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CC: @vermilionenergy.com'; @rws.nl
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Dag
dank voor de stukken, hopelijk volgende keer iets vroeger....
Ik wil suggereren dat jullie in de kennisgeving voornemen en de presentatie/agenda een regel wijden aan het
kandidaat Unesco werelderfgoed project Kolonien van Weldadigheid. Dit is voor de regio van groot belang en zal
zeker op het BO genoemd worden. Lijkt me dus goed het meteen al te benoemen, dat komt m i. op het overleg en
bij de inwoners van de regio wat positiever en welgeinformeerder over.

Mvg

Verzonden vanaf mijn Galaxy

Oorspronkelijk bericht
Van: " @minezk.nl>
Datum: 02 12 20 17:36 (GMT+01:00)
Aan: " @gemeentewesterveld.nl'" @gemeentewesterveld.nl>, " @weststellingwerf.nl'"
< @weststellingwerf.nl>, @drenthe.nl>, " @fryslan.frl'"

@fryslan.frl>, " @fryslan.frl>
Cc: " @vermilionenergy.com'" < @vermilionenergy.com>, " )"
< @minezk.nl>, @rws.nl
Onderwerp: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Beste collega’s,

Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg (BO) stuur ik jullie vast de volgende documenten:

1. De concept agenda voor het BO (power point)
2. Het laatste concept van de Kennisgeving voornemen en participatie (definitieve versie publiceren we op de

website en sturen we op verzoek naar mensen toe)
3. Het laatste concept van de advertentie over de kennisgeving (definitieve versie verschijnt in Staatscourant

en huis aan huisbladen)

Ik bespreek donderdagochtend de conceptagenda met mijn MT lid. Als jullie donderdag voor 12u00
suggesties voor aanpassing van de agenda doorgeven kan ik die nog meenemen in de versie die ik naar de
bestuurders stuur. Suggesties die later komen kunnen we bij aanvang van het overleg bespreken.

Wijzigingssuggesties voor de kennisgeving en de advertentie kunnen jullie ook alvast doorgeven of tijdens het BO
laten inbrengen.

Het is mijn bedoeling de agenda en stukken voor het BO donderdag tussen de middag naar de bestuurders te
sturen.

Excuus voor de late versturing. Ik streef er normaalgesproken naar stukken voor een BO minimaal een week van
tevoren rond te sturen. Omdat we vandaag nog een aantal knopen moesten doorhakken, is dat deze keer helaas
niet gelukt.

Als jullie nog vragen of overige suggesties hebben, dan hoor ik die graag.

Met vriendelijke groet,
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Van:
Verzonden: woensdag 2 december 2020 21:15
Aan: @gemeentewesterveld.nl'; @weststellingwerf.nl';

@fryslan.frl'; '
CC: @vermilionenergy.com'; @rws.nl
Onderwerp: RE: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Dag
dank voor de stukken, hopelijk volgende keer iets vroeger....
Ik wil suggereren dat jullie in de kennisgeving voornemen en de presentatie/agenda een regel wijden aan het
kandidaat Unesco werelderfgoed project Kolonien van Weldadigheid. Dit is voor de regio van groot belang en zal
zeker op het BO genoemd worden. Lijkt me dus goed het meteen al te benoemen, dat komt m i. op het overleg en
bij de inwoners van de regio wat positiever en welgeinformeerder over.

Mvg

Verzonden vanaf mijn Galaxy

Oorspronkelijk bericht
Van: " @minezk.nl>
Datum: 02 12 20 17:36 (GMT+01:00)
Aan: " @gemeentewesterveld.nl'" @gemeentewesterveld.nl>, " @weststellingwerf.nl'"
< @weststellingwerf.nl>, @drenthe.nl>, " @fryslan.frl'"

@fryslan.frl>, " @fryslan.frl>
Cc: " @vermilionenergy.com'" < @vermilionenergy.com>, "

@minezk.nl>, @rws.nl
Onderwerp: Bestuurlijk overleg RCR gaswinning Boergrup op 7 december

Beste collega’s,

Ter voorbereiding op het bestuurlijk overleg (BO) stuur ik jullie vast de volgende documenten:

1. De concept agenda voor het BO (power point)
2. Het laatste concept van de Kennisgeving voornemen en participatie (definitieve versie publiceren we op de

website en sturen we op verzoek naar mensen toe)
3. Het laatste concept van de advertentie over de kennisgeving (definitieve versie verschijnt in Staatscourant

en huis aan huisbladen)

Ik bespreek donderdagochtend de conceptagenda met , mijn MT lid. Als jullie donderdag voor 12u00
suggesties voor aanpassing van de agenda doorgeven kan ik die nog meenemen in de versie die ik naar de
bestuurders stuur. Suggesties die later komen kunnen we bij aanvang van het overleg bespreken.

Wijzigingssuggesties voor de kennisgeving en de advertentie kunnen jullie ook alvast doorgeven of tijdens het BO
laten inbrengen.

Het is mijn bedoeling de agenda en stukken voor het BO donderdag tussen de middag naar de bestuurders te
sturen.

Excuus voor de late versturing. Ik streef er normaalgesproken naar stukken voor een BO minimaal een week van
tevoren rond te sturen. Omdat we vandaag nog een aantal knopen moesten doorhakken, is dat deze keer helaas
niet gelukt.
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Van: @rws.nl>
Verzonden: donderdag 3 december 2020 09:17
Aan:  (WVL); @minbzk.nl'
Onderwerp: RE: RCR gaswinning Boergrup

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

oe

Van:
Verzonden: donde dag  de em e   15 
Aan:    min .nl  
Onderwerp:   gas inning oe g p 

e onden me  la e  o  
. la e . om

Van:  s.nl
Datum: donde dag  de .  8 5  M 
Aan: min .nl  min .nl
Kopie:   s.nl
Onderwerp:  gas inning oe g p 

ag  

i gaand e  in o ma ie de on ep  no a oo  de minis e  an  o e  de s a  an de  oo  de gas inning 
oe g p. 

Mo  e mee  in o ma ie illen e en o e  e  oo nemen en de pa i ipa ie an e  p o e  laa  e  dan e en 
e en.

Me  iendeli e g oe  

senio  ad ise  im e  ene gie en d aam eid 
................................................................................. 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Afdeling Ruimte, Economie en MIRT 
e oe ad es  ange lei eg   88  i s i   e e age 
os ad es  os s  5   e  
e e a iaa  el s ad mo pool5 s.nl

.................................................................................
M   
E s.nl

. i s a e s aa .nl
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e dagen maandag /m donde dag 
................................................................................. 
Water. Wegen. Werken. Rijkswaterstaat.
.................................................................................
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Je credentials: 

Single-Click Login:

Login:

Gebruiker:
Wachtwoord:

Tip:
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Your credentials: 

Single-Click Login:

Login:

Username:
Password:

Tip:
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Je credentials: 

Single-Click Login:

Login:

Gebruiker:
Wachtwoord:

Tip:
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Your credentials: 

Single-Click Login:

Login:

Username:
Password:

Tip:
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1. Opening en kennismaking
2. Toelichting van Vermilion op de plannen voor Boergrup, mede in de 

context van de plannen van Vermilion in de regio
3. Visie EZK op de procedure en de participatie
4. Visie mede-overheden op de procedure en de participatie
5. Voorgenomen planning
6. Afspraken
7. Sluiting

A G E N D A 

2



Toelichting van Vermilion op de plannen voor Boergrup, mede in de 
context van de plannen van Vermilion in de regio
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- Procedure: 

- RCR van toepassing ogv artikel 141a Mijnbouwwet

- Vormgeving in de geest van en zoveel mogelijk naar de letter van de Omgevingswet

- Inzetten op participatie: 
- kennisgeving voornemen en participatie: uitnodiging om mee te denken over alternatieven (o.a. ateliers) 

en vormgeving participatie; mogelijkheid tot indienen reactie
- Ter inzagelegging (til) concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): voorstel voor te onderzoeken 

alternatieven en beoordelingskader; mogelijkheid tot indienen zienswijzen
- Publicatie definitief NRD
- Opstellen integrale effectenanalyse (IEA) en MER deel 1: analyse van de effecten van alternatieven op 

milieu, techniek, kosten, omgeving en toekomstvastheid; mogelijkheid tot meewerken aan IEA (o.a. 
ateliers)

- VKA-adviesaanvraag aan regionale bestuurders (voor anderen mogelijkheid tot indienen reactie op IEA) 
en VKA-keuze van minister EZK

- Ter inzage legging concept rijksinpassingsplan/projectbesluit, -winningsplan en –vergunningen; 
mogelijkheid tot indienen zienswijzen

- Publicatie definitief rijksinpassingsplan/projectbesluit, -winningsplan en –vergunningen; mogelijkheid tot 
aantekenen beroep bij de Raad van State

- Onherroepelijk rijksinpassingsplan/projectbesluit, -winningsplan en –vergunningen 

Visie EZK op de procedure en de participatie
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› Welke wensen hebt u ten 
aanzien van:
– De procedure
– De participatie
– De kennisgeving voornemen en 

participatie?

› Wat zou u verder nog willen 
inbrengen mbt dit project?

Visie mede-overheden op de procedure en de 
participatie
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› Q2 2021: TIL concept NRD
› Q3 2021: Publicatie def NRD
› Q1 2022: Publicatie IEA
› Q3 2023: TIL ontwerp plannen en besluiten
› Q4 2023: Publicatie definitieve plannen en besluiten
› Q3 2024: Onherroepelijke plannen en besluiten

› Hebt u nog vragen of opmerkingen over de voorgenomen 
planning?

Planning
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- Hebben we overeenstemming over de vormgeving van de 
procedure en de participatie?

- Hebben we overeenstemming over de kennisgeving Voornemen 
en participatie?

- Overige afspraken?

Afspraken
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