
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 winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI (zie figuur 1 hieronder). 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 wel acht keer zoveel CO2 uitstoot als
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 miljarden euro’s aan gasbaten op (geld dat naar de schatkist
gaat en dat dus bestemd is voor bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de energietransitie).

Het project is dus 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 het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk
van Vermilion, 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.

Werken in de geest van de Omgevingswet
De formele besluitvorming voor het project Gaswinning Boergrup vindt waarschijnlijk in 2022 plaats.
Naar verwachting is tegen die tijd de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. 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. Daarbij 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. Waar u Wet ruimtelijke ordening (Wro) leest bedoelen wij ook de Omgevingswet
en waar u rijksinpassingsplan (RIP) leest, bedoelen wij ook het projectbesluit.



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 wil Vermilion de locatie met een ondergrondse
pijpleiding aansluiten op de bestaande ondergrondse aardgasinfrastructuur van Vermilion.

Alternatieven zijn in ieder geval mogelijk voor:
Positionering boor en winningslocatie
Aansluiting locatie (op 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.

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 kennis nemen 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

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.



toekomstvastheid in kaart
worden gebracht

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)

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.

2023 Onherroepelijk inpassingsplan
en vergunningen

Behandeling en uitspraak van eventuele
beroepen door de Raad van State

2023 Start realisatie

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 eindresultaten hier beter van worden. 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 is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van aardgas. 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 richting al onzealle
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 vorm geven?
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

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 bepalen welke alternatieven 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, Drents Overijsselse
Delta, GasDrOVf en Milieudefensie. 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







Kennisgeving voornemen en participatie 
rijkscoördinatieregeling gaswinning Boergrup en Lombok 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft van Vermilion Energy 
Netherlands B.V. (Vermilion) een verzoek ontvangen voor het winnen van aardgas uit de 
gasvelden Boergrup en Lombok gelegen onder de gemeenten Westerveld en 
Weststellingwerf. In deze kennisgeving leest u wat het project inhoudt, waarover u kunt 
meedenken en hoe u kunt reageren. 

Het voornemen van Vermilion 

e  mi n o ed i  ee  e  minis e ie la en e en een nie e gas inningslo a ie aan e illen 
leggen in de omge ing an oe g p.  moe  oo  een leiding o den aangelegd die o d  
aangeslo en op e  onde g ondse gasleidingsne e . 

Wat doet het ministerie? 

e  minis e ie neem  de aan aag in e andeling en pas  de i s o dina ie egeling  oe. i  
e e en  da  e  minis e ie an  de esl i o ming o dinee  en samen me  e  minis e ie 
an innenlandse a en en onin i s ela ies  i eindeli  epaal  aa  de lo a ie en de 

aansl i ing op e  es aande gas anspo ne e  om . e i s o dina ie egeling is ie  
e eli  e pli  omda  een deel an de elden onde  een es e md na ge ied a a

 lig . 

Wat houdt het project in? 

Op de kaart hieronder staan onder andere de gasvelden Boergrup en Lombok in het geel 
en de omliggende gasleidingen (de rode lijnen). Bron: Vermilion Energy Netherlands B.V. 
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2.2 RCR
De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn bij mijnbouwprojecten van nationaal
belang bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing (in dit geval opstellen van een rijksinpassingsplan voor de gaswinningslocatie en de leidingen). De
minister van EZK coördineert het verlenen van de vergunningen voor uitvoering van de activiteiten in het rijksinpassingsplan.

2.3 De omgeving
Het gebied rondom deze twee gasvelden is een dunbevolkte, landelijke omgeving met een aantal kleine dorpskernen, veel agrarische activiteiten en natuur.
Vermilion is al langer actief in deze specifieke regio en heeft hier verschillende gaswinningslocaties. Dat is ook duidelijk te zien op de kaart op de vorige
pagina. Vermilion kent de omgeving dus goed en heeft veel contacten met lokale overheden, verenigingen, media, bewoners en direct omwonenden van
projecten. Ook staat Vermilion in contact met lokale belangengroepen die tegen gaswinning zijn. Zie ook de analyse van de belanghebbenden in het
volgende hoofdstuk.

2.4 Natura 2000
De gasvelden Boergrup en Lombok liggen allebei voor een klein deel onder een Natura 2000 gebied. Dat is ook de reden dat hier de RCR van toepassing is.
Het gaat om het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold & Leggelderveld. Het gebied kent veel naaldbossen, maar daarnaast zijn ook stuifzanden,
heidevelden, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, zwak gebufferde vennen, loofbossen en beken aanwezig. Het gebied heeft een totale oppervlakte van
7466 hectare.

