgevingswet zijn uitgevoerd. Daarbij is
het reageren per post, zoals bij RCR projecten standaard gebeurt, toegepast. Dat is ook bij andere projecten
gebeurd die conform de Omgevingswet zijn uitgevoerd. De extra week is ook standaard om reacties die op
tijd zijn ingediend maar later door de post zijn afgeleverd, ook mee te nemen. [Niet aangepast]. Wat we wel
hebben aangepast is de doorlooptijd bij taak 45 ‘Verwerken reacties op VenP in het participatieplan’. Deze is
verkort naar 40 werkdagen. We verwachten nl. niet veel reacties in die extra week. Daarmee is de
versnelling van 5 werkdagen alsnog gerealiseerd.

NRD:
Concept V&P = start NRD (taak 49) Wat bedoel je precies? Bedoel je direct na de taak 14. ‘1e concept VenP?
Of na da taak 20. ‘Voornemen en Participatieplan gereed’? Ik had de start van staan op direct na de info
sessie met de omwonenden (taak 34), zodat je dan ook hun input kunt meenemen bij het opstellen van de
NRD. De wijze waarop je deze participatie organiseert is immers afhankelijk van het participatieplan. [Nog
niet aangepast]. Bespreekpunt voorprojectgroep: wanneer starten met cNRD.
Regel 45: (49. Start NRD proces) start NRD bij concept V&P, wij zien niet dat einddatum totale project naar
voren komt. Check Je moet goed opletten of er geen ‘beperkingen’ in de planning zijn ingesteld. Dat
zie je aan het icoontje van een kalender in de eerste kolom. Vooral de beperkingen ‘niet eerder beginnen
dan’ of ‘niet eerder eindigen dan’, kunnen van invloed zijn op het ‘niet’ verschuiven van de einddatum van
het totale project. In dit geval zat er bij de taak ‘Deadline/‘Go’ voor plaatsing kennisgeving’ (taak 300) van de
‘Definitieve fase’ een beperking ingesteld ‘niet eerder beginnen dan 29 08 2024’. Hierdoor veranderde de
einddatum van het totale project niet. Ik probeer het gebruik van beperkingen zoveel mogelijk te
voorkomen, maar soms is het de snelste/handigste manier om een taak op een specifieke datum te laten
starten of juist om een bepaalde datum te omzeilen. Ik heb deze beperking verwijderd waardoor de
einddatum van het totale project nu wel naar voren schuift. Beperking bij taak 300 [Is aangepast]

10.2.e
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Regel 72 (76. Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken) opsplitsen? Website voorbereiden
kan al eerder Neen, dat kan helaas niet. We hebben de documenten nodig om de website te maken. We
moeten daarvoor ‘downloadparagrafen’ aanmaken en dat kan niet zonder de betreffende bestanden. Het is
sowieso handig om nu al in gedachten te houden dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat
het maken en aanpassen van de website niet simpel weg een kwestie is van een paar keer klikken en klaar is
Kees. Er komt veel meer bij kijken dan men vaak denkt. Bovendien hebben we niet een ‘dedicated’ web
redacteur. Degene die dit doet heeft ook andere taken en het voorbereiden en maken van de website moet
worden ingepland. Dus we moeten voorkomen dat teksten en bestanden op het aller laatste moment
worden aangeleverd. Dit kan vertragende consequenties hebben. [Niet aangepast]
Regel 96 (100. Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen) ciemer, 2 weken i.p.v. 4 weken Dat
is iets wat met de Cie MER moet worden afgestemd. Dat kunnen we niet unilateraal bepalen. [Nog niet
aangepast]. Bespreekpunt voor projectgroep overleg: doorlooptijd adviestermijn Cie MER.
Regel 98 (102. beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD) van 45 naar 40 dagen Let
op, dit betekent dat er één week (5 werkdagen) is om het advies van de Cie MER te verwerken. [Is
aangepast].
Regel 108 (112. Vaststellingsnotitie NRD naar minEZK) minister 5 dagen i.p.v. 3 weken? Dit is de tijd die
nodig is voor de routing naar de minister. [Niet aangepast] Bespreekpunt voor projectgroep overleg: moet
de nota naast naar MinEZK ook naar MinBZK?

Hieronder voeg ik de reactie van toe met mijn reactie in rood:
1. Regel 30 (34. Informatiesessies (informeren en input halen van omwonenden)): uitgaan van 1

informatiesessie. Nu gepland in 2e week kerstvakantie. Wellicht 1 week verplaatsen? Kerstvakantie
regio Noord is van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021. De info sessie is verplaatst naar één week
later. [Is aangepast].

2. Regel 31 (35.): Terinzagelegging VenP start volgens planning op 24 12 2020. Wat gebeurt er in die
15 dagen na plaatsing kennisgeving (regel 24)? Voor cNRD is deze periode na plaatsing kennisgeving
5 dagen. Die 15 werkdagen waren in de oude planning een typefout. In de nieuwe versie van de
planning is dat erin gebleven om publicatie van de advertentie en start van de TIL in de
kerstvakantie te voorkomen. Ik gebruik daarvoor liever niet een beperking ‘niet eerder beginnen
dan’. De wenselijkheid van publiceren in de week vóór Kerst of in de week tussen Kerst en
Oudejaarsdag moeten we nog even afstemmen. [Nog niet aangepast]. Zie ook dit punt hierboven
bij regel 26 (30).

3. Regel 114 (118.): Publicatie vastgesteld NRD pas na vaststelling door minEZK (regel 108) (112). Goed
gezien. Dat was idd een missende afhankelijkheid. [Is aangepast]

4. Regel 115 (119): Fase van het MER kan starten na cNRD gereed (regel 70) (74). Op dat moment is er
weliswaar een werksessie met de omgeving geweest (taak 57, maar ze hebben dan nog niet officieel
kunnen inspreken op de cNRD (taak 89 TIL cNRD en taak 90. Informatiesessie cNRD’). Is dat handig
om zo vroeg te starten met de MER zonder de indruk te wekken dat je hun input/participatie niet
serieus neemt? De manier waarop en de timing hiervan is trouwens ook afhankelijk van hetgeen
wordt afgesproken/vastgesteld in het participatieplan! Mijn advies is om voorlopig iig goed te kijken
naar de doorlooptijd van taak 122 ‘Opstellen concept 1 combi MER, zodat er ruim voldoende tijd is
om de inspraak op de cNRD mee te nemen. [Afhankelijkheid start met taak cNRD is aangepast (regel
121 en 122, doorlooptijd regel 122 moet nog goed worden afgestemd].Voorstel om Opstellen
concept 2 combi MER (regel 120) (regel 124) te starten na definitief maken NRD (regel 99) (regel
103). Zie ook mijn opmerking hierboven over het moment waarop de input/participatie van
omwonenden wordt meegenomen . Ik zou hier het startmoment afhankelijk maken van de taak
‘NRD is gereed’ (regel 111), want dan heb je alle reacties verwerkt. Maar je kunt het concept pas
afronden na het lezen en toetsen van concept 1. Dus ook hier moet een afhankelijkheid worden
ingesteld. [Is aangepast]

5. Regel 132 (136): Fase van de IEA kan starten na eindversie concept 3 combi MER (regel 126); dat wil
zeggen parallel met toetsadvies Cie MER op concept MER. [is aangepast] let wel dat doorlooptijd
voldoende is om ook advies Cie MER mee te nemen. Ik heb een taak toegevoegd ‘Verwerken advies
Cie MER in concept IEA’ (regel 139) en deze afhankelijk gemaakt van de taak ‘Concept MEER versie
is af’ [is aangepast] . De taak ‘Concept IEA bespreken in projectgroep’ (regel 140) heb ik ook
afhankelijk gemakt van deze nieuwe taak.
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@rvo.nl
www.bureau energieprojecten.nl

een gedachte voor het milieu is printen van deze mail echt nodig
LET OP: bij een bezoek aan een van onze vestigingen is legitimatie verplicht.

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Aan: @minezk.nl>; @rvo.nl>
CC: @vermilionenergy.com>
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hallo en

Het lukt niet om uiterlijk morgen een reactie op de gehele planning aan te leveren. Maandag hebben wij een intern
werkoverleg hierover. Hierbij (en in bijlage) al wel onze ideeën bij V&P t/m NRD.
Hoor graag wat jullie daarvan vinden.

V&P:
Regel 14 (18. Verwerken reacties/opmerkingen op concept VenP), afhankelijk van regel 12 en 13 [Dat was
inmiddels al aangepast].
Regel 15 (19. Nota naar de MinEZK), 3 weken minister is reden dat dit over kerstvakantie gaat = onwenselijk.
Kan deze drie weken overal teruggebracht worden tot b.v. 5 dagen? Dit is de tijd die nodig is voor de routing
naar de minister. [Niet aangepast]
Regel 19 (23. Afstemmen concept advertentie kennisgeving), titel aangepast, want gecombineerd. De
kennisgeving bij deze taak refereert aan de advertentie die in de bladen wordt gepubliceerd. Dat is iets
anders dan de documenten die als ‘Kennisgeving voornemen’ en ‘participatieplan’ (taak 20) die ter inzage
worden gelegd. Deze worden niet integraal gepubliceerd in de bladen en Staatscourant en worden in de
taken 14 t/m 20 opgesteld en afgestemd. Zie als voorbeeld de advertentie voor Net op zee Ten Noorden van
de Wadden (zie bijlage) en hier het feitelijke document dat ter inzage heeft gelegen: VenP NOZ Ten Noorden
van de Wadden. Om misverstanden te voorkomen heb ik ‘advertentie’ aan de taakbeschrijving toegevoegd.
[Naam taak aangepast].
Regel 26 (30. Koerier bestellen voor leveren til sets) publicatie gedeeltelijk in vakantie is geen probleem,
eerder positief, dan hebben mensen tijd ervoor. Het exacte moment waarop de koerier wordt besteld is een
interne zaak die niet zo relevant is voor de planning. De publicatie van de advertentie/kennisgeving (taak
36) en de start van de terinzageleggingen (TIL) is dat wel. De TIL’s starten standard op vrijdag. Dit i.v.m. de
deadlines van HAH bladen die doorgaans op dins en woensdagen verschijnen. De kennisgeving verschijnt
dan In de Staatscourant op donderdag en de TIL start de dag daarop op een vrijdag. De start van de TIL (taak
37) zou in dit geval vallen op Kerst of op Nieuwjaarsdag. De wet verbiedt dat niet, maar het is de vraag of de
HAH bladen überhaupt verschijnen in de week vóór Kerst en tussen Kerst en oudejaarsdag. Daarnaast is het
de vraag, zeker bij dit soort gevoelige projecten, of het handig is. Mijn ervaring is dat het in de publiciteit
anders wordt geframed: “De stukken zijn expres/stiekem net in de kerstperiode ter inzage gelegd, net
wanneer mensen andere zaken aan hun hoofd hebben”. [Niet aangepast]. Bespreekpunt projectgroep: start
TIL tijdens de dagen rond Kerst.
Regel 34 (38. Ontvangen reacties op VenP via inspraakbureau) alleen digitaal, dus 6 weken. Ik heb gecheckt
hoe het is gegaan bij andere projecten die ook in de geest van de Omgevingswet zijn uitgevoerd. Daarbij is
het reageren per post, zoals bij RCR projecten standaard gebeurt, toegepast. Dat is ook bij andere projecten
gebeurd die conform de Omgevingswet zijn uitgevoerd. De extra week is ook standaard om reacties die op
tijd zijn ingediend maar later door de post zijn afgeleverd, ook mee te nemen. [Niet aangepast]. Wat we wel
hebben aangepast is de doorlooptijd bij taak 45 ‘Verwerken reacties op VenP in het participatieplan’. Deze is
verkort naar 40 werkdagen. We verwachten nl. niet veel reacties in die extra week. Daarmee is de
versnelling van 5 werkdagen alsnog gerealiseerd.

NRD:
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Concept V&P = start NRD (taak 49) Wat bedoel je precies? Bedoel je direct na de taak 14. ‘1e concept VenP?
Of na da taak 20. ‘Voornemen en Participatieplan gereed’? Ik had de start van staan op direct na de info
sessie met de omwonenden (taak 34), zodat je dan ook hun input kunt meenemen bij het opstellen van de
NRD. De wijze waarop je deze participatie organiseert is immers afhankelijk van het participatieplan. [Nog
niet aangepast]. Bespreekpunt voorprojectgroep: wanneer starten met cNRD.
Regel 45: (49. Start NRD proces) start NRD bij concept V&P, wij zien niet dat einddatum totale project naar
voren komt. Check Je moet goed opletten of er geen ‘beperkingen’ in de planning zijn ingesteld. Dat
zie je aan het icoontje van een kalender in de eerste kolom. Vooral de beperkingen ‘niet eerder beginnen
dan’ of ‘niet eerder eindigen dan’, kunnen van invloed zijn op het ‘niet’ verschuiven van de einddatum van
het totale project. In dit geval zat er bij de taak ‘Deadline/‘Go’ voor plaatsing kennisgeving’ (taak 300) van de
‘Definitieve fase’ een beperking ingesteld ‘niet eerder beginnen dan 29 08 2024’. Hierdoor veranderde de
einddatum van het totale project niet. Ik probeer het gebruik van beperkingen zoveel mogelijk te
voorkomen, maar soms is het de snelste/handigste manier om een taak op een specifieke datum te laten
starten of juist om een bepaalde datum te omzeilen. Ik heb deze beperking verwijderd waardoor de
einddatum van het totale project nu wel naar voren schuift. Beperking bij taak 300 [Is aangepast]
Regel 72 (76. Website voorbereiden voor TIL en doorklikbare pdf maken) opsplitsen? Website voorbereiden
kan al eerder Neen, dat kan helaas niet. We hebben de documenten nodig om de website te maken. We
moeten daarvoor ‘downloadparagrafen’ aanmaken en dat kan niet zonder de betreffende bestanden. Het is
sowieso handig om nu al in gedachten te houden dat er rekening moet worden gehouden met het feit dat
het maken en aanpassen van de website niet simpel weg een kwestie is van een paar keer klikken en klaar is
Kees. Er komt veel meer bij kijken dan men vaak denkt. Bovendien hebben we niet een ‘dedicated’ web
redacteur. Degene die dit doet heeft ook andere taken en het voorbereiden en maken van de website moet
worden ingepland. Dus we moeten voorkomen dat teksten en bestanden op het aller laatste moment
worden aangeleverd. Dit kan vertragende consequenties hebben. [Niet aangepast]
Regel 96 (100. Adviestermijn (deel 2) CieMER tbv betrekken zienswijzen) ciemer, 2 weken i.p.v. 4 weken Dat
is iets wat met de Cie MER moet worden afgestemd. Dat kunnen we niet unilateraal bepalen. [Nog niet
aangepast]. Bespreekpunt voor projectgroep overleg: doorlooptijd adviestermijn Cie MER.
Regel 98 (102. beantwoorden en verwerken zienswijzen en advies CieMER in NRD) van 45 naar 40 dagen Let
op, dit betekent dat er één week (5 werkdagen) is om het advies van de Cie MER te verwerken. [Is
aangepast].
Regel 108 (112. Vaststellingsnotitie NRD naar minEZK) minister 5 dagen i.p.v. 3 weken? Dit is de tijd die
nodig is voor de routing naar de minister. [Niet aangepast] Bespreekpunt voor projectgroep overleg: moet
de nota naast naar MinEZK ook naar MinBZK?

Hieronder voeg ik de reactie van toe met mijn reactie in rood:
1. Regel 30 (34. Informatiesessies (informeren en input halen van omwonenden)): uitgaan van 1

informatiesessie. Nu gepland in 2e week kerstvakantie. Wellicht 1 week verplaatsen? Kerstvakantie
regio Noord is van 19 december 2020 t/m 3 januari 2021. De info sessie is verplaatst naar één week
later. [Is aangepast].

2. Regel 31 (35.): Terinzagelegging VenP start volgens planning op 24 12 2020. Wat gebeurt er in die
15 dagen na plaatsing kennisgeving (regel 24)? Voor cNRD is deze periode na plaatsing kennisgeving
5 dagen. Die 15 werkdagen waren in de oude planning een typefout. In de nieuwe versie van de
planning is dat erin gebleven om publicatie van de advertentie en start van de TIL in de
kerstvakantie te voorkomen. Ik gebruik daarvoor liever niet een beperking ‘niet eerder beginnen
dan’. De wenselijkheid van publiceren in de week vóór Kerst of in de week tussen Kerst en
Oudejaarsdag moeten we nog even afstemmen. [Nog niet aangepast]. Zie ook dit punt hierboven
bij regel 26 (30).

3. Regel 114 (118.): Publicatie vastgesteld NRD pas na vaststelling door minEZK (regel 108) (112). Goed
gezien. Dat was idd een missende afhankelijkheid. [Is aangepast]

4. Regel 115 (119): Fase van het MER kan starten na cNRD gereed (regel 70) (74). Op dat moment is er
weliswaar een werksessie met de omgeving geweest (taak 57, maar ze hebben dan nog niet officieel
kunnen inspreken op de cNRD (taak 89 TIL cNRD en taak 90. Informatiesessie cNRD’). Is dat handig
om zo vroeg te starten met de MER zonder de indruk te wekken dat je hun input/participatie niet
serieus neemt? De manier waarop en de timing hiervan is trouwens ook afhankelijk van hetgeen
wordt afgesproken/vastgesteld in het participatieplan! Mijn advies is om voorlopig iig goed te kijken
naar de doorlooptijd van taak 122 ‘Opstellen concept 1 combi MER, zodat er ruim voldoende tijd is
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