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Geacht bestuur, 

Vermilion Energy heeft het voornemen om het gasveld Boergrup te ontwikkelen. 
Zie de bijlage voor een kaart. Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet is de 
rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit initiatief. De 
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) treedt daarbij op als 
coördinerend minister. 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 
werkt het ministerie van EZK voor deze procedure vast in de geest van en zo veel 
mogelijk naar de letter van de Omgevingswet. Dat betekent onder andere een 
uitgebreid participatietraject met de omgeving. 

Recentelijk hebben verschillende media al aandacht besteed aan het project 
Boergrup. Het lijkt ons in ieders belang om zo snel mogelijk duidelijkheid te 
verschaffen aan de omgeving over de voorgenomen ontwikkeling van het gasveld 
en de daarbij te volgen procedure. Om die reden hebben wij een bestuurlijk 
overleg georganiseerd met de provincies Drenthe en Fryslân en de gemeenten 
Westerveld en Weststellingwerf. Tijdens dat eerste bestuurlijk overleg op 7 
december jongstleden hebben de bestuurders er terecht op gewezen dat wij ook 
de twee relevante waterschappen moeten betrekken. Excuses dat wij u niet 
hebben uitgenodigd.  

Op 18 december publiceert het ministerie van EZK de ‘Kennisgeving voornemen 
en participatie’ (instrument uit de aanstaande Omgevingswet). In de Kennisgeving 
leggen we uit wat het initiatief van Vermilion omvat en nodigen wij de omgeving 
uit mee te denken over mogelijke alternatieve invullingen van het project. Er staat 
ook beschreven hoe we de omgeving willen betrekken. Verder kan de omgeving 
meedenken over welke alternatieven kunnen worden meegenomen in de 
onderzoeken. Het betreft de onderzoeken naar de effecten op het milieu, de 
techniek, de kosten, de omgeving en de toekomstvastheid.  

Graag betrek ik u bij de bestuurlijke overleggen over dit project. Tijdens die 
bestuurlijke overleggen praten wij over alle aspecten van dit project en over de 
vormgeving van de bestuurlijke samenwerking en de procedure. U ontvangt 
hiervoor separaat een uitnodiging 
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Van:
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 13:14
Aan: )
Onderwerp: FW: Boergrup webpagina
Bijlagen: Voorstel voornemen en participatie 9-12.docx

oe en

Van:
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 12:56
Aan:
Onderwerp: RE: Boergrup webpagina

oi

I  ad i ge oegd do men  in geda en. I  el e e en.

oe en
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Verzonden: dinsdag 15 december 2020 12:30
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Onderwerp: Boergrup webpagina
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Project Gaswinning Boergrup

Voornemen project en voorstel voor participatie

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas
winnen uit de kleine gasvelden (ook wel ‘voorkomens’ genoemd) Boergrup en Lombok. Deze nieuwe
locatie zal daarna worden aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk van Vermilion,
waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven. Op basis van artikel 141a
van de Mijnbouwwet is de rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit initiatief. Het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in gesprek met de betrokken (regionale)
overheden over de inrichting van de te volgen procedure. De inhoudelijke beoordeling van het initiatief
vindt tijdens de procedure plaats. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt
het ministerie voor deze procedure vast in de geest van en zo veel mogelijk naar de letter van de
Omgevingswet. Dat betekent onder andere een uitgebreid participatietraject. Wilt u bijdragen aan de
uitwerking van de plannen? Dat kan. Het ministerie van EZK nodigt medeoverheden, inwoners,
organisaties en bedrijven van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen voor winning
uit de gasvelden Boergrup en Lombok, zoals de aanleg van de locatie en de aansluiting op het bestaande
ondergrondse aardgastransportnetwerk van Vermilion. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan
bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. Hoe dat kan, leest u in dit document.

Inhoudsopgave

1. Het voornemen 2
2. Het voorstel voor participatie 6
3. Vervolgstappen 9
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1. Het voornemen
Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland in lijn met het kabinetsbeleid. Op basis van
seismisch onderzoek (analyse van geluidsgolven) verwacht Vermilion dat zich gas bevindt in de velden
Boergrup en Lombok. De velden liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en vallen in
de al bestaande winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI. Vermilion wil het gas uit deze velden
winnen voor Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Afbeelding: de velden Boergrup en Lombok met omliggende velden en gastransportnetwerk.

Waarom dit project?
De gaswinning vanuit Boergrup en Lombok staat niet op zichzelf. Gaswinning uit kleine velden blijft de
komende decennia 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 warme 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.

We produceren in Nederland op dit moment al niet voldoende gas voor ons eigen gebruik. Daarom
importeren we 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 en het als
nationaal belang te zien:.

1. Het importeren van aardgas uit het buitenland zorgt voor minstens 30% meer CO2 uitstoot dan
Nederlands gas.

2. De Nederlandse overheid wil niet dat we volledig van het buitenland afhankelijk zijn voor onze
energievoorziening.

3. Gaswinning uit kleine velden levert baten op voor de schatkist (dat dus bestemd is voor
bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de energietransitie).

Gaswinning is van nationaal belang. Desondanks is het op lokaal en regionaal niveau van belang dat
iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project.

Wat houdt het project in?
Vermilion wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas winnen uit de kleine gasvelden Boergrup en
Lombok. Vermilion zal deze nieuwe locatie aansluiten op hun bestaande ondergrondse
gasleidingnetwerk, waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven.
Vermilion zal dus ook een leiding moeten aanleggen vanaf de productielocatie naar het bestaande
leidingnetwerk.

Wie zijn er bij het voornemen voor dit project betrokken?
Vermilion is initiatiefnemer voor het project. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal
de besluitvorming van het project coördineren. De zogeheten rijkscoördinatieregeling (RCR) is van
toepassing omdat een deel van de velden onder een Natura 2000 gebied ligt. De minister van EZK stelt
samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een rijksinpassingsplan vast
(een soort bestemmingsplan). In dat plan staat waar de gaswinningslocatie en de verbinding tussen de
gaswinningslocatie en het gasleidingnetwerk van Vermilion komen. De minister van EZK coördineert de
procedure voor de aanvraag van de vergunningen voor de daadwerkelijke aanleg.

Voorgeschiedenis
Vermilion is al jaren actief in deze regio, waar het met oog voor de omgeving werkt. Zo heeft Vermilion
deels op vrijwillige basis het meetnet van versnellingsmeters uitgebreid waarmee elke voelbare
bodemtrilling gemeten kan worden. Dit ondanks dat de kans op aardbevingen door gaswinning in dit
gebied verwaarloosbaar klein is. Ook investeert Vermilion in de lokale energietransitie door financiële
bijdragen te leveren aan lokale initiatieven op dit vlak. Tot slot is het belangrijk om te vermelden dat
Vermilion rekening houdt met de omgeving, zoals de bijzondere natuur en het unieke karakter van de
Koloniën van Weldadigheid.

Werken in de geest van de Omgevingswet
De formele besluitvorming voor het project Gaswinning Boergrup vindt waarschijnlijk in 2023 plaats.
Naar verwachting is tegen die tijd de nieuwe Omgevingswet van kracht. Om te zorgen dat het project
voldoet aan de nieuwe wet, hebben het ministerie en Vermilion afgesproken dat zij de besluitvorming
over het project Gaswinning Boergrup al zoveel als mogelijk gaan voorbereiden volgens de vereisten uit
de Omgevingswet. Zodra de Omgevingswet van kracht is, verdwijnen ook de huidige namen ‘Wet
ruimtelijke ordening (Wro)’ en ‘rijksinpassingsplan (RIP)’. Waar deze namen verder gebruikt worden,
bedoelen wij daarmee ook de nieuwe namen respectievelijk ‘Omgevingswet’ en ‘projectbesluit’.
Conform de Omgevingswet starten zij in ieder geval met de publicatie van dit voornemen en een
voorstel voor participatie, met de uitnodiging aan de omgeving om hierop te reageren. Participatie is een



belangrijke pijler in de Omgevingswet, omdat intensievere samenwerking met de omgeving vaak tot
betere oplossingen leidt. De wet schrijft niet voor hoe participatie moet plaatsvinden. Ons voorstel voor
participatie is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit document. We nodigen u van harte uit hierop te
reageren.

Inventarisatie alternatieven
Uitgangspunt van dit project is de aanleg van een nieuwe locatie boven of zeer nabij het aardgasveld
Boergrup. Deze nieuwe locatie dient voor het uitvoeren van de diepboringen en de productie van
aardgas uit de geboorde putten. Voor deze productie dient de locatie met een ondergrondse pijpleiding
te worden aangesloten op de bestaande ondergrondse aardgasinfrastructuur van Vermilion.

Alternatieven zijn in ieder geval mogelijk voor:
 Positionering boor en winningslocatie
 Aansluiting locatie (op bestaande pijpleiding of op bestaande locatie)
 Tracé pijpleiding (voornamelijk bij aansluiting op bestaande locatie)
 Planning aanlegfase locatie en pijpleiding
 Planning diepboringen

Wat is de verdere procedure?
In onderstaande tabel staat de (wettelijke) procedure weergegeven voor de besluitvorming van
Gaswinning Boergrup. Hierin staat op welke momenten en hoe u kunt meedenken, bijdragen en
inspreken. De realisatie volgt op de formele besluitvorming.



Periode Procedurestap Hoe u kunt meedenken, bijdragen of inspreken
Doorlopend EZK en Vermilion zijn in gesprek met betrokken

medeoverheden en belanghebbende organisaties
in de regio.

Doorlopend U kunt altijd in gesprek of vragen stellen over het
project.

Dec 2020 Publiceren kennisgeving
voornemen en voorstel voor
participatie

U kunt meedenken over het project en hoe u
betrokken wilt zijn bij het project.

Q1 2021 Inventarisatie van alternatieven
en het beoordelingskader

EZK en Vermilion nodigen medeoverheden en
organisaties uit voor werksessies om mee te
denken over het project. Andere
belanghebbenden kunnen tijdens inloopavonden
informatie krijgen en hun ideeën inbrengen.

Q2 2021 Terinzagelegging concept
Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) en bijstellen
participatieplan

U kunt uw zienswijze indienen op het document
waarin de nader te onderzoeken alternatieven
staan beschreven en de beoordelingswijze, o.a.
tijdens openbare inloopavonden.

Q3 2021 Vaststellen definitief NRD U kunt kennisnemen van de NRD met daarin de
definitieve alternatieven en hoe deze zullen
worden beoordeeld.