2.5 Gedragscode gaswinning kleine velden
Vermilion is als gaswinningsbedrijf aangesloten bij branchevereniging NOGEPA. Vermilion heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode voor gaswinning uit
kleine velden van NOGEPA. De gedragscode geeft inzicht in de werkwijze, hoe gaswinningsbedrijven in kleine gasvelden zich gedragen in de omgeving en
wat zij samen met die omgeving willen doen om een positieve impuls te geven aan voor de omgeving belangrijke onderwerpen.
https://www.onsaardgas.nl/wp content/uploads/2018/06/NOGEPA Gedragscode boekje2 1.pdf





Maatschappij van Weldadigheid
Plaatselijk Belang 'De Eendracht'

Vragen/zorgen over gaswinning
Vragen/zorgen over gaswinning

Media Regionale media
Lokale media

Nieuwswaarde
Nieuwswaarde / informatievoorziening











4.2 Communicatiedoelstellingen: fase 2 V&P
De relevante doelgroepen weten dat er een participatieplan is.
De relevante doelgroepen begrijpen waar ze invloed op hebben (en waar ze geen invloed op hebben).
De relevante doelgroepen weten hoe en wanneer ze kunnen participeren.

4.3 Communicatiedoelstellingen: fase 3 NRD
Men is op de hoogte van de planning van de NRD fase.

4.4. Communicatiedoelstellingen: fase 4 MER

Men is op de hoogte van de planning van de MER fase.

4.5 Communicatiedoelstellingen: fase 5 IP

Men is op de hoogte van de planning van de IP fase.
De relevante doelgroepen op de hoogte van mogelijke effecten in de omgeving (bodembeweging)
De relevante doelgroepen op de hoogte van de procedure (communicatiemomenten, zienswijze indienen, planning definitief besluit)
De relevante doelgroepen op de hoogte van wat te doen bij schade
De relevante doelgroepen op de hoogte van de winningsstrategie (productievolume, productieduur, wanneer starten)
De relevante doelgroepen op de hoogte van de planning van werkzaamheden en activiteiten

4.6 Communicatiedoelstellingen: fase 6 tijdens de winning

De relevante doelgroepen zijn op de hoogte van werkzaamheden en activiteiten die eventueel kunnen leiden tot hinder
Relevante en actuele informatie over de procedure en vergunningen zijn vindbaar.
Het is duidelijk met wie men contact op kan nemen voor informatie en het stellen van vragen.



5. Communicatiestrategie

De communicatiestrategie richt zich op informeren, betrekken, consulteren en activeren. De basis voor goede communicatie is interactie. Daarom is naast
informeren (zenden) luisteren essentieel. Het raadplegen van stakeholders (relatie) en burgers (communicatie) en hen betrekken bij het proces en de
afwegingen die gemaakt moeten worden, kan bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. Door belanghebbenden op een interactieve manier te
betrekken kan de spanning die het project oproept verminderen en mogelijk zelfs de kans op acceptatie vergroten.

Uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn: tijdig, transparant en persoonlijk. In een vroeg stadium belanghebbenden informeren over de plannen
verkleint de kans op weerstand en draagt bij aan het vertrouwen. Open communiceren betekent eerlijk zijn over het doel, de voor en nadelen, het proces
en de mate waarin belanghebbenden invloed hebben. De keuze voor transparantie over de gaswinning is van strategisch belang. Het draagt bij aan het
vergroten van vertrouwen. Cruciaal daarbij is het besef bij burgers en bedrijven dat er voorlopig nog gas nodig is voor de transitie naar een duurzame
energievoorziening.

5.1 Informeren
Informeren van belanghebbenden en belangstellenden over:

Het voornemen gas te winnen uit de velden Boergrup en Lombok.
Tijdlijn project met mijlpalen.
Het participatieplan.
De ambitie van Vermilion om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.
De rol van SodM als toezichthouder.
De verschillende fasen van een gaswinningsproject.
De voor en nadelen van gas (in relatie tot de energietransitie).
Het vergunningstraject voor de gaswinning en bijbehorende inspraak en bezwaarmomenten.
De andere winningen in de regio.
De (cumulatieve) effecten, het risico op schade en de effecten op natuur en milieu.
Het proces van schadeafhandeling.
Hoe we hen in de toekomst zullen gaan informeren (via welke kanalen en middelen).

Het vergroten van de kennis over het project, het proces en de feiten bij alle doelgroepen door heb te informeren en te betrekken.





6. Doelgroepenanalyse

We bepalen via de eerder verzamelde informatie over de omgeving voor welke doelgroepen de communicatieaanpak uitgewerkt moet worden. Het kan hier
natuurlijk gaan om de doelgroep van de winning, maar ook om het bevoegd gezag dat een beslissing moet gaan nemen, of om partijen voor wie er iets gaat
veranderen.

We kunnen concluderen dat de communicatiedoelgroepen onder te verdelen zijn in vijf groepen: decentrale overheden, samenwerkingspartners
(adviseurs), directe omgeving, belangengroepen en media. Allen hebben verschillende belangen en rollen en behoeven dus een andere benadering. We
maken het onderscheid tussen primaire en secundaire doelgroepen:

Primair: directe omgeving en decentrale overheden
Secundair: samenwerkingspartners, belangengroepen en media



Omschrijving doelgroep directe omgeving

Direct omwonenden: In de gemeente Weststellingwerf is het grootste deel van bevolking tussen de 45 65 jaar en 65+ jaar. Dit deel is ongeveer 54% van de
bevolking.

Landeigenaren
Direct omwonenden Gemeente
Mensen in de nabije omgeving (de regio)
Plaatselijke belangen

Omschrijving doelgroep (decentrale) overheden

Omschrijving doelgroep samenwerkingspartners (adviseurs en betrokken instanties)

Omschrijving doelgroep belangengroepen

Omschrijving doelgroep media



7. Kernboodschappen

We hebben een aantal kernboodschappen geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in een algemene kernboodschap (die wordt aangepast aan de fase waarin
het project zich bevindt) en een aantal kernboodschappen per thema.

7.1 Algemeen over RCR Boergrup en Lombok
In de loop van het project worden per fase aanvullende kernboodschappen geformuleerd als de fase daarom vraagt. Deze worden hier dan onder geplaatst
in het document.

Fase 1
Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief om het gasveld Boergrup (op de grens
van Drenthe en Friesland) te ontwikkelen. Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet is de rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit
initiatief. Het ministerie 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. Op de website
www.vermilionenergy.nl/boergrup zal Vermilion Energy ontwikkelingen melden. Het ministerie van EZK zal ontwikkelingen over de procedure en de
mogelijkheden voor participatie melden via [webpagina Bureau energieprojecten].

7.2 Nut en noodzaak gaswinning in Nederland
Het kabinet geeft voorkeur aan gaswinning uit de Nederlandse kleine velden, zowel op land als op zee. Dit is beter is voor klimaat, werkgelegenheid,
economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur en zorgt dat we minder afhankelijk zijn van de import uit andere
landen. In Nederland mag echter alleen aardgas worden gewonnen als dat ook echt veilig kan. Daarom wordt altijd bij iedere vergunningsaanvraag eerst een
zorgvuldige beoordeling gemaakt van de risico’s voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur, en de effecten voor milieu en natuur. Pas als de risico’s
klein zijn en gas veilig kan worden gewonnen, wordt de vergunning verleend.



8. Inventarisatie van inzetbare communicatiemiddelen

Projectpagina’s op websites
Er komen projectpagina’s over het RCR Boergrup project. De projectpagina op de website van Vermilion is de primaire informatiebron voor actuele en
achtergrondinformatie over het project. De projectpagina op de website van Bureau Energieprojecten is de primaire informatiebron voor actuele en
achtergrondinformatie over de procedure.

Projectpagina BEP (procedure)
Stappen in het proces
Link naar beleid Rijksoverheid over gaswinning kleine velden (pagina met filmpje)

Planning: ntb per fase
Doelgroep: stakeholders en omwonenden in de regio

Projectpagina Vermilion (project)
Kaartje van de locatie
Nieuws
Factsheet
Informatieposters
Achtergrondinformatie
Waarom gaswinning in Nederland?
Feiten en cijfers
Contactgegevens

Bijeenkomsten
Gedurende het proces zullen er meerdere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd
Breder overleg met vertegenwoordigers/bestuurders
Persoonlijke gesprekken met omwonenden

Advertenties in huis aan huisbladen
Bijeenkomsten worden aangekondigd in een advertentie in huis aan huisbladen



Drukwerk
Drukwerk (posters of factsheets) worden ontwikkeld door Vermilion en EZK

Brieven
Vermilion informeert direct omwonenden altijd tijdig met een persoonlijke brief

Persberichten (lokaal/regionaal)
Bij indienen startnotitie en andere formele momenten
Bij relevant nieuws (positief en negatief)
Aankondiging/uitnodiging inloopbijeenkomsten



9. Planning en communicatiekalender

9.1 Planning RCR traject

Week Mijlpaal

9.2 Communicatiekalender

2020

Week Actie/middel

2021

Week Actie/middel



2022

Week Actie/middel

2023

Week Actie/middel
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@rvo.nl>; @rhdhv.com' @rhdhv.com>;
@vermilionenergy.com>; @rhdhv.com>;

@rvo.nl>; @minezk.nl>
Onderwerp: Nieuwe versie 3 documenten

Dag allen,

Hierbij stuur ik jullie de nieuwe versie van de volgende drie documenten:

Voorstel voornemen participatie (het participatieplan)
Kennisgeving van het participatietraject (de advertentie)
SOMCOM plan

Ik heb alle opmerkingen die ik gekregen heb zoveel mogelijk verwerkt. Ook heb ik in het participatieplan wat
aanpassingen gedaan voor digitale toegankelijkheid. Ik heb daar verder geen ervaring mee maar zelf wat zaken
toegevoegd op basis van de mail van (waarbij ik eerlijk gezegd niet veel begreep van die schrijfnamen in
word). Is er misschien iemand die hier kennis van heeft en dit kan beoordelen?

Zoals jullie zien staan er in de documenten nog altijd een paar kleine dingen open (paar vragen in de kantlijn waar ik
geen antwoord op had of bijvoorbeeld een procedure die ik niet ken). Maar zodra die zijn aangevuld kunnen de
documenten volgens plan in de volgende projectgroep op woensdag 2 december worden goedgekeurd (het
SOMCOM plan is immers een plan dat continu in ontwikkeling blijft).

Daarna kan de plaatsing van de kennisgeving (de ‘advertentie’) volgens mij dus ook worden ingepland.

Groet,

External Affairs

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

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

E @vermilionenergy.com
M +31 6
W www.vermilionenergy.nl

10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e 10.2.e
10.2.e 10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e
10.2.e
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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.



ennisgeving voornemen en artici atie 
rij sco rdinatieregeling gas inning Boergru  en om o
Het ministerie van Economische a en en limaat E  hee t van Vermilion Energ  

etherlands B V  Vermilion  een verzoe  ontvangen voor het innen van aardgas uit de 
gasvelden Boergru  en om o  gelegen onder de gemeenten Westerveld en 
Weststelling er  n deze ennisgeving leest u at het roject inhoudt  aarover u unt 
meeden en en hoe u unt reageren

Het voornemen van Vermilion

Het mijnbouwbedrijf heeft het ministerie laten weten een nieuwe gaswinningslocatie aan te willen 
leggen in de omgeving van Boergrup. Er moet ook een leiding worden aangelegd die wordt 
aangesloten op het ondergrondse gasleidingsnetwerk. 

Wat doet het ministerie

Het ministerie neemt de aanvraag in behandeling en past de rijkscoördinatieregeling (RCR) toe. Dit 
betekent dat het ministerie van EZK de besluitvorming coördineert en samen met het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uiteindelijk bepaalt waar de locatie en de
aansluiting op het bestaande gastransportnetwerk komt. De rijkscoördinatieregeling is hier 
wettelijk verplicht omdat een deel van de velden onder een beschermd natuurgebied (Natura-
2000) ligt.

Wat houdt het roject in

Op de kaart hieronder staan onder andere de gasvelden Boergrup en Lombok in het geel 
en de omliggende gasleidingen (de rode lijnen). Bron: Vermilion Energy Netherlands B.V.
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Is en komt er voldoende informatie beschikbaar op de manier die in het voorstel voor
participatie beschreven is?

Hoe unt u reageren

Digitaal: Wij ontvangen uw reactie bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op
www.rvo.nl/gaswinning-boergrup. Het is niet mogelijk om te reageren via e-mail.
Per post: Door een reactie te sturen naar Bureau Energieprojecten, Inspraakpunt
rijkscoördinatieregeling gaswinning Boergrup en Lombok, Postbus 142, 2270 AC  Voorburg.
Mondeling: Telefonisch via Bureau Energieprojecten van maandag tot en met vrijdag van
9.00 uur tot 12.00 uur via telefoonnummer 070 379 89 79.

Als u bij uw reactie uw naam, postadres en e-mailadres vermeldt, informeren wij u over de 
voortgang van het project.

Wat ge eurt er met u  reactie

Uw reactie op deze kennisgeving wordt betrokken bij het opstellen van het eerste document van 
het project, de zogenoemde concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD staat 
welke oplossingen/alternatieven worden onderzocht en hoe het onderzoek wordt gedaan. De 
concept-NRD zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 ter inzage liggen.

Uw reactie op het voorstel voor participatie wordt gebruikt om het participatieproces verder uit te 
werken.

Wilt u meer eten

Meer informatie over het project vindt u op www.rvo.nl/gaswinning-boergrup. Heeft u na het 
bezoeken van de website nog vragen? Dan kunt u met Bureau Energieprojecten telefonisch contact 
opnemen via telefoonnummer 070 379 89 79.

Het ministerie van EZK en Vermilion gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken 
deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet 
langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacy beleid van het ministerie van EZK op 
www.bureau-energieprojecten.nl. 





1. Inleiding

Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) wil vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas winnen uit de kleine gasvelden Boergrup en Lombok. Deze 
locatie zal worden aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk van Vermilion, waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse 
huishoudens en bedrijven. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgt voor de ruimtelijke inpassing en coördineert de vergunningverlening op basis van de 
rijkscoördinatieregeling (RCR). De Mijnbouwwet bepaalt dat de RCR hier van toepassing is. Een deel van de gasvelden ligt namelijk onder een Natura-2000 
gebied. Onderdeel van de regeling is dat het ministerie van EZK als bevoegd gezag uiteindelijk de verantwoordelijkheid heeft om te besluiten over het nog 
door Vermilion in te dienen winningsplan. 

Het omgevingsmanagement en de communicatie van EZK zijn gericht op de begeleiding van de RCR, zorgvuldige ruimtelijke inpassing in een 
rijksinpassingsplan en de coördinatie van de vergunningverlening. De verantwoordelijkheid van Vermilion op dit gebied ligt vooral bij het informeren en 
betrekken van betrokkenen met informatie over de activiteiten en de werkzaamheden (technische en praktische informatie) voor de voorbereiding en 
uitvoering van de gaswinning. 

Dit plan is voor iedereen die graag meer wil weten over hoe TenneT en Vermilion om willen gaan met participatie in deze fase van het project en welke 
communicatiemiddelen we gebruiken. In dit plan leest u hoe u betrokken kunt zijn bij de verdere uitwerking van het voorkeursalternatief. 
Omgekeerd horen we graag hoe u participatie graag ingevuld ziet. We bekijken dan samen op welke manier we hier het beste invulling aan kunnen geven. 
Het eerste gedeelte van het plan bestaat uit een analyse van wie een belang heeft bij dit project (een belanghebbendenanalyse: wie zal het project raken) 
en een beschrijving van hoe we hen willen betrekken. Dat vormt de basis voor de praktische uitwerking verderop in dit document: het communicatieplan. 
Hierin staat beschreven wat de communicatieboodschappen zijn en op welke manier en wanneer de doelgroepen hiermee benaderd worden. Het 
communicatieplan wordt verder uitgewerkt naarmate het vergunningstraject vordert. Het is dus een dynamisch document. 

Het uitgangspunt is dat zowel Vermilion als EZK proactief en open informeren. Vermilion en EZK zijn zo transparant mogelijk en blijven dat ook na afronding 
van de procedure. Zo willen we bouwen aan vertrouwen en een respectvolle dialoog met ruimte voor alle meningen. 

Wij hopen dat de omgeving zich door de voorgestelde aanpak betrokken en gehoord voelt. 





2.2 RCR 
De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn bij mijnbouwprojecten van nationaal 
belang bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing (in dit geval opstellen van een rijksinpassingsplan voor de gaswinningslocatie en de leidingen). De 
minister van EZK coördineert het verlenen van de vergunningen voor uitvoering van de activiteiten in het rijksinpassingsplan.  

2.3 De omgeving 
Het gebied rondom deze twee gasvelden is een dunbevolkte, landelijke omgeving met een aantal kleine dorpskernen, veel agrarische activiteiten en natuur. 
Vermilion is al langer actief in deze specifieke regio en heeft hier verschillende gaswinningslocaties. Dat is ook duidelijk te zien op de kaart op de vorige 
pagina. Vermilion kent de omgeving dus goed en heeft veel contacten met lokale overheden, verenigingen, media, bewoners en direct omwonenden van 
projecten. Ook staat Vermilion in contact met lokale belangengroepen die tegen gaswinning zijn. Zie ook de analyse van de belanghebbenden in het 
volgende hoofdstuk.  

2.4 Natura 2000 
De gasvelden Boergrup en Lombok liggen allebei voor een klein deel onder een Natura 2000 gebied. Dat is ook de reden dat hier de RCR van toepassing is. 
Het gaat om het Natura 2000 gebied Drents-Friese Wold & Leggelderveld. Het gebied kent veel naaldbossen, maar daarnaast zijn ook stuifzanden, 
heidevelden, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, zwak gebufferde vennen, loofbossen en beken aanwezig. Het gebied heeft een totale oppervlakte van 
7466 hectare. 

2.5 Gedragscode gaswinning kleine velden 
Vermilion is als gaswinningsbedrijf aangesloten bij branchevereniging NOGEPA. Vermilion heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode voor gaswinning uit 
kleine velden van NOGEPA. De gedragscode geeft inzicht in de werkwijze, hoe gaswinningsbedrijven in kleine gasvelden zich gedragen in de omgeving en 
wat zij samen met die omgeving willen doen om een positieve impuls te geven aan voor de omgeving belangrijke onderwerpen. 
https://www.onsaardgas.nl/wp-content/uploads/2018/06/NOGEPA Gedragscode boekje2-1.pdf 



3. Analyse van belanghebbenden

3.1 Overzicht 
Categorie Belanghebbenden Rol en/of belang 
Overheden - Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat (EZK)
- Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties (BZK)
- Ministerie Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV)
- Energie Beheer Nederland (EBN)
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
- TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO 

AGE)
- Provincie Drenthe

- Provincie Friesland
- Gemeente Westerveld
- Gemeente Weststellingwerf
- Wetterskip Fryslân
- Drents Overijsselse Delta
- Mijnraad
- TCBB

- Nationaal belang gaswinning, coördinatie RCR, bevoegd gezag inpassingplan

- Ruimtelijk inpassing, Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en medebevoegd gezag inpassingsplan 

- Betrokken bij vergunningverlening

- Deelnemer in project
- Toezichthouder en adviseur
- Adviseur van EZK

- Adviseur in vergunningsproces, belangen van inwoners, bevoegd gezag voor
natuurvergunning boeren

- Idem
- Locatie in gemeente,
- Gasveld deels onder gemeente
- Waterhuishouding/bodemdaling
- Idem
- Adviseur EZK
- Geeft informatie aan burgers en adviseert EZK

Directe omgeving - Landeigenaren
- Direct omwonenden (mensen die binnen 

een straal van 1 kilometer van het 
uiteindelijke project wonen)

- Inwoners gemeente Westerveld

- Eigenaren van de beoogde locatie en pijpleiding traject
- Zorgen/vragen over werkzaamheden en over effecten van gaswinning

- Vragen/zorgen over gaswinning
Belangengroepen - Milieudefensie Westerveld

- GasDrOvF
- Plaatselijk belang Vledderveen
- Dorpsgemeenschap Frederiksoord

Wilhelminaoord e.o.

- Kritisch op gaswinning, zijn niet tegen in principe
- Kritisch op gaswinning
- Vragen/zorgen over gaswinning
- Vragen/zorgen over gaswinning



- Maatschappij van Weldadigheid
- Plaatselijk Belang 'De Eendracht'

- Vragen/zorgen over gaswinning
- Vragen/zorgen over gaswinning

Media - Regionale media
- Lokale media

- Nieuwswaarde
- Nieuwswaarde / informatievoorziening











4.2 Communicatiedoelstellingen: fase 2 V&P 
De relevante doelgroepen weten dat er een participatieplan is.
De relevante doelgroepen begrijpen waar ze invloed op hebben (en waar ze geen invloed op hebben).
De relevante doelgroepen weten hoe en wanneer ze kunnen participeren.

4.3 Communicatiedoelstellingen: fase 3 NRD 
Men is op de hoogte van de planning van de NRD fase. 

4.4. Communicatiedoelstellingen: fase 4 MER 

Men is op de hoogte van de planning van de MER fase. 

4.5 Communicatiedoelstellingen: fase 5 IP 

Men is op de hoogte van de planning van de IP fase. 
De relevante doelgroepen op de hoogte van mogelijke effecten in de omgeving (bodembeweging)
De relevante doelgroepen op de hoogte van de procedure (communicatiemomenten, zienswijze indienen, planning definitief besluit)
De relevante doelgroepen op de hoogte van wat te doen bij schade
De relevante doelgroepen op de hoogte van de winningsstrategie (productievolume, productieduur, wanneer starten)
De relevante doelgroepen op de hoogte van de planning van werkzaamheden en activiteiten

4.6 Communicatiedoelstellingen: fase 6 tijdens de winning 

De relevante doelgroepen zijn op de hoogte van werkzaamheden en activiteiten die eventueel kunnen leiden tot hinder
Relevante en actuele informatie over de procedure en vergunningen zijn vindbaar.
Het is duidelijk met wie men contact op kan nemen voor informatie en het stellen van vragen. 



5. Communicatiestrategie

De communicatiestrategie richt zich op informeren, betrekken, consulteren en activeren. De basis voor goede communicatie is interactie. Daarom is naast 
informeren (zenden) luisteren essentieel. Het raadplegen van stakeholders (relatie) en burgers (communicatie) en hen betrekken bij het proces en de 
afwegingen die gemaakt moeten worden, kan bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. Door belanghebbenden op een interactieve manier te 
betrekken kan de spanning die het project oproept verminderen en mogelijk zelfs de kans op acceptatie vergroten. 

Uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn: tijdig, transparant en persoonlijk. In een vroeg stadium belanghebbenden informeren over de plannen 
verkleint de kans op weerstand en draagt bij aan het vertrouwen. Open communiceren betekent eerlijk zijn over het doel, de voor- en nadelen, het proces 
en de mate waarin belanghebbenden invloed hebben. De keuze voor transparantie over de gaswinning is van strategisch belang. Het draagt bij aan het 
vergroten van vertrouwen. Cruciaal daarbij is het besef bij burgers en bedrijven dat er voorlopig nog gas nodig is voor de transitie naar een duurzame 
energievoorziening. 

5.1 Informeren 
Informeren van belanghebbenden en belangstellenden over: 

Het voornemen gas te winnen uit de velden Boergrup en Lombok.
Tijdlijn project met mijlpalen.
Het participatieplan.
De ambitie van Vermilion om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.
De rol van SodM als toezichthouder. 
De verschillende fasen van een gaswinningsproject.
De voor- en nadelen van gas (in relatie tot de energietransitie).
Het vergunningstraject voor de gaswinning en bijbehorende inspraak- en bezwaarmomenten.
De andere winningen in de regio.
De (cumulatieve) effecten, het risico op schade en de effecten op natuur en milieu.
Het proces van schadeafhandeling.
Hoe we hen in de toekomst zullen gaan informeren (via welke kanalen en middelen).

Het vergroten van de kennis over het project, het proces en de feiten bij alle doelgroepen door heb te informeren en te betrekken.





6. Doelgroepenanalyse

We bepalen via de eerder verzamelde informatie over de omgeving voor welke doelgroepen de communicatieaanpak uitgewerkt moet worden. Het kan hier 
natuurlijk gaan om de doelgroep van de winning, maar ook om het bevoegd gezag dat een beslissing moet gaan nemen, of om partijen voor wie er iets gaat 
veranderen. 

We kunnen concluderen dat de communicatiedoelgroepen onder te verdelen zijn in vijf groepen: decentrale overheden, samenwerkingspartners 
(adviseurs), directe omgeving, belangengroepen en media. Allen hebben verschillende belangen en rollen en behoeven dus een andere benadering. We 
maken het onderscheid tussen primaire en secundaire doelgroepen: 

Primair: directe omgeving en decentrale overheden
Secundair: samenwerkingspartners, belangengroepen en media



Omschrijving doelgroep directe omgeving 

Direct omwonenden: In de gemeente Weststellingwerf is het grootste deel van bevolking tussen de 45-65 jaar en 65+ jaar. Dit deel is ongeveer 54% van de 
bevolking.  

Landeigenaren 
Direct omwonenden Gemeente 
Mensen in de nabije omgeving (de regio) 
Plaatselijke belangen 

Omschrijving doelgroep (decentrale) overheden 

Omschrijving doelgroep samenwerkingspartners (adviseurs en betrokken instanties) 

Omschrijving doelgroep belangengroepen 

Omschrijving doelgroep media 



7. Kernboodschappen

We hebben een aantal kernboodschappen geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in een algemene kernboodschap (die wordt aangepast aan de fase waarin 
het project zich bevindt) en een aantal kernboodschappen per thema. 

7.1 Algemeen over RCR Boergrup en Lombok 
In de loop van het project worden per fase aanvullende kernboodschappen geformuleerd als de fase daarom vraagt. Deze worden hier dan onder geplaatst 
in het document. 

Fase 1 
Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief om het gasveld Boergrup (op de grens 
van Drenthe en Friesland) te ontwikkelen. Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet is de rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit 
initiatief. Het ministerie 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. Op de website 
www.vermilionenergy.nl/boergrup zal Vermilion Energy ontwikkelingen melden. Het ministerie van EZK zal ontwikkelingen over de procedure en de 
mogelijkheden voor participatie melden via [webpagina Bureau energieprojecten]. 

7.2 Nut en noodzaak gaswinning in Nederland 
Het kabinet geeft voorkeur aan gaswinning uit de Nederlandse kleine velden, zowel op land als op zee. Dit is beter is voor klimaat, werkgelegenheid, 
economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur en zorgt dat we minder afhankelijk zijn van de import uit andere 
landen. In Nederland mag echter alleen aardgas worden gewonnen als dat ook echt veilig kan. Daarom wordt altijd bij iedere vergunningsaanvraag eerst een 
zorgvuldige beoordeling gemaakt van de risico’s voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur, en de effecten voor milieu en natuur. Pas als de risico’s 
klein zijn en gas veilig kan worden gewonnen, wordt de vergunning verleend. 



8. Inventarisatie van inzetbare communicatiemiddelen

Projectpagina’s op websites 
Er komen projectpagina’s over het RCR Boergrup project. De projectpagina op de website van Vermilion is de primaire informatiebron voor actuele en 
achtergrondinformatie over het project. De projectpagina op de website van Bureau Energieprojecten is de primaire informatiebron voor actuele en 
achtergrondinformatie over de procedure. 

Projectpagina BEP (procedure) 
Stappen in het proces
Link naar beleid Rijksoverheid over gaswinning kleine velden (pagina met filmpje)

Planning: ntb per fase 
Doelgroep: stakeholders en omwonenden in de regio 

Projectpagina Vermilion (project) 
• Kaartje van de locatie
• Nieuws
• Factsheet
• Informatieposters
• Achtergrondinformatie
• Waarom gaswinning in Nederland?
• Feiten en cijfers
• Contactgegevens

Bijeenkomsten 
Gedurende het proces zullen er meerdere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd
Breder overleg met vertegenwoordigers/bestuurders
Persoonlijke gesprekken met omwonenden

Advertenties in huis-aan-huisbladen 
Bijeenkomsten worden aangekondigd in een advertentie in huis-aan-huisbladen



Drukwerk 
Drukwerk (posters of factsheets) worden ontwikkeld door Vermilion en EZK

Brieven 
Vermilion informeert direct omwonenden altijd tijdig met een persoonlijke brief

Persberichten (lokaal/regionaal) 
Bij indienen startnotitie en andere formele momenten 
Bij relevant nieuws (positief en negatief)
Aankondiging/uitnodiging inloopbijeenkomsten



9. Planning en communicatiekalender

9.1 Planning RCR traject 

Week Mijlpaal 

9.2 Communicatiekalender 

2020 

Week Actie/middel 

2021 

Week Actie/middel 



2022 

Week Actie/middel 

2023 

Week Actie/middel 





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 winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI (zie figuur 1 hieronder). 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 wel acht keer zoveel CO2 uitstoot als
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 miljarden euro’s aan gasbaten op (geld dat naar de schatkist 
gaat en dat dus bestemd is voor bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de energietransitie). 

Het project is dus 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 het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk 
van Vermilion, 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.  

Werken in de geest van de Omgevingswet 
De formele besluitvorming voor het project Gaswinning Boergrup vindt waarschijnlijk in 2022 plaats. 
Naar verwachting is tegen die tijd de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. 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. Daarbij 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. Waar u Wet ruimtelijke ordening (Wro) leest bedoelen wij ook de Omgevingswet 
en waar u rijksinpassingsplan (RIP) leest, bedoelen wij ook het projectbesluit. 



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 wil Vermilion de locatie met een ondergrondse 
pijpleiding aansluiten op de bestaande ondergrondse aardgasinfrastructuur van Vermilion. 

Alternatieven zijn in ieder geval mogelijk voor: 
Positionering boor- en winningslocatie
Aansluiting locatie (op 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. 

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) 

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. 

2023 Onherroepelijk inpassingsplan 
en vergunningen 

Behandeling en uitspraak van eventuele beroepen 
door de Raad van State 

2023 Start realisatie 

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 
eindresultaten hier beter van worden. 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 is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van aardgas. 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 richting 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 bepalen welke alternatieven 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, Drents Overijsselