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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: dinsdag 20 oktober 2020 12:40
Aan:
Onderwerp: FW: [EXT]  FW: Aangepaste planning Boergrup (nu bijlagen)
Bijlagen: stcrt-2019-12508-VenP-NOZ Ten Noorden van de Wadden.pdf; Gaswinning Boergrup_v_

20201019-zonder-GANT.pdf

Categorieën: Categorie Geel

Met vriendelijke groet / Kind regards,

From: )
Sent: dinsdag 20 oktober 2020 12:31
To: ) ; ; @rws.nl' ; ;

@rhdhv.com' ;

Subject: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup (nu bijlagen)

Hallo,

De planning is op basis van de reacties en in afstemming besproken en grotendeels aangepast (zie bijlage).
Zie verder hieronder mijn reactie in rode tekst.
Wat is aangepast is hieronder en in de planning voor het gemak groen gearceerd. Wat nog niet is aangepast is geel
gearceerd.
Er is een aantal punten dat nog in het projectgroep overleg moet worden besproken. Hieronder blauw gearceerd.
Het gaat om de volgende bespreekpunten:

start TIL tijdens de dagen rond Kerst en Nieuwjaarsdag
het moment waarop wordt gestart met de cNRD, ook in het kader van de participatie.
doorlooptijd adviestermijn cie MER
moet de nota tbv vaststelling NRD ook naar MinBZK>
taak over ADC toets (op hoofdlijnen) of voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming in de IEA fase

Met vriendelijke groet,

Bureau Energieprojecten
(werkdagen: ma do)
........................................................................
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Duurzame en Concurrerende Energiesectoren
Bezuidenhoutseweg 73 | Den Haag
Postbus 93144 | 2509 AC | Den Haag
........................................................................
M 06

@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.
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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 ,

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

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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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]
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
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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.

6. Regel 133 en 134 (regel 137 en 138) : We kunnen de ADC toets parallel met de IEA opstellen. [is
aangepast]

7. Regel 134 (138): Vraag: waarom een ADC toets (op hoofdlijnen) tijdens deze fase? Zou dit geen
Voortoets in het kader van de Wet natuurbescherming moeten zijn? En komt de ADC toets na de
Passende Beoordeling? Dit heb ik opgenomen vanuit de planning voor Netten op Zee ten noorden
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Dan is dat ook meteen op voorhand duidelijk. (vanwege de gedachte dat het ‘aanvragen van een RCR’ procedure
een strategische zet zou zijn van Vermillion, terwijl het iets wettelijks is). en ik hebben er bewust voor
gekozen om niet van een RCR procedure te spreken., vanwege de negatieve gevoelens die dit oproept. We stellen
ook dat we in overleg zijn met de regionale overheden doen, dus ik zou willen voorstellen dat we pas na het overleg
met de regionale overheden communiceren over de soort procedure.
En misschien ook ‘nieuwe on i elingen o e  de p o ed e  e angen doo  on i elingen o e  de p o ed e  
me  nie e  s gge ee  e da  eea al loop  e i l e d ideli  il  ma en da  e ana  e  egin open en  en 
pa i en e e . oo d a  mi  e e  

Opmerkingen
e a  minde  goede le e   o  nnen den en da  de gemeen en/ p o in ies 
i  nnen inden in de e on i eling. 
mda  de o e eden imme s naden en o e  de e olgen p o ed e. 
a  ons e e  Inge olge ons eleid oo  o e  ele an  i n olledig nie e gas inlo a ies nie  mogeli . 

an ie oe een n an e ing in de e s  o den opgenomen  I  e  een poging gedaan in onde s aande e s  ie 
a ange . I  o  de o m le ing g aag posi ie  o den in plaa s an nega ie . 

Aangepast voorstel
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 . e in o deli e eoo deling an e  ini ia ie  ind  i dens de p o ed e plaa s. 
oo i lopend op de in e ing eding an de mge ings e  e  e  minis e ie oo  de e p o ed e as  in de 

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

e pagina ea  ene giep o e en .  

Van: @drenthe.nl>
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 09:49
Aan: @minezk.nl>; @gemeentewesterveld.nl'

@gemeentewesterveld.nl>; @weststellingwerf.nl' @weststellingwerf.nl>;
@fryslan.frl' @fryslan.frl>

CC: @minezk.nl>; @rws.nl;
@vermilionenergy.com>

Onderwerp: RE: Redeneerlijn voor communicatie over ontwikkeling gasveld Boergrup

Dag
Ik zou in het bericht nog vermelden dat het een melding om een RCR gaat, omdat het veld zich deels onder een
Natura 2000 gebied bevindt.
Dan is dat ook meteen op voorhand duidelijk. (vanwege de gedachte dat het ‘aanvragen van een RCR’ procedure
een strategische zet zou zijn van Vermillion, terwijl het iets wettelijks is).
En misschien ook ‘nieuwe on i elingen o e  de p o ed e  e angen doo  on i elingen o e  de p o ed e  
me  nie e  s gge ee  e da  eea al loop  e i l e d ideli  il  ma en da  e ana  e  egin open en  en 
pa i en e e .

Mvg,

Van: @minezk.nl>
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 18:45
Aan: @gemeentewesterveld.nl' @gemeentewesterveld.nl>;

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

CC: @minezk.nl>; @rws.nl;
@vermilionenergy.com>

Onderwerp: Redeneerlijn voor communicatie over ontwikkeling gasveld Boergrup

es e ollega s
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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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@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:
Verzonden: vrijdag 16 oktober 2020 15:53
Aan: ) ; @vermilionenergy.com' ; @rws.nl' ;

) ; @rhdhv.com' ; @vermilionenergy.com' ; 'r @rhdhv.com' ;

Onderwerp: Definitieve agenda en stukken projectteamoverleg RCR Boergrup

allo

ie i  de agenda oo  e  p o e eamo e leg op oensdag 1 o o e  om 1  ia e e .

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

2. Verslag van vorige keer (7 oktober 2020, zie bijlage) en actielijst (onderaan de mail).
Graag van tevoren aan doorgeven welke acties afgevoerd kunnen worden en welke opmerkingen er
bij het verslag zijn.

Acties:
o

3. Actualiteiten
@allen: kunnen jullie uiterlijk vrijdag 16 oktober om 12u00 de actualiteiten aanleveren?
Bespreking van aandachtspunten naar aanleiding van de schriftelijk vooraf rondgestuurde actualiteiten.

4. Stand van Zaken project
Rol en taakverdeling zie hieronder een tabel voor bespreking
SOM plan en COM plan @ : kunnen jullie dit punt voorbereiden?
Participatieplan en kennisgeving participatie @ : kunnen jullie dit punt
voorbereiden? (11u15>
Kennisgeving voornemen @ : kunnen jullie dit punt voorbereiden?
Planning @ kun je dit agendapunt voorbereiden, evt samen met
Website Bep < > @ : kunnen jullie dit onderwerp
voorbereiden?
Projectwebsite Vermillion @ kun jij dit onderwerp voorbereiden?

5. Wvvtk/Rondvraag
Reflectie op deze bijeenkomst

Concept overzicht rollen en taken
Rollen taken rekker

o e leide
laa s e angend p o e leide

Mede e oegd ge ag 
e egen oo diging ini ia ie neme
ep o dina o
lanning
mge ingsmanagemen
omm ni a ie
inningsplan
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Van:
Verzonden: woensdag 21 oktober 2020 13:50
CC:
Onderwerp: Aangepaste planning
Bijlagen: Gaswinning Boergrup versie 20201020.mpp

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Boergrup

allo  

i  de en de planning in mpp o ma . 

oe

63
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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

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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Vergunningencoördinatie

6. Rondvraag
Ambtelijk overleg voor volgende projectgroep – aandacht dat eerste contouren van participatieplan
besproken kunnen worden en input opgehaald
Wenselijkheid van digitale samenwerkingsruimte. Niet eenduidig. zoekt verder uit.

7. Reflectie –
Proces zorgvuldig plannen en vormgeven
Context gegeven van projecten in de regio
RCR krijgt vorm, we weten elkaar te vinden
Iedereen heeft inbreng en is positief
Scherm delen prima
We zijn op de goede weg!

10.2.e

10.2.e

10.2.e



22 oktober 2020 

Besluit voor Project Gaswinning Boergrup Bevoegd gezag  Van rechtswege binnen RCR? Opmerkingen 
Locatie + pijpleiding 
Omgevingsvergunning 
- milieu
- bouwen locatie

EZK Ja, 4(1a) Besluit RCR 

Rijksinpassingsplan 
(locatie en leiding) 

EZK + BZK Ja, 3.28 jo 3.35 Wro Inpassing wordt niet als omgevingsvergunning 
planologisch strijdig gebruik meegenomen 

MER EZK Hangt aan 
omgevingsvergunning/ 
inpassingsplan 

Aangezien productie >500 knm3/dag en 
Kaderstellend plan: uitgebreide m.e.r.-
procedure (plan+project) 

Vergunning Wet natuurbescherming, gebieden LNV Ja, 4(1b) Besluit RcR Aangezien NOx>0,00 mol/ha/jaar. Tweede 
reden zou zijn als voortoets dit uitwijst. 

Ontheffing Wet natuurbescherming, soorten LNV / RVO Ja, 4(1b) Besluit RcR als voortoets dit uitwijst. 
Watervergunning, onttrekken grondwater en 
melding lozen op oppervlaktewater 

Waterschap Ja, 4(1c) Besluit RCR Voor onttrekking tijdens aanlegfase en evt. 
dempen/realisatie sloten. 
Lozing schoon hemelwater via waterbak valt 
onder Activiteitenbesluit of BAL 
(Omgevingswet). Aanvraag = melding 

Besluit lozen buiten inrichtingen Waterschap Nee Lozen bemalingswater tijdens aanleg 
Locatie 
Winningsplan EZK Ja, 4(1h) Besluit RCR Nieuw winningsplan 
Meetplan EZK Ja, 4(1i) Besluit RCR Uitbreiding bestaand meetplan VKG-DIV etc. 
Gemeentelijke omgevingsvergunning in-/uitrit 
wegen 

Gemeente Ja, 4(1a) Besluit RCR Voor maken van in/-uitritten op gemeentelijke 
wegen (toegangsweg) 

Pijpleiding 
Veranderingsvergunning Vinkega EZK Ja, 4(1a) Besluit RCR Alleen bij tie-in rechtstreeks op locatie Vinkega 
Provinciale ontheffing wegen Provincie Ontheffing o.g.v. Wegen-

verordening Drenthe 
Voor kruisen provinciale wegen 

Gemeentelijke omgevingsvergunning in-/uitrit 
wegen 

Gemeente Ja, 4(1a) Besluit RCR  
artikel 2.2 (1e) Wabo 
APV  

Voor maken van tijdelijke in/-uitritten op 
gemeentelijke wegen  

Kapvergunning Gemeente Ja, 4(1a) besluit RCR Evt. kappen bomen op locatie of leidingtracé 

67a
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Van: @minezk.nl>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 21:37
Aan: @minezk.nl>; )

@rvo.nl>; @vermilionenergy.com>
CC: @vermilionenergy.com>; @minezk.nl>
Onderwerp: FW: kaart

oi  

Is e  a oo d als i  i gaand me  de olgende egeleidende e s  naa  de on a pe sonen an de gemeen en 
es e eld en es s elling e  en de p o in ies en e en iesland s  aag e s s gges ies als e ie s il 

aan llen o  i igen. il een o  mee  an llie in de  

oe en  

 
es e ollega s  

p  no em e  e en e een ee s e gesp e  o e  e  ini ia ie  an e milion oo  on i eling an e  gas eld 
oe g p. In de i lage as  een aa e aa op alle ini ia ie en an e milion in de egio i n inge e end. 
e milion is oo nemens an i  n lo a ie o el gas i  e  gas eld oe g p als i  e  gas eld om o  e 
innen.

aag p a en e op  no em e  me  llie e de  o e  e  oo nemen an e milion en e  in i en an de 
p o ed e. 

Me  iendeli e g oe  

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: donderdag 22 oktober 2020 10:41
Aan: @minezk.nl>; @minezk.nl>;

@vermilionenergy.com>; @rws.nl' < @rws.nl>;
@rvo.nl>; @rhdhv.com' < @rhdhv.com>;

@rhdhv.com>; @rvo.nl>;
@minezk.nl>; @vermilionenergy.com>

Onderwerp: kaart

Hallo allemaal,

Hierbij een nieuwe kaart die gedeeld kan worden. Belangrijke context hierbij is dat Vermilion momenteel de laatste
hand legt aan een winningsplan dat de naam krijgt Leemdijk/De Bree/Smitstede, afgekort LDS. Indiening hiervan bij
EZK is verwacht voor 15 november a.s.
Het winningsplan LDS ligt in de nabijheid van Boergrup, maar evengoed in de buurt van andere velden waar
Vermilion aardgas wint of productiewater her injecteert (Nijensleek).

De LDS ‘gas voorkomens’ liggen niet onder Natura2000 gebied waardoor er geen sprake is van toepassing van de rcr.
Ook is er geen ruimtelijke component. Boringen worden namelijk vanaf de bestaande locatie Wapse uitgevoerd en
er hoeft ook geen nieuwe gastransportleiding aangelegd te worden.
Op bijgevoegd kaartje zijn de namen van de LDS voorkomens weergegeven op de plek waar ze liggen. In het
Leemdijk voorkomen is het de basisaanname dat er drie aparte deelvoorkomens zijn (South West, Central en North
East). De contouren van de voorkomens worden in het winningsplan opgenomen.

Aangezien het winningsplan Boergrup nog niet is ingediend worden de gevolgen van die toekomstige winning niet
meegenomen in het winningsplan LDS. In het binnen de rcr procedure in te dienen winningsplan Boergrup zullen de
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