2021 Opstellen milieueffectrapport
(MER) fase 1 en integrale
effecten analyse waarin
effecten van alternatieven t.a.v.
milieu, kosten, omgeving,
techniek en toekomstvastheid
in kaart worden gebracht

U kunt bijdragen aan de totstandkoming van het
MER fase 1 en rapport integrale effecten analyse.
Hoe u kunt bijdragen wordt nader uitgewerkt in
een bijgesteld participatieplan; mogelijkheden zijn
onder andere werksessies, of via een
klankbordgroep.

Q1 2022 Publiceren rapport integrale
effecten analyse

U kunt reageren op het rapport. De minister van
EZK vraagt aan de betrokken medeoverheden
advies over het voorkeursalternatief.

Q1 2022 Keuze voorkeursalternatief De minister van EZK kiest het voorkeursalternatief
waarbij hij gebruik maakt van de integrale
effectenanalyse en diverse adviezen.

2023 Terinzagelegging
ontwerpinpassingsplan en
ontwerpvergunningen plus
onderliggende stukken (o.a. het
MER, fase 1 en 2)

U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerp
inpassingsplan, ontwerp vergunningen.

2023 Vaststellen en terinzagelegging
definitief inpassingsplan en
vergunningen plus
onderliggende stukken

U kunt een beroep bij de Raad van State indienen
tegen het inpassingsplan en de vergunningen,
mits u ook een zienswijze heeft ingediend.

2024 Onherroepelijk inpassingsplan
en vergunningen

Behandeling en uitspraak van eventuele beroepen
door de Raad van State.



In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat het ‘waarom’ (nut en noodzaak) van het voornemen,
welke alternatieven en varianten in het Milieueffectrapport (MER) worden onderzocht, welke milieu en
omgevingsthema's in beeld worden gebracht en de diepgang en methode van het onderzoek.



2. Het voorstel voor participatie

Uitnodiging
Het ministerie van EZK en Vermilion vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat
we daarmee zo goed mogelijk rekening kunnen houden met de wensen van de omgeving. Doel van
participatie is dat het project de omgeving en de belangen van omgevingspartijen goed kent, om deze in
afwegingen mee te nemen en zorgvuldige keuzes te kunnen maken. EZK en Vermilion willen met de
omgeving werken aan een relatie van wederzijds begrip en vertrouwen, waar belanghebbenden hun
kennis, bezwaren, wensen en ideeën kunnen inbrengen.

Het project Gaswinning Boergrup staat niet op zichzelf. De omgeving waar het project wordt uitgevoerd
is dezelfde omgeving waar Vermilion ook in andere kleine velden actief is. Voor deze eerdere projecten
zijn er al informatieavonden gehouden, afspraken gemaakt en zienswijzen ingediend. Regionale
overheden, maatschappelijke organisaties en een deel van de bedrijven en bewoners zijn daardoor al
bekend met het nu voorliggende project. Participatie met deze omgevingspartijen start dan ook niet
vanaf nul, maar is een doorgaand proces. Om invulling te geven aan wat de Omgevingswet van ons
vraagt, betrekken we omgevingspartijen zo vroeg mogelijk in het proces vragen we hen om mee te
denken hoe we de participatie verder kunnen vormgeven in het project. Wij nodigen u uit om hierover
met ons mee te denken.

Onze visie op participatie in dit project
Voor dit project hanteren EZK en Vermilion enkele uitgangspunten die de wijze bepalen waarop we met
belanghebbenden contacten aangaan en onderhouden. Als omgevingspartijen dit niet herkennen,
kunnen zij ons hierop aanspreken.

1. Wij kennen de belangen en weten wat er speelt
Dit doen wij door in een vroeg stadium met partijen aan tafel te zitten, bij alle fasen van het project.
Betrokkenheid kan op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door één op één met elkaar in
gesprek te gaan of werksessies met een grotere groep te organiseren. Iedereen die daar behoefte aan
heeft wordt in de gelegenheid gesteld betrokken te zijn. Wij besteden tijd aan het begrijpen van elkaars
belangen, beelden, ideeën en plannen. Dit stelt ons ook in staat om de belangrijkste vraagstukken
vroegtijdig boven tafel te krijgen en de omgevingspartijen te zoeken die hier een belang bij hebben.

2. Wij streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen
Vermilion draagt bij aan de leveringszekerheid van aardgas waarvoor de minister van EZK op nationaal
niveau verantwoordelijk is. Om ook op lokaal (project) niveau waarde te creëren zoeken EZK en
Vermilion samen met de omgeving naar oplossingen om zoveel als mogelijk de kwaliteit van het
eindresultaat te verbeteren en aan te sluiten bij behoeften of vragen. Wij zetten onze expertise in en
benutten de kennis en kunde van omgevingspartijen. Bijvoorbeeld door te kijken naar landschappelijke
inpassing of een verbinding te leggen met een (regionale) ontwikkeling.

3. Wij nemen partijen mee in de keuzes die voorliggen en zijn transparant in afwegingen
Wij delen informatie, geven inzicht in de vraagstukken die voorliggen en zijn helder over onze
processtappen. Door deze informatie vroegtijdig te bespreken stemmen wij verwachtingen op elkaar af.
Wij maken keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk. Wij geven aan wat kan wel en wat kan niet en
waarom. Ook als we besluiten nemen waar mensen niet (helemaal) voor zijn.



4. Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid
Voor ons is het belangrijk dat voor onze samenwerkingspartners duidelijk is wie wij zijn, wat wij doen en
waarom wij dat doen. Vermilion en EZK hebben een maatschappelijke taak uit te voeren en willen dat
met respect voor de omgeving doen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor alle
belanghebbenden in de omgeving. In onze afweging maken wij keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk.
Omgevingspartijen weten wie wij zijn, wat wij doen en waarom wij dat doen.

5. Maatwerk in participatie tijdens het project
Elk project is uniek en vergt een eigen oplossing voor het betrekken van de omgeving. Tijdens het project
maken wij duidelijk waar ruimte is voor alternatieven en waar niet (bijvoorbeeld door
omgevingsaspecten, geld of technische haalbaarheid). Dat betekent dat wij bij elke mijlpaal (besluit) in
het project met elkaar stil staan hoe participatie in de vervolgstap vorm moet krijgen. Wij kijken met
elkaar wat de ervaringen en inzichten zijn, wat de participatie heeft opgeleverd, wat dit betekent voor
het project en wat vervolgstappen zijn. Het participatieplan passen wij hierop aan.

Hoe willen wij participatie vormgeven?
Participatie kent vele vormen. Deze worden vaak weergegeven volgens de zogenaamde
participatieladder, waar belanghebbenden op verschillende niveaus betrokken worden, van lage
betrokkenheid (informatie ontvangen) tot intensieve betrokkenheid (meebeslissen).

De participatieladder

Participatie met omgevingspartijen begeeft zich bij dit project voornamelijk op de eerste drie treden van
de ladder: informeren, raadplegen en adviseren. Met betrokken medeoverheden gemeenten, provincie,
waterschap en Rijkswaterstaat organiseren we een aantal keren een bestuurlijk overleg. Als daar
aanleiding voor is, kunnen we voor dit project besluiten om met sommige partijen participatie in te
vullen op de vierde trede. Overheden die tevens bevoegd gezag zijn voor het afgeven van een
vergunning staan op de hoogste trede van de participatieladder: zij nemen zelf een besluit over het
afgeven van een vergunning binnen de kaders van de geldende wetgeving.

Voorstel voor participatie tijdens de fase tot terinzagelegging NRD
In deze fase worden alternatieven ontwikkeld die in de verdere procedure onderzocht gaan worden. Om
te komen tot goede alternatieven is de bijdrage van de omgeving zeer belangrijk. In deze fase stellen EZK
en Vermilion in ieder geval de volgende participatie voor:



Afstemmingsoverleg
Één op één of in regio overleggen. Wij bespreken wensen, zorgen, aandachtspunten, toetsen
oplossingsrichtingen en tussenresultaten en halen kennis op. Ook stellen wij voor om regelmatig af te
stemmen met in ieder geval grondeigenaren en omwonenden en vertegenwoordigers van
belangenorganisaties. Indien u in gesprek wilt kunt u dit aan ons laten weten.

Werksessies
Gezamenlijk werken we aan alternatieven die worden opgenomen in de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD). In een werksessie halen we kennis en ideeën op voor mogelijke alternatieven. Als
deelnemers aan deze werksessies nodigen wij in ieder geval de volgende partijen uit: Provincie Friesland,
Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld, Gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Waterschap
Drents Overijsselse Delta, GasDrOvF en Milieudefensie Westerveld. Als u wilt bijdragen aan het bepalen
van alternatieven, dan horen wij dat graag van u.

Inloopavonden
Tijdens verschillende inloopavonden kunnen belanghebbenden hun alternatieven bespreken en
aandragen.

Terinzagelegging
De resultaten van bovengenoemde stappen in het participatieproces worden meegenomen bij de
opstelling van de concept NRD. Deze wordt ter inzage gelegd, waarop iedereen een zienswijze kan
indienen. Na afloop van de periode van terinzagelegging van de concept NRD wordt het
participatieproces geëvalueerd en nader ingevuld voor de volgende stappen in de procedure.

Besluitvorming
Voor het vaststellen van de concept NRD zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de regionale
overheden, Vermilion en EZK.

Algemene informatievoorziening tijdens het hele project
Gedurende het gehele project is er een aantal manieren waarop geïnteresseerden op de hoogte worden
gehouden van het project:

Informatiebijeenkomsten
Aan de formele terinzagelegging van ontwerpdocumenten of –besluiten worden
informatiebijeenkomsten gekoppeld. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunnen vragen worden
gesteld over de stukken die ter inzage liggen. Op dit moment onderzoeken we op welke manier dit
georganiseerd kan worden binnen de coronaregels. Zodra we meer weten over deze informatiesessie,
maken we dit bekend op onze website: www.rvo.nl/gaswinning boergrup. 

Projectpagina op websites
Op speciale projectpagina’s van zowel EZK (www.rvo.nl/gaswinning boergrup) als Vermilion
(www.vermilionenergy.nl/boergrup) wordt informatie geplaatst die van belang is voor de formele
besluitvorming (NRD, ontwerpbesluiten, milieueffectrapport, enz.).



3. Vervolgstappen
Hiervoor hebben wij het project toegelicht, aangegeven welke denkrichtingen er zijn voor de
alternatieven en hebben wij een voorstel gedaan voor de invulling van participatie. Wij horen graag van
u of u zich hierin herkent en welke ideeën u aan EZK en Vermilion wilt meegeven over het voornemen en
over uw betrokkenheid bij het project. Reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in het participatieplan.

Iedereen kan tijdens de periode van 18 december tot en met 13 februari reageren op dit voorstel en
ideeën en wensen aandragen voor participatie. Ook kunt u een reactie geven op de denkrichtingen voor
alternatieven. Op basis van de binnengekomen reacties wordt het participatieproces bijgesteld en wordt
invulling gegeven aan het proces om een concept NRD op te stellen.

Na de NRD fase start de vervolgfase waarin alle alternatieven onderzocht worden en een
voorkeursalternatief gekozen wordt. Aan het begin van deze vervolgfase wordt de participatie in de
NRD fase geëvalueerd. Daarnaast wordt het participatieplan geactualiseerd en aangevuld met
vervolgstappen.

Na ontvangst van de reacties maakt Bureau Energieprojecten een reactiebundel (een geanonimiseerde
samenvoeging van alle reacties). Deze reactiebundel vult Bureau energieprojecten aan met een
antwoordnota. Hierin komen de volgende punten aan de orde:

 Welke suggesties zijn gedaan voor de participatie?

 Welke suggesties zijn gedaan voor de informatievoorziening?

 Welke suggesties nemen we mee?

 Welke suggesties nemen we niet mee en waarom niet?

Op basis van de ingebrachte reacties op het participatieplan publiceren EZK en Vermilion een aangepast
participatieplan op de website. Het participatieplan is een levend document.



1

Van: )
Verzonden: dinsdag 15 december 2020 14:58
Aan:  @vermilionenergy.com'
Onderwerp: FW: participatieplan

i allemaal  

ie i  een oo eeld an een opgemaa  pa i ipa ieplan. 

een i s iss i l. el eide logo s op de i elpagina  in o dsopga e  paginan mme ing en opmaa  me  oppen 
e . 

ps // . o.nl/si es/de a l / iles/ / / a i ipa ieplan . p o e e op ee en
noo den an de addeneilanden ni o o e .pd

oe en

218

10.2.e

10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e









2

....................................................................................
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
....................................................................................
M +31 6
E @minezk.nl
W https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie van economische zaken en klimaat

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.

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e





1. Het voornemen
Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland in lijn met het kabinetsbeleid. Op basis van
seismisch onderzoek (analyse van geluidsgolven in de ondergrond) verwacht Vermilion dat zich gas
bevindt in de velden Boergrup en Lombok. De velden liggen onder de gemeenten Westerveld en
Weststellingwerf en vallen in de al bestaande winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI. Vermilion
wil het gas uit deze velden winnen voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven.

Afbeelding: de velden Boergrup en Lombok met omliggende velden en gastransportnetwerk.

Waarom dit project?
De gaswinning vanuit Boergrup en Lombok staat niet op zichzelf. Tijdens de energietransitie kunnen we
niet zonder aardgas. Gaswinning uit kleine velden blijft daarom de komende decennia 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 warme
douche. Maar oOok de industrie kan voorlopig niet zonder aardgas om haar producten te produceren. En
voor de totale energievoorziening van Nederland – dus ook elektriciteit – zijn we voor 44% afhankelijk
van aardgas. DitEn 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.







Periode Procedurestap Hoe u kunt meedenken, bijdragen of inspreken
Doorlopend EZK en Vermilion zijn doorlopend in gesprek met

betrokken medelokale overheden en
belanghebbende organisaties in de regio.

Doorlopend U kunt altijd in gesprek gaan met Vermilion of het
ministerie of vragen stellen over het project.

Medio Ddec
2020

Publiceren kennisgeving
voornemen en voorstel voor
participatie

U kunt meedenken over het project en hoe u
betrokken wilt zijn bij het project.

Q1 2021 Inventarisatie van alternatieven
en het beoordelingskader

EZK en Vermilion nodigen medeoverheden en
organisaties uit voor werksessies om mee te
denken over het project. Andere
belanghebbenden kunnen tijdens (digitale)
bijeenkomsteninloopavonden informatie krijgen
en hun ideeën inbrengen.

Q2 2021 Terinzagelegging concept
Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) en bijstellen
participatieplan

U kunt uw zienswijze indienen op het document
waarin de nader te onderzoeken alternatieven
staan beschreven en de beoordelingswijze, o.a.
tijdens openbare inloopavonden(digitale)
bijeenkomsten.

Q3 2021 Vaststellen definitief NRD U kunt kennisnemen van de NRD met daarin de
definitieve alternatieven en hoe deze zullen
worden beoordeeld.

2021 Opstellen milieueffectrapport
(MER) fase 1 en integrale
effecten analyse waarin
effecten van alternatieven t.a.v.
milieu, kosten, omgeving,
techniek en toekomstvastheid
in kaart worden gebracht

U kunt bijdragen aan de totstandkoming van het
MER fase 1 en rapport integrale effecten analyse.
Hoe u kunt bijdragen wordt nader uitgewerkt in
een bijgesteld participatieplan; mogelijkheden zijn
onder andere werksessies, of via een
klankbordgroep.

Q1 2022 Publiceren rapport integrale
effecten analyse

U kunt reageren op het rapport. Het ministerie
vanDe minister van EZK vraagt aan de betrokken
medeoverheden advies over het
voorkeursalternatief.

Q1 2022 Keuze voorkeursalternatief De minister van EZK kiest het voorkeursalternatief
waarbij hij gebruik maakt van de integrale
effectenanalyse en diverse adviezen.

2023 Terinzagelegging
ontwerpinpassingsplan en
ontwerpvergunningen plus
onderliggende stukken (o.a. het
MER, fase 1 en 2)

U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerp
inpassingsplan, ontwerp vergunningen.

2023 Vaststellen en terinzagelegging
definitief inpassingsplan en
vergunningen plus
onderliggende stukken

U kunt een beroep bij de Raad van State indienen
tegen het inpassingsplan en de vergunningen,
mits u ook een zienswijze heeft ingediend.



2024 Onherroepelijk inpassingsplan
en vergunningen

Behandeling en uitspraak van eventuele beroepen
door de Raad van State.

In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat het ‘waarom’ (nut en noodzaak) van het voornemen,
welke alternatieven en varianten in het Milieueffectrapport (MER) worden onderzocht, welke milieu en
omgevingsthema's in beeld worden gebracht en de diepgang en methode van het onderzoek.





4. Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid
Voor ons is het belangrijk dat voor onze samenwerkingspartners duidelijk is wie wij zijn, wat wij doen en
waarom wij dat doen. Vermilion en EZK hebben een maatschappelijke taak uit te voeren en willen dat
met respect voor de omgeving doen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor alle
belanghebbenden in de omgeving. In onze afweging maken wij keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk.
Omgevingspartijen weten wie wij zijn, wat wij doen en waarom wij dat doen.

5. Maatwerk in participatie tijdens het project
Elk project is uniek en vergt een eigen oplossing voor het betrekken van de omgeving. Tijdens het project
maken wij duidelijk waar ruimte is voor alternatieven en waar niet (bijvoorbeeld door
omgevingsaspecten, geld of technische haalbaarheid). Dat betekent dat wij bij elke mijlpaal (besluit) in
het project met elkaar stil staan hoe participatie in de vervolgstap vorm moet krijgen. Wij kijken met
elkaar wat de ervaringen en inzichten zijn, wat de participatie heeft opgeleverd, wat dit betekent voor
het project en wat vervolgstappen zijn. Het participatieplan passen wij hierop aan.

Hoe willen wij participatie vormgeven?
Participatie kent vele vormen. Deze worden vaak weergegeven volgens de zogenaamde
participatieladder, waar belanghebbenden op verschillende niveaus betrokken worden, van lage
betrokkenheid (informatie ontvangen) tot intensieve betrokkenheid (meebeslissen).

De participatieladder

Participatie met omgevingspartijen begeeft zich bij dit project voornamelijk op de eerste drie treden van
de ladder: informeren, raadplegen en adviseren. Met betrokken medeoverheden gemeenten, provincie,
waterschap en Rijkswaterstaat organiseren we een aantal keren een (bestuurlijk) overleg. Als daar
aanleiding voor is, kunnen we voor dit project besluiten om met sommige partijen participatie in te
vullen op de vierde trede. Overheden die tevens bevoegd gezag zijn voor het afgeven van een
vergunning staan op de hoogste trede van de participatieladder: zij nemen zelf een besluit over het
afgeven van een vergunning binnen de kaders van de geldende wetgeving.

Voorstel voor participatie tijdens de fase tot terinzagelegging NRD
In deze fase worden alternatieven ontwikkeld die in de verdere procedure onderzocht gaan worden. Om
te komen tot goede alternatieven is de bijdrage van de omgeving zeer belangrijk. In deze fase stellen EZK
en Vermilion in ieder geval de volgende participatie voor:





3. Vervolgstappen
Hiervoor hebben wij het project toegelicht, aangegeven welke denkrichtingen er zijn voor de
alternatieven en hebben wij een voorstel gedaan voor de invulling van participatie. Wij horen graag van
u of u zich hierin herkent en welke ideeën u aan EZK en Vermilion wilt meegeven over het voornemen en
over uw betrokkenheid bij het project. Reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in het participatieplan.

Iedereen kan tijdens de periode van 18 december tot en met 13 februari reageren op dit voorstel en
ideeën en wensen aandragen voor participatie. Ook kunt u een reactie geven op de denkrichtingen voor
alternatieven. Op basis van de binnengekomen reacties wordt het participatieproces bijgesteld en wordt
invulling gegeven aan het proces om een concept NRD op te stellen.

Na de NRD fase start de vervolgfase waarin alle alternatieven onderzocht worden en een
voorkeursalternatief gekozen wordt. Aan het begin van deze vervolgfase wordt de participatie in de
NRD fase geëvalueerd. Daarnaast wordt het participatieplan geactualiseerd en aangevuld met
vervolgstappen.

Na ontvangst van de reacties maakt Bureau Energieprojecten een reactiebundel (een geanonimiseerde
samenvoeging van alle reacties). Deze reactiebundel vult Bureau energieprojecten aan met een
antwoordnota. Hierin komen de volgende punten aan de orde:

 Welke suggesties zijn gedaan voor de participatie?

 Welke suggesties zijn gedaan voor de informatievoorziening?

 Welke suggesties nemen we mee?

 Welke suggesties nemen we niet mee en waarom niet?

Op basis van de ingebrachte reacties op het participatieplan publiceren EZK en Vermilion een aangepast
participatieplan op de website. Het participatieplan is een levend document.
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Project Gaswinning Boergrup 

Voornemen project en voorstel voor participatie 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas 
winnen uit de kleine gasvelden (ook wel ‘voorkomens’ genoemd) Boergrup en Lombok. Deze nieuwe 
locatie zal daarna worden aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk van Vermilion, 
waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven. Op basis van artikel 141a 
van de Mijnbouwwet is de rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit initiatief. Het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is in gesprek met de betrokken (regionale) 
overheden over de inrichting van de te volgen procedure. De inhoudelijke beoordeling van het initiatief 
vindt tijdens deze procedure plaats. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet werkt 
het ministerie voor deze procedure vast in de geest van en zo veel mogelijk naar de letter van de 
Omgevingswet. Dat betekent onder andere een uitgebreid participatietraject. Wilt u bijdragen aan de 
uitwerking van de plannen? Dat kan. Het ministerie van EZK nodigt medeoverheden, inwoners, 
organisaties en bedrijven van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen voor winning 
uit de gasvelden Boergrup en Lombok, zoals de aanleg van de locatie en de aansluiting op het bestaande 
ondergrondse aardgastransportnetwerk van Vermilion. Vermilion en het ministerie van EZK vinden het 
belangrijk dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. Hoe dat kan, 
leest u verderop in dit document. 

Inhoudsopgave 

1. Het voornemen 2 
2. Het voorstel voor participatie 7 
3. Vervolgstappen 10 
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1. Het voornemen
Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland in lijn met het kabinetsbeleid. Op basis van 
seismisch onderzoek (analyse van geluidsgolven in de ondergrond) verwacht Vermilion dat zich gas 
bevindt in de velden Boergrup en Lombok. De velden liggen onder de gemeenten Westerveld en 
Weststellingwerf en vallen in de al bestaande winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI. Vermilion 
wil het gas uit deze velden winnen voor gebruik in Nederlandse huishoudens en bedrijven. 

Afbeelding: de velden Boergrup en Lombok met omliggende velden en gastransportnetwerk. 

Waarom dit project? 
De gaswinning vanuit Boergrup en Lombok staat niet op zichzelf. Tijdens de energietransitie kunnen we 
niet zonder aardgas. Gaswinning uit kleine velden blijft daarom de komende decennia nog nodig. 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 warme douche. Ook de industrie kan voorlopig niet zonder 
aardgas om haar producten te produceren. En voor de totale energievoorziening van Nederland – dus 
ook elektriciteit – zijn we voor 44% afhankelijk van aardgas. Dit 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.  

We produceren in Nederland op dit moment niet voldoende gas voor ons eigen gebruik. Daarom 
importeren we 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, op een veilige manier, te 
blijven winnen en het als nationaal belang te zien:. 

1. Het importeren van aardgas uit het buitenland zorgt voor minstens 30% meer CO2 uitstoot dan
Nederlands gas.

2. De Nederlandse overheid wil niet dat we volledig van het buitenland afhankelijk zijn voor onze
energievoorziening.

3. Gaswinning uit kleine velden levert baten op voor de schatkist (dat dus bestemd is voor
bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de energietransitie).

Zoals beschreven, gaswinning is van nationaal belang. Desondanks is het op lokaal en regionaal niveau 
van belang dat iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project. 

Wat houdt het project Boergrup en Lombok in? 
Vermilion wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas winnen uit de kleine gasvelden Boergrup en 
Lombok. Vermilion zal deze nieuwe locatie aansluiten op hun bestaande ondergrondse 
gasleidingnetwerk, waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven. 
Vermilion zal hiervoor een nieuwe leiding moeten aanleggen vanaf de productielocatie naar het 
bestaande leidingnetwerk. 

Wie zijn er bij het voornemen voor dit project betrokken? 
Vermilion is initiatiefnemer voor het project. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zal 
de besluitvorming van het project coördineren. De zogeheten rijkscoördinatieregeling (RCR) is van 
toepassing omdat een deel van de velden onder een Natura-2000 gebied ligt. De minister van EZK stelt 
samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een rijksinpassingsplan (een 
soort bestemmingsplan) vast. In dat plan staat waar de gaswinningslocatie en de verbinding tussen de 
gaswinningslocatie en het gasleidingnetwerk van Vermilion komen. De minister van EZK coördineert de 
procedure voor de aanvraag van de vergunningen voor de daadwerkelijke aanleg en komt uiteindelijk 
met een besluit op het winningsplan. 

Voorgeschiedenis Vermilion 
Vermilion is al jaren actief in deze regio, waar het met oog voor de omgeving werkt. Zo heeft Vermilion 
deels op vrijwillige basis het meetnet van versnellingsmeters uitgebreid waarmee elke voelbare 
bodemtrilling gemeten kan worden. Dit ondanks het feit dat onafhankelijke experts aangeven dat de 
kans op aardbevingen door gaswinning in dit gebied verwaarloosbaar klein is. Ook investeert Vermilion 
in de lokale energietransitie door financiële bijdragen te leveren aan lokale initiatieven op dit vlak. 
Vermilion vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de omgeving, zoals de bijzondere 
natuur en het unieke karakter van de Koloniën van Weldadigheid. 

Werken in de geest van de Omgevingswet 
De formele besluitvorming voor het project Gaswinning Boergrup vindt waarschijnlijk in 2023 plaats. 
Naar verwachting is tegen die tijd de nieuwe Omgevingswet van kracht. Om te zorgen dat het project 
voldoet aan de nieuwe wet, hebben het ministerie en Vermilion afgesproken dat zij de besluitvorming 
over het project Gaswinning Boergrup al zoveel als mogelijk gaan voorbereiden volgens de vereisten uit 
de Omgevingswet. Zodra de Omgevingswet van kracht is, verdwijnen ook de huidige namen ‘Wet 
ruimtelijke ordening (Wro)’ en ‘rijksinpassingsplan (RIP)’. Waar deze namen verder gebruikt worden, 
bedoelen wij daarmee ook de nieuwe namen respectievelijk ‘Omgevingswet’ en ‘projectbesluit’. 
Conform de Omgevingswet start het project Boergrup en Lombok met een publicatie van dit voornemen 



en een voorstel voor participatie, met de uitnodiging aan de omgeving om hierop te reageren. 
Participatie is een belangrijke pijler in de Omgevingswet, omdat intensievere samenwerking met de 
omgeving vaak tot betere oplossingen, vertrouwen en gedragenheid leidt. De wet schrijft niet voor hoe 
participatie moet plaatsvinden. Ons voorstel voor participatie is opgenomen in hoofdstuk 2 van dit 
document. We nodigen u van harte uit hierop te reageren. 

Inventarisatie alternatieven 
Uitgangspunt van dit project is de aanleg van een nieuwe locatie boven of zeer nabij het aardgasveld 
Boergrup en Lombok. Deze nieuwe locatie dient voor het uitvoeren van de diepboringen en daarna de 
productie van aardgas uit de geboorde putten. Voor deze productie dient de locatie met een 
ondergrondse pijpleiding te worden aangesloten op de bestaande ondergrondse aardgasinfrastructuur 
van Vermilion. Vermilion heeft met een eerste verkenning nagedacht over de locatie en wil dit graag 
afstemmen met de omgeving. 

Waar kunt u over meepraten?: 
Positionering boor- en winningslocatie
Aansluiting locatie (op bestaande pijpleiding of op bestaande locatie)
Tracé pijpleiding (voornamelijk bij aansluiting op bestaande locatie)
Planning aanlegfase locatie en pijpleiding
Planning diepboringen

Hoe is de verdere procedure? 
In onderstaande tabel staat de (wettelijke) procedure weergegeven voor de besluitvorming van 
Gaswinning Boergrup. Hierbij staat aangegeven op welke momenten en hoe u kunt meedenken, 
bijdragen en inspreken. De realisatie van het project volgt op de formele besluitvorming. 



Periode Procedurestap Hoe u kunt meedenken, bijdragen of inspreken 
Doorlopend EZK en Vermilion zijn doorlopend in gesprek met 

betrokken lokale overheden en belanghebbende 
organisaties in de regio. 

Doorlopend U kunt altijd in gesprek gaan met Vermilion of het 
ministerie of vragen stellen over het project. 

Medio dec 
2020 

Publiceren kennisgeving 
voornemen en voorstel voor 
participatie 

U kunt meedenken over het project en hoe u 
betrokken wilt zijn bij het project. 

Q1 2021 Inventarisatie van alternatieven 
en het beoordelingskader 

EZK en Vermilion nodigen medeoverheden en 
organisaties uit voor werksessies om mee te 
denken over het project. Andere 
belanghebbenden kunnen tijdens (digitale) 
bijeenkomsten informatie krijgen en ideeën 
inbrengen.  

Q2 2021 Terinzagelegging concept 
Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) en bijstellen 
participatieplan 

U kunt uw zienswijze indienen op het document 
waarin de nader te onderzoeken alternatieven 
staan beschreven en de beoordelingswijze, o.a. 
tijdens openbare (digitale) bijeenkomsten. 

Q3 2021 Vaststellen definitief NRD U kunt kennisnemen van de NRD met daarin de 
definitieve alternatieven en hoe deze zullen 
worden beoordeeld. 

2021 Opstellen milieueffectrapport 
(MER) fase 1 en integrale 
effecten analyse waarin 
effecten van alternatieven t.a.v. 
milieu, kosten, omgeving, 
techniek en toekomstvastheid 
in kaart worden gebracht 

U kunt bijdragen aan de totstandkoming van het 
MER fase 1 en rapport integrale effecten analyse. 
Hoe u kunt bijdragen wordt nader uitgewerkt in 
een bijgesteld participatieplan; mogelijkheden zijn 
onder andere werksessies, of via een 
klankbordgroep. 

Q1 2022 Publiceren rapport integrale 
effecten analyse 

U kunt reageren op het rapport. Het ministerie 
van EZK vraagt aan de betrokken medeoverheden 
advies over het voorkeursalternatief. 

Q1 2022 Keuze voorkeursalternatief De minister van EZK kiest het voorkeursalternatief 
waarbij hij gebruik maakt van de integrale 
effectenanalyse en diverse adviezen. 

2023 Terinzagelegging 
ontwerpinpassingsplan en 
ontwerpvergunningen plus 
onderliggende stukken (o.a. het 
MER, fase 1 en 2) 

U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerp 
inpassingsplan, ontwerp-vergunningen. 

2023 Vaststellen en terinzagelegging 
definitief inpassingsplan en 
vergunningen plus 
onderliggende stukken 

U kunt een beroep bij de Raad van State indienen 
tegen het inpassingsplan en de vergunningen, 
mits u ook een zienswijze heeft ingediend. 

2024 Onherroepelijk inpassingsplan 
en vergunningen 

Behandeling en uitspraak van eventuele beroepen 
door de Raad van State. 



In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat het ‘waarom’ (nut en noodzaak) van het voornemen, 
welke alternatieven en varianten in het Milieueffectrapport (MER) worden onderzocht, welke milieu- en 
omgevingsthema's in beeld worden gebracht en de diepgang en methode van het onderzoek. 



2. Het voorstel voor participatie

Uitnodiging 
Het ministerie van EZK en Vermilion vinden participatie van de omgeving in het project belangrijk, omdat 
daarmee zo goed mogelijk rekening kan worden gehouden met de wensen van de omgeving. Doel van 
participatie is dat het project de omgeving en de belangen van omgevingspartijen goed kent, om deze in 
afwegingen mee te nemen en zorgvuldige keuzes te kunnen maken. EZK en Vermilion willen met de 
omgeving werken aan een relatie van wederzijds begrip en vertrouwen, waar belanghebbenden hun 
kennis, bezwaren, wensen en ideeën kunnen inbrengen. 

Het project Gaswinning Boergrup staat niet op zichzelf. De omgeving waar het project wordt uitgevoerd 
is dezelfde omgeving waar Vermilion ook in andere kleine velden actief is. Voor deze eerdere projecten 
zijn in het verleden reeds informatieavonden gehouden, afspraken gemaakt en zienswijzen ingediend. 
Regionale overheden, maatschappelijke organisaties en een deel van de bedrijven en bewoners zijn 
daardoor al bekend met het nu voorliggende project. Participatie met deze omgevingspartijen start dan 
ook niet vanaf nul, maar is een doorgaand proces. Om invulling te geven aan wat de Omgevingswet 
vraagt, betrekken we omgevingspartijen zo vroeg mogelijk in het proces vragen we hen om mee te 
denken hoe we de participatie verder kunnen vormgeven in het project. Wij nodigen u uit om hierover 
met ons mee te denken. 

Onze visie op participatie in dit project 
Voor dit project hanteren EZK en Vermilion enkele uitgangspunten die de wijze bepalen waarop we met 
belanghebbenden contacten aangaan en onderhouden. Als omgevingspartijen dit niet herkennen, 
kunnen zij ons hierop aanspreken. 

1. Wij kennen de belangen en weten wat er speelt
Dit doen wij door in een vroeg stadium met partijen aan tafel te zitten, bij alle fasen van het project.
Betrokkenheid kan op verschillende manieren vorm krijgen, bijvoorbeeld door één-op-één met elkaar in
gesprek te gaan of werksessies met een grotere groep te organiseren. Iedereen die daar behoefte aan
heeft wordt in de gelegenheid gesteld betrokken te zijn. Wij besteden tijd aan het begrijpen van elkaars
belangen, beelden, ideeën en plannen. Dit stelt ons ook in staat om de belangrijkste vraagstukken
vroegtijdig boven tafel te krijgen en de omgevingspartijen te zoeken die hier een belang bij hebben.

2. Wij streven naar een oplossing met waarde voor alle partijen
Vermilion draagt bij aan de leveringszekerheid van aardgas waarvoor de minister van EZK op nationaal
niveau verantwoordelijk is. Om ook op lokaal (project) niveau waarde te creëren zoeken EZK en
Vermilion samen met de omgeving naar oplossingen om zoveel als mogelijk de kwaliteit van het
eindresultaat te verbeteren en aan te sluiten bij behoeften of vragen. Wij zetten onze expertise in en
benutten de kennis en kunde van omgevingspartijen. Bijvoorbeeld door te kijken naar landschappelijke
inpassing of een verbinding te leggen met een (regionale) ontwikkeling.

3. Wij nemen partijen mee in de keuzes die voorliggen en zijn transparant in afwegingen
Wij delen informatie, geven inzicht in de vraagstukken die voorliggen en zijn helder over onze
processtappen. Door deze informatie vroegtijdig te bespreken stemmen wij verwachtingen op elkaar af.
Wij maken keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk. Wij geven aan wat kan wel en wat kan niet en
waarom. Ook als we besluiten nemen waar mensen niet (helemaal) voor zijn.



4. Helder verhaal met een duidelijke rol en verantwoordelijkheid
Voor ons is het belangrijk dat voor onze samenwerkingspartners duidelijk is wie wij zijn, wat wij doen en
waarom wij dat doen. Vermilion en EZK hebben een maatschappelijke taak uit te voeren en willen dat
met respect voor de omgeving doen. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor alle
belanghebbenden in de omgeving. In onze afweging maken wij keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk.
Omgevingspartijen weten wie wij zijn, wat wij doen en waarom wij dat doen.

5. Maatwerk in participatie tijdens het project
Elk project is uniek en vergt een eigen oplossing voor het betrekken van de omgeving. Tijdens het project
maken wij duidelijk waar ruimte is voor alternatieven en waar niet (bijvoorbeeld door
omgevingsaspecten, geld of technische haalbaarheid). Dat betekent dat wij bij elke mijlpaal (besluit) in
het project met elkaar stil staan hoe participatie in de vervolgstap vorm moet krijgen. Wij kijken met
elkaar wat de ervaringen en inzichten zijn, wat de participatie heeft opgeleverd, wat dit betekent voor
het project en wat vervolgstappen zijn. Het participatieplan passen wij hierop aan.

Hoe willen wij participatie vormgeven? 
Participatie kent vele vormen. Deze worden vaak weergegeven volgens de zogenaamde 
participatieladder, waar belanghebbenden op verschillende niveaus betrokken worden, van lage 
betrokkenheid (informatie ontvangen) tot intensieve betrokkenheid (meebeslissen). 

De participatieladder 

Participatie met omgevingspartijen begeeft zich bij dit project voornamelijk op de eerste drie treden van 
de ladder: informeren, raadplegen en adviseren. Met betrokken medeoverheden gemeenten, provincie, 
waterschap en Rijkswaterstaat organiseren we een aantal keren een (bestuurlijk) overleg. Als daar 
aanleiding voor is, kunnen we voor dit project besluiten om met sommige partijen participatie in te 
vullen op de vierde trede. Overheden die tevens bevoegd gezag zijn voor het afgeven van een 
vergunning staan op de hoogste trede van de participatieladder: zij nemen zelf een besluit over het 
afgeven van een vergunning binnen de kaders van de geldende wetgeving.  

Voorstel voor participatie tijdens de fase tot terinzagelegging NRD 
In deze fase worden alternatieven ontwikkeld die in de verdere procedure onderzocht gaan worden. Om 
te komen tot goede alternatieven is de bijdrage van de omgeving zeer belangrijk. In deze fase stellen EZK 
en Vermilion in ieder geval de volgende participatie voor: 



Afstemmingsoverleg 
Één-op-één of in regio-overleggen. Wij bespreken wensen, zorgen, aandachtspunten, toetsen 
oplossingsrichtingen en tussenresultaten en halen kennis op. Ook stellen wij voor om regelmatig af te 
stemmen met in ieder geval grondeigenaren en omwonenden en vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties. Indien u in gesprek wilt kunt u dit aan ons laten weten. 

Werksessies 
Gezamenlijk werken we aan alternatieven die worden opgenomen in de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD). In een werksessie halen we kennis en ideeën op voor mogelijke alternatieven. Als 
deelnemers aan deze werksessies nodigen wij in ieder geval de volgende partijen uit: Provincie Friesland, 
Provincie Drenthe, Gemeente Westerveld, Gemeente Weststellingwerf, Wetterskip Fryslân, Waterschap 
Drents Overijsselse Delta, stichting cultureel erfgoed, GasDrOvF en Milieudefensie Westerveld. Als u wilt 
bijdragen aan het bepalen van alternatieven, dan horen wij dat graag van u. 

Bijeenkomsten (mogelijk digitaal) 
Tijdens verschillende (digitale)bijeenkomsten kunnen belanghebbenden hun alternatieven bespreken en 
aandragen. 

Terinzagelegging 
De resultaten van bovengenoemde stappen in het participatieproces worden meegenomen bij de 
opstelling van de concept NRD. Deze wordt ter inzage gelegd, waarop iedereen een zienswijze kan 
indienen. Na afloop van de periode van terinzagelegging van de concept NRD wordt het 
participatieproces geëvalueerd en nader ingevuld voor de volgende stappen in de procedure. 

Besluitvorming 
Voor het vaststellen van de concept NRD zal er een bestuurlijk overleg plaatsvinden met de regionale 
overheden, Vermilion en EZK. 

Algemene informatievoorziening tijdens het hele project 
Gedurende het gehele project zijn er een aantal manieren waarop geïnteresseerden op de hoogte 
worden gehouden van het project: 

Informatiebijeenkomsten 
Aan de formele terinzagelegging van ontwerpdocumenten of –besluiten worden 
informatiebijeenkomsten gekoppeld. Tijdens de informatiebijeenkomsten kunnen vragen worden 
gesteld over de stukken die ter inzage liggen. Op dit moment onderzoeken we op welke manier dit 
georganiseerd kan worden binnen de coronaregels. Zodra we meer weten over deze informatiesessie, 
maken we dit bekend op onze website: www.rvo.nl/gaswinning-boergrup.

Projectpagina op websites 
Op speciale projectpagina’s van zowel EZK (www.rvo.nl/gaswinning-boergrup) als Vermilion 
(www.vermilionenergy.nl/boergrup) wordt informatie geplaatst die van belang zijn voor de formele 
besluitvorming (NRD, ontwerpbesluiten, milieueffectrapport, enz.). 



3. Vervolgstappen
Hiervoor hebben wij het project toegelicht, aangegeven welke denkrichtingen er zijn voor de 
alternatieven en hebben wij een voorstel gedaan voor de invulling van participatie. Wij horen graag van 
u of u zich hierin herkent en welke ideeën u aan EZK en Vermilion wilt meegeven over het voornemen en
over uw betrokkenheid bij het project. Reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in het participatieplan.

Iedereen kan tijdens de periode van 18 december tot en met 13 februari reageren op dit voorstel en 
ideeën en wensen aandragen voor participatie. Ook kunt u een reactie geven op de denkrichtingen voor 
alternatieven. Op basis van de binnengekomen reacties wordt het participatieproces bijgesteld en wordt 
invulling gegeven aan het proces om een concept-NRD op te stellen. 

Na de NRD-fase start de vervolgfase waarin alle alternatieven onderzocht worden en een 
voorkeursalternatief gekozen wordt. Aan het begin van deze vervolgfase wordt de participatie in de 
NRD-fase geëvalueerd. Daarnaast wordt het participatieplan geactualiseerd en aangevuld met 
vervolgstappen.  

Na ontvangst van de reacties maakt Bureau Energieprojecten een reactiebundel (een geanonimiseerde 
samenvoeging van alle reacties). Deze reactiebundel vult Bureau energieprojecten aan met een 
antwoordnota. Hierin komen de volgende punten aan de orde: 

Welke suggesties zijn gedaan voor de participatie?

Welke suggesties zijn gedaan voor de informatievoorziening?

Welke suggesties nemen we mee?

Welke suggesties nemen we niet mee en waarom niet?

Op basis van de ingebrachte reacties op het participatieplan publiceren EZK en Vermilion een aangepast 
participatieplan op de website. Het participatieplan is een levend document. 
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Van:
Verzonden: woensdag 16 december 2020 11:07
Aan: )
Onderwerp: FW: Aangepaste planning
Bijlagen: - Gaswinning Ternaard v 20201119.pdf; Gaswinning Boergrup versie 20201119.mpp;

DOMUS-20302719-v1-201207_Bestuurlijk_overleg_RCR_gaswinning_Boergrup.PPTX

Van:
Verzonden: donderdag 19 november 2020 13:46
Aan: )
Onderwerp: Aangepaste planning

allo e en  

Moes  ee s  nog e en na  een ande  o e leg en a  a en i e en  maa  e  de planning aangepas  ie i lagen 
in  en M o ma .

I  e  ee s  nog me   a ges emd annee  e een nie e e sie an de ad e en ie nnen 
e a en. e e  andaag e aan en is oo nemens de e omende ee  dinsdag me   en  e 
esp e en. an an e  naa  llie   e . oo  een ea ie. e  al geen de ini ie e e sie i n  omda  e  
en  nog o  i igingen/ ine nen an de e s  an leiden. Maa  elli  is de e e sie el oldoende om me  de 

no a naa  de minis e  e gaan. 

Maa  oals llie nnen ien e en e daa mee  oo alsnog  nie  oldoende i d ge onnen om de I  in 
de em e  e la en s a en. e moe en nog a a en a  de a sp a en me  de es de s oo  de a s emming 
an e  en  ople e  maa  de planning om  n  nog i  op s a  I  op  15 an a i 1. e moe en d s 

m.i. e  ealis is  ge ien se ie s e ening mee o den da  de I  pas in an a i an s a en. I  s el oo  om di
ee s  e en a  e a en oo da  e de e e sie me  de p o e g oep delen.

 i  ie da  de eso es die e aan de planning e  oege oegd meldingen gene e en eso es 
o e e e  i  de a en 1  18 en . I  e  nooi  me  eso es in mi n planningen  d s e  de e meldingen 
e de  genegee d. 

nde  p n  oo e eiding an de in o ma iesessie in e  ade  an de I  en . an a  i  e  eg epen is de 
doels elling an de sessie nie  alleen in o me en  maa  oo  inp  alen i  e o enen. oo alsnog is e  
o ganise en an sie e i een oms en nie  een op ie  d s moe en oo e eidingen o den ge o en oo  e  
o ganise en an al e na ie en ie oo . an an an ele onis e sp ee en /m i ge eide e ina s en alle lei 
a ian en daa op. I  e  daa  pe soonli  nog geen e a ingen mee  maa  eg eep an ollega s die da  el 
e en  da  di  e oo li  a  i d os    e en . a  o  e e enen  s a en als e in an a i een sessie 
illen o den  I  e  d s de aag nee gelegd i   die an i  aa  des ndig eid en e a ing ie in 
an ad ise en  o  e oo  di  p n  omende ee  me   an esp e en. 

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
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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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1. Opening en kennismaking <8u30>
2. Toelichting van Vermilion op de plannen voor Boergrup, mede in de 

context van de plannen van Vermilion in de regio <8u35>
3. Visie mede-overheden op de procedure en de participatie <8u45>
4. Visie EZK op de procedure en de participatie <9u05>
5. Voorgenomen planning <9u15>
6. Afspraken <9u25>
7. Sluiting <9u30>
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2. Toelichting van Vermilion op de plannen voor Boergrup, mede in 
de context van de plannen van Vermilion in de regio

3

Het LDS-veld staat niet op deze 
kaart. Dat is een apart project.



› 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?

3. Visie mede-overheden op de procedure en 
de participatie

4



- 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 

4. Visie EZK op de procedure en de 
participatie

5



› 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?

5. Voorgenomen 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?

6. Afspraken
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Verstuurd vanaf mijn iPhone
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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Hallo Kun je deze vragen (laten) beantwoorden? Grt

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: @gmx.com>
Datum: 17 december 2020 om 11:33:30 CET
Aan: " @minezk.nl>
Onderwerp: Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy

Beste meneer ,

Ik las vanochtend het volgende op Overheid.nl :

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt 2020 66036.html

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie
aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden
aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Moet ik bij daarbij voorstellen dat Vermilion een nieuwe gasbehandelings veld wil
aanleggen compleet met bovengrondse infrastructuur boven de 2 genoemde
gasvelden ?
Vermilion zal een locatie aanleggen boven of nabij de velden. Dit is echter geen
grootschalige gasbehandelingslocatie.

Gaan ze dan boren 1 3 putten boren bij de gasvelden Boergrup en Lombok ?
Dat klopt

Wordt er vervolgens een pijpleiding aangelegd van het nieuwe te realiseren veld
naar de bestaande pijpleidingen netwerk ?
Dat klopt. Dit wordt een ondergrondse leiding.

Weet u hoelang ongeveer deze nieuwe pijpleiding zal zijn ?
Er zijn hiervoor enkele alternatieven denkbaar. De kortste mogelijkheid betreft een
lengte van bij benadering 200 tot 250 meter lengte.

Als ik het goed heb begrepen is dit geen vergunningsaanvraag maar meer een
proforma schets of idee ?
Het is de start van een procedure die zal leiden tot een gecoördineerde behandeling
van verschillende benodigde vergunningen.

Weet u wanneer Vermilion denkt om een vergunning zal aanvragen en wanneer de
bouwerkzaamheden van de installatie, de pijpleiding beginnen en wanneer
Vermilion hoopt dat het operationeel is zodat ze met het boren kunnen gaan
beginnen ?
Dat is van een heleboel factoren afhankelijk, belangrijk is dat een zorgvuldig
besluitvormingsproces doorlopen wordt. Zo wordt er een volledige
milieueffectrapportage opgesteld, dit zal in 2021 plaatsvinden.
Vergunningaanvragen zouden dan mogelijk in 2022 aangevraagd kunnen worden
het aanleggen van de locatie en het boren van de putten zou in 2023 plaats kunnen
vinden. Eén en ander afhankelijk van de te doorlopen procedure.

10.2.e 10.2.e

10.2.e
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10.2.e
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Ik weet dit zijn een hele hoop vragen waarvoor mijn excuses. Ik hoop dat u kunt
helpen en mocht u niet de juiste contactpersoon zijn, misschien kunt u mijn email
doorsturen naar de correcte behandelaar.
@@

Alvast Hartelijk Dank !

Ik wens u een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar ondanks de lockdown.

Met Vriendelijke Groeten en Stay Safe

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.

10.2.e



1

Van:
Verzonden: vrijdag 18 december 2020 12:08
Aan: @vermilionenergy.com
Onderwerp: FW: [EXT]  FW: Vragen Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy

Categorieën: Categorie Geel

oi  

I  o  e  e  olgende an illen ma en in la  n . e  e daa  nog opme ingen i  

oe en  

Van: @gmx.com>
Datum: 17 december 2020 om 11:33:30 CET
Aan: " @minezk.nl>
Onderwerp: Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy

es e menee    

I  las ano end e  olgende op e eid.nl   

ps // .o i iele e endma ingen.nl/s . ml

p een ges i e ple  o en de gas elden il e milion een gas inningslo a ie
aanleggen en ana  die lo a ie n o  d ie p en o en. e p en o den 
aangeslo en op e  es aande gas anspo s s eem an e milion.  i n 
e s illende mogeli eden oo  de i eindeli e ple  an de lo a ie. 

Moe  i  i  daa i  oo s ellen da  e milion een nie e gas e andelings eld il 
aanleggen omplee  me  o eng ondse in as  o en de  genoemde 
gas elden   
Vermilion zal een locatie aanleggen boven of nabij de velden. Dit is echter geen
grootschalige gasbehandelingslocatie.

aan e dan o en 1   p en o en i  de gas elden oe g p en om o   
a  lop

o d  e  e olgens een pi pleiding aangelegd an e  nie e e ealise en eld 
naa  de es aande pi pleidingen ne e    

a  lop . i  o d  een onde g ondse leiding.

ee   oelang onge ee  de e nie e pi pleiding al i n   
 i n ie oo  en ele al e na ie en den aa . i  ang  oo  a  an el e 

al e na ie en de omge ing in e  pa i ipa ie a e  aand aag  en el e e e en 
de e s illende al e na ie en e en op milie  e nie  omge ing  os en en 
oe oms as eid. e o s e mogeli eid li  n  een leng e an i  enade ing 

 o  5  me e .

ls i  e  goed e  eg epen is di  geen e g nningsaan aag maa  mee  een 
p o o ma s e s o  idee 
De procedure die start met de advertentie is erop gericht om vast te stellen wat de
meest geschikte ruimtelijke inpassing van het alternatief van Vermilion is. De
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vergunningsaanvragen zullen onderdeel uitmaken van de procedure, maar pas in de
tweede helft.

ee   annee  e milion den  om een e g nning al aan agen en annee  de 
o e aam eden an de ins alla ie  de pi pleiding eginnen en annee  
e milion oop  da  e  ope a ioneel is oda  e me  e  o en nnen gaan 
eginnen   

Dat is van een heleboel factoren afhankelijk, belangrijk is dat een zorgvuldig
besluitvormingsproces doorlopen wordt. Zo wordt er een volledige
milieueffectrapportage opgesteld, dit zal in 2021 plaatsvinden en brengen we van
verschillende alternatieven de effecten op milieu, techniek, omgeving, kosten en
toekomstvastheid in kaart in een integrale effectenanalyse. Vergunningaanvragen
zouden dan mogelijk in 2022 aangevraagd kunnen worden het aanleggen van de
locatie en het boren van de putten zou in 2023 plaats kunnen vinden. Eén en ander
afhankelijk van de te doorlopen procedure.

I  ee  di  i n een ele oop agen aa oo  mi n e ses. I  oop da   n  
elpen en mo   nie  de is e on a pe soon i n  miss ien n   mi n email 

doo s en naa  de o e e e andelaa . 
We hebben de vragen in goede orde ontvangen. Ons uitgangspunt bij het
vormgeven van de procedure is dat we zo transparant mogelijk willen zijn. Het zijn
goede vragen die u stelt.

l as  a eli  an    

I  ens  een e ig e s ees  en een el ig ie aa  ondan s de lo do n. 

Me  iendeli e oe en en a  a e  

  

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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“my name is and I am very interested in anything to do with gas, gasstorage, gas processing and
treatment stations and pipelines.

It runs in my family as my Dad and Uncles worked in this business.

I myself am coming from the north of The Netherlands which is where most of the gas wells are.

The Garijp Gas Treatment Center is one of the 2 centers where gas goes to from all over Friesland to be processed /
treated.

Would it be possible to get some more information about this treatment center ?

Since when is it operating ? How much gas is processed there per year ? Which gas wells go to this center ? Does
Vermilion own the pipelines too where the gas is transported through ?

I hope you can help me with my questions as I find it very interesting.

I wish you all the best for 2020

Sincerely

”

En dit:

“Beste

hartelijk dank voor uw e mail.

Ik heb de links bekeken en heb begrepen dat de bestemmingsplan van de gemeente Heerenveen moet worden
verandert van exploratielocatie naar productielocatie.

Is deze updated bestemmingsplan al ingediend ?

Is de milieu effect rapportage al ingediend waar de nieuwe aan te leggen pijpleiding wordt vernoemd ?

Wanneer denkt u dat de nieuwe bestemmingsplannen worden goedgekeurd zodat er begonnen kan worden met het
gereed maken van de locatie voor de productie van aardgas met de benodigde installaties ?

Wanneer denkt u dat de werkzaamheden zullen beginnen om de ondergrondse pijpleiding aan te leggen ? Hoe lang
is dit traject ?

Een hoop vragen maar ik vindt dit super interessant en wil u alvast bedanken voor de moeite.

Met vriendelijke groet

Met vriendelijke groet / Kind regards,

From: @minezk.nl>
Sent: vrijdag 18 december 2020 12:08
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To: @vermilionenergy.com>
Subject: FW: [EXT] FW: Vragen Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy

Hoi

Ik zou er het volgende van willen maken (in blauw nu). Heb je daar nog opmerkingen bij?

Groeten,

Van: @gmx.com>
Datum: 17 december 2020 om 11:33:30 CET
Aan: " @minezk.nl>
Onderwerp: Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy

Beste meneer ,

Ik las vanochtend het volgende op Overheid.nl :

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt 2020 66036.html

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie
aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden
aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Moet ik bij daarbij voorstellen dat Vermilion een nieuwe gasbehandelings veld wil
aanleggen compleet met bovengrondse infrastructuur boven de 2 genoemde
gasvelden ?
Vermilion zal een locatie aanleggen boven of nabij de velden. Dit is echter geen
grootschalige gasbehandelingslocatie.

Gaan ze dan boren 1 3 putten boren bij de gasvelden Boergrup en Lombok ?
Dat klopt

Wordt er vervolgens een pijpleiding aangelegd van het nieuwe te realiseren veld
naar de bestaande pijpleidingen netwerk ?
Dat klopt. Dit wordt een ondergrondse leiding.

Weet u hoelang ongeveer deze nieuwe pijpleiding zal zijn ?
Er zijn hiervoor enkele alternatieven denkbaar. Dit hangt ook af van welke
alternatieven de omgeving in het participatietraject aandraagt en welke effecten de
verschillende alternatieven hebben op milieu, techniek, omgeving, kosten en
toekomstvastheid. De kortste mogelijkheid lijkt nu een lengte van bij benadering
200 tot 250 meter.

Als ik het goed heb begrepen is dit geen vergunningsaanvraag maar meer een
proforma schets of idee ?
De procedure die start met de advertentie is erop gericht om vast te stellen wat de
meest geschikte ruimtelijke inpassing van het alternatief van Vermilion is. De
vergunningsaanvragen zullen onderdeel uitmaken van de procedure, maar pas in de
tweede helft.
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Weet u wanneer Vermilion denkt om een vergunning zal aanvragen en wanneer de
bouwerkzaamheden van de installatie, de pijpleiding beginnen en wanneer
Vermilion hoopt dat het operationeel is zodat ze met het boren kunnen gaan
beginnen ?
Dat is van een heleboel factoren afhankelijk, belangrijk is dat een zorgvuldig
besluitvormingsproces doorlopen wordt. Zo wordt er een volledige
milieueffectrapportage als onderdeel van een integrale effectanalyse opgesteld, dit
zal in 2021 plaatsvinden. In de integrale effecten analyse worden van verschillende
alternatieven de effecten op milieu, techniek, omgeving, kosten en
toekomstvastheid in kaart gebracht. Vergunningen zouden dan mogelijk in 2022
aangevraagd kunnen worden, het aanleggen van de locatie en het boren van de
putten zou in 2023 plaats kunnen vinden. Eén en ander afhankelijk van de te
doorlopen procedure.

Ik weet dit zijn een hele hoop vragen waarvoor mijn excuses. Ik hoop dat u kunt
helpen en mocht u niet de juiste contactpersoon zijn, misschien kunt u mijn email
doorsturen naar de correcte behandelaar.
We hebben de vragen in goede orde ontvangen. Ons uitgangspunt bij het
vormgeven van de procedure is dat we zo transparant mogelijk willen zijn. Het zijn
goede vragen die u stelt.

Alvast Hartelijk Dank !

Ik wens u een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar ondanks de lockdown.

Met Vriendelijke Groeten en Stay Safe

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.

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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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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It runs in my family as my Dad and Uncles worked in this business.

I myself am coming from the north of The Netherlands which is where most of the gas wells are.

The Garijp Gas Treatment Center is one of the 2 centers where gas goes to from all over Friesland to be processed /
treated.

Would it be possible to get some more information about this treatment center ?

Since when is it operating ? How much gas is processed there per year ? Which gas wells go to this center ? Does
Vermilion own the pipelines too where the gas is transported through ?

I hope you can help me with my questions as I find it very interesting.

I wish you all the best for 2020

Sincerely

”

En dit:

“Beste

hartelijk dank voor uw e mail.

Ik heb de links bekeken en heb begrepen dat de bestemmingsplan van de gemeente Heerenveen moet worden
verandert van exploratielocatie naar productielocatie.

Is deze updated bestemmingsplan al ingediend ?

Is de milieu effect rapportage al ingediend waar de nieuwe aan te leggen pijpleiding wordt vernoemd ?

Wanneer denkt u dat de nieuwe bestemmingsplannen worden goedgekeurd zodat er begonnen kan worden met het
gereed maken van de locatie voor de productie van aardgas met de benodigde installaties ?

Wanneer denkt u dat de werkzaamheden zullen beginnen om de ondergrondse pijpleiding aan te leggen ? Hoe lang
is dit traject ?

Een hoop vragen maar ik vindt dit super interessant en wil u alvast bedanken voor de moeite.

Met vriendelijke groet

Met vriendelijke groet / Kind regards,

From: @minezk.nl>
Sent: vrijdag 18 december 2020 12:08
To: @vermilionenergy.com>
Subject: FW: [EXT] FW: Vragen Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy
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Hoi

Ik zou er het volgende van willen maken (in blauw nu). Heb je daar nog opmerkingen bij?

Groeten,

Van: @gmx.com>
Datum: 17 december 2020 om 11:33:30 CET
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: Gaswinning Boergrup en Lombok door Vermilion Energy

Beste meneer ,

Ik las vanochtend het volgende op Overheid.nl :

https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt 2020 66036.html

Op een geschikte plek boven de gasvelden wil Vermilion een gaswinningslocatie
aanleggen en vanaf die locatie één tot drie putten boren. De putten worden
aangesloten op het bestaande gastransportsysteem van Vermilion. Er zijn
verschillende mogelijkheden voor de uiteindelijke plek van de locatie.

Moet ik bij daarbij voorstellen dat Vermilion een nieuwe gasbehandelings veld wil
aanleggen compleet met bovengrondse infrastructuur boven de 2 genoemde
gasvelden ?
Vermilion zal een locatie aanleggen boven of nabij de velden. Dit is echter geen
grootschalige gasbehandelingslocatie.

Gaan ze dan boren 1 3 putten boren bij de gasvelden Boergrup en Lombok ?
Dat klopt

Wordt er vervolgens een pijpleiding aangelegd van het nieuwe te realiseren veld
naar de bestaande pijpleidingen netwerk ?
Dat klopt. Dit wordt een ondergrondse leiding.

Weet u hoelang ongeveer deze nieuwe pijpleiding zal zijn ?
Er zijn hiervoor enkele alternatieven denkbaar. Dit hangt ook af van welke
alternatieven de omgeving in het participatietraject aandraagt en welke effecten de
verschillende alternatieven hebben op milieu, techniek, omgeving, kosten en
toekomstvastheid. De kortste mogelijkheid lijkt nu een lengte van bij benadering
200 tot 250 meter.

Als ik het goed heb begrepen is dit geen vergunningsaanvraag maar meer een
proforma schets of idee ?
De procedure die start met de advertentie is erop gericht om vast te stellen wat de
meest geschikte ruimtelijke inpassing van het alternatief van Vermilion is. De
vergunningsaanvragen zullen onderdeel uitmaken van de procedure, maar pas in de
tweede helft.

Weet u wanneer Vermilion denkt om een vergunning zal aanvragen en wanneer de
bouwerkzaamheden van de installatie, de pijpleiding beginnen en wanneer
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Vermilion hoopt dat het operationeel is zodat ze met het boren kunnen gaan
beginnen ?
Dat is van een heleboel factoren afhankelijk, belangrijk is dat een zorgvuldig
besluitvormingsproces doorlopen wordt. Zo wordt er een volledige
milieueffectrapportage als onderdeel van een integrale effectanalyse opgesteld, dit
zal in 2021 plaatsvinden. In de integrale effecten analyse worden van verschillende
alternatieven de effecten op milieu, techniek, omgeving, kosten en
toekomstvastheid in kaart gebracht. Vergunningen zouden dan mogelijk in 2022
aangevraagd kunnen worden, het aanleggen van de locatie en het boren van de
putten zou in 2023 plaats kunnen vinden. Eén en ander afhankelijk van de te
doorlopen procedure.

Ik weet dit zijn een hele hoop vragen waarvoor mijn excuses. Ik hoop dat u kunt
helpen en mocht u niet de juiste contactpersoon zijn, misschien kunt u mijn email
doorsturen naar de correcte behandelaar.
We hebben de vragen in goede orde ontvangen. Ons uitgangspunt bij het
vormgeven van de procedure is dat we zo transparant mogelijk willen zijn. Het zijn
goede vragen die u stelt.

Alvast Hartelijk Dank !

Ik wens u een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar ondanks de lockdown.

Met Vriendelijke Groeten en Stay Safe

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.

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
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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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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. 
***********************************************************************************************
*******************************
Disclaimer:
De informatie verzonden met dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie
kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet
toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.
De Gemeente Westerveld staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e
mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Dit onderschrift is tevens het bewijs dat de email is gescand op virussen.
***********************************************************************************************
*******************************





Verslag Bestuurlij  overleg as inning Boergru  en om o  

Aanwezigen: Douwe Hoogland (gedeputeerde provincie Fryslân), Klaas Smidt (wethouder 
gemeente Westerveld), Hanneke Zonderland (wethouder gemeente Weststellingwerf), Andrea 
Huisman (bestuursadviseur gedeputeerde Tjisse Stelpstra, de provincie Drenthe), 

(ambtenaar provincie Fryslân),  (ambtenaar gemeente Weststellingwerf), 
 (manager Vermilion Energy Nederland);  (MT-lid directie Warmte en 

Ondergrond EZK),  (omgevingsmanager EZK), 
 EZK)

Afgemeld: gedeputeerde Tjisse Stelpstra, de provincie Drenthe

1. Opening
Andrea Huisman vervangt Tjisse Stelpstra

2. Toelichting van Vermilion op de plannen voor Boergrup
 geeft een toelichting op de plannen van Vermilion. Hij licht onder ander toe

dat het gaat om de ontwikkeling van de gasvelden Boergrup en Lombok.
Klaas Smidt geeft aan dat de ontwikkeling van Boergrup hem bekend was, van LDS ook
sinds kort, maar van Lombok nog niet.

 zegt toe dat EZK en Vermilion in de communicatie duidelijk zullen maken dat het
om twee gasvelden, Boergrup én Lombok gaat.
De bestuur vragen aandacht voor de situatie van de Koloniën van Weldadigheid, dat op de
nominatie staat voor een plaats op de UNESCO Werelderfgoed lijst. Zij geven aan dat dit
ook van nationaal belang is.

 geeft aan dat het om een wezenlijk belang gaat en dat we in de
procedure zullen kijken hoe we de twee belangen op elkaar af kunnen stemmen.

 geeft aan dat de ontwikkeling van het gasveld Lombok bij de bestuurders
en ambtenaren nu bekend is, maar wellicht nog niet bij de mensen die boven het gasveld
wonen. Het zou niet goed zijn die mensen te verrassen.
Klaas Smidt geeft aan dat juist Lombok onder de Koloniën van Weldadigheid zit.

 zegt toe speciaal aandacht te besteden aan de Koloniën van Weldadigheid.
3. Visie EZK op de procedure en de participatie

 geeft een toelichting op de visie van EZK op de procedure en de
participatie. Hij benadrukt dat de vormgeving van de procedure in de geest van en zoveel
mogelijk naar de letter van de Omgevingswet zal plaatsvinden. EZK en Vermilion hechten
groot belang aan participatie van de omgeving.
EZK zou denken aan de volgende inrichting van de procedure:

o kennisgeving voornemen en participatie: uitnodiging om mee te denken over
alternatieven (o.a. ateliers) en vormgeving participatie; mogelijkheid tot indienen
reactie

o Ter inzagelegging (til) concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): voorstel
voor te onderzoeken alternatieven en beoordelingskader; mogelijkheid tot indienen
zienswijzen

o Publicatie definitief NRD
o 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)

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

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

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

o Onherroepelijk rijksinpassingsplan/projectbesluit, -winningsplan en –vergunningen
4. Visie mede-overheden op de procedure en de participatie

Hanneke Zonderland geeft aan dat we moeten voorkomen dat bewoners zich overvallen
voelen. We moeten nog eens goed naar de planning kijken om te kijken of die niet te krap
is.
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 verwijst naar het gebiedsproces dat bij de gaswinning in Ternaard
plaatsvindt. Een gedeelte van de revenuen vloeit daar naar de omgeving. Hij zou graag
voor dit project een vergelijkbaar gebiedsproces willen. Hij zou hier graag ook bestuurlijk
over verder spreken.  geeft aan dat Vermilion openstaat voor het achterlaten
van een gedeelte van de opbrengst voor bijvoorbeeld de verduurzamingsopgave in de RES.

 zegt toe op korte termijn een ambtelijk overleg te organiseren om
gezamenlijk de planning te bespreken en te verkennen hoe een gebiedsproces er uit zou
kunnen zien. Hier moet sprake zijn van maatwerk, want het gebiedsproces van Ternaard
laat zich niet een op een vertalen naar Boergrup en Lombok.
Klaas Smidt geeft aan dat zijn ambtelijk organisatie jaarlijks 400 uur kwijt is aan
gaswinning en dat dat leidt tot capaciteitsproblemen. Hij wil graag met EZK praten over
kostenverhaal.  zegt toe dat we daarover in gesprek kunnen gaan, waarbij we
vooral ook moeten verkennen hoe we dat vorm zouden kunnen geven.

5. Voorgenomen planning
Douwe Hoogland merkt op dat de waterschappen nog niet betrokken zijn.

 beaamt dat dit onterecht niet is gebeurd en zegt toe de waterschappen
Wetterskip Fryslân en Waterschap Drents Overijsselse Delta te betrekken.

6. Afspraken
EZK en Vermilion starten de procedure met de ter inzagelegging van de Kennisgeving
Voornemen en Participatie op 18 december 2020.
Op ambtelijk niveau verkennen we de vormgeving van een gebiedsproces en leggen dat
voor aan het volgende bestuurlijk overleg.  zal in het ambtelijk regio-
overleg een toelichting geven op het gebiedsproces in Ternaard.
De regionale overheden, EZK en Vermilion bespreken tijdens ambtelijk overleg hoe de
planning kan aansluiten bij een gebiedsproces.

 en Klaas Smidt gaan in gesprek over de druk op de ambtelijke capaciteit als
gevolg van de gaswinning.

7. Rondvraag
 vraagt of EZK en Vermilion ook in de Kerstvakantie bereikbaar zijn voor

vragen over de Kennisgeving Voornemen en Participatie.  bevestigt dat dit
het geval zal zijn.
Douwe Hoogland geeft aan dat hij contact zal opnemen met Tjisse Stelpstra om de
uitkomsten van dit overleg te bespreken.

 benadrukt het belang om aan de voorkant vast te stellen wanneer we
tevreden zijn over het proces, zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau.
Klaas Smidt vraagt of hij de EZK-brief over de start van de procedure kan gebruiken om
zijn raad te informeren.  antwoordt bevestigend.

8. Sluiting
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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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Voor Leemdijk De Bree Smitstede is de RCR niet van toepassing, omdat het niet onder een Natura 2000
gebied ligt. Maar ook hier geldt dat alle samengestelde effecten worden meegenomen en beoordeelt tijdens
de procedure. Er zal ook voor dit project een publieke informatieavond worden georganiseerd.

Zoals bij al onze projecten, informeren wij alle betrokkenen (overheden, bewoners en andere
geïnteresseerden) altijd ruim van tevoren als er concrete plannen zijn voor activiteiten. Daarnaast kunnen
belanghebbenden ons natuurlijk altijd benaderen met vragen. Wij staan alle geïnteresseerden altijd graag te
woord.

Vermilion heeft een informatiebijeenkomst over de boorplannen aangekondigd, maar wanneer en waar deze
moet plaatsvinden is nog niet bekend gemaakt. En dat terwijl 13 februari 2021 de uiterste datum is voor het
indienen van schriftelijke reacties en andere commentaren.

2. Heeft GroenLinks hier een punt? Komt de informatieavond niet te laat? Wanneer vindt die
informatieavond plaats en hoe komt die er uit te zien?
De aankondiging van het project ligt nu ter inzage tot met 13 februari. Dit betreft nog niet de inhoud van het
project. Er volgen nog meerdere momenten waarop mensen hun zienswijze en input op de inhoud kunnen
geven. Denk hierbij aan milieu en natuuraspecten, of de ruimtelijke invulling van het project. Er komen dan
ook informatiesessies, publiekssessies en er komt steeds schriftelijke informatie beschikbaar. Het is dus
geenszins zo dat mensen hun input niet kunnen geven, alleen zijn we nog niet zover in het proces.

3. Is er al iets te zeggen over de lengte van de gaswinning, de productievolumes, de bodemstructuur boven
het gasveld en de geschatte cumulatieve bodemdaling?

4. Is er ook een inschatting gemaakt van de verwachte schade aan onroerend goed en zijn de gevolgen voor
de waterhuishouding en de natuurgebieden in beeld?
Deze vragen kunnen we nog niet beantwoorden, omdat veel afhangt van de uiteindelijke invulling van het
project. De plannen en benodigde vergunningen worden tijdens de procedure geschreven, met de input van
de omgeving uiteraard.
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Naar boven

This alert is meant exclusively for its recipients. It is expressly prohibited to share this alert or its contents
with individuals that lack the necessary authorization.
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Nummer Actie Deadline
actie

Actiehouder Opmerking

1 Inhoud informatiesessie
gereedmaken

15 01 21 o.a. video’s vergen
nodige
voorbereiding!

2 Definitief maken gecombineerd
SOM plan (o.a. decentrale
overheden) en COM plan
(burgers) – is voor intern
gebruik (niet voor publicatie)

16 12 20 COM plan wordt nu
omgevormd tot
uitvoeringsplan

3 N.a.v. teamoverleg 16 12 2020
laatste aanpassingen
doorvoeren in ‘Kennisgeving’
Voornemen & Participatie
(afzonderlijk document en
wordt wel gepubliceerd)

16 12 20 ‘Moederdocument’
ligt nu bij

4 Plaatsing ‘Kennisgeving
Voornemen en Participatie’ op
BEP pagina RCR Boergrup

16 12 20
monitoren dat dit
ook echt gebeurd.
VEN plaatst ook op
website en neemt
link naar BEP op.
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Dutch press coverage 
January 05, 2021 

Vermilion
'Repeated assumption is terrifying'
‘Herhaalde aanname is doodeng’
Meppeler Courant | Het is een hele grote misvatting dat winning van gas in kleine gasvelden automatisch ‘kleine problemen’ 
oplevert. Dat zegt Jeannette van der Velde van bewonersbelangen- organisatie GasDrOvF. Ze noemt de ‘glad- heid’ bij de 
overheid om zorgen weg te wuiven dan ook ‘verkabouteriseren’.

Naar boven

GroenLinks addresses gas extraction 
GroenLinks kaart gaswinning aan
steenwijkercourant.nl | De Statenfracties van GroenLinks in Drenthe en Friesland hebben zorgen over de nieuwe gaswinning in 
Westerveld. Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion wil daar de gaswinning uitbreiden naar drie nieuwe gasveldjes, tot 
onder Noordwolde.

Naar boven

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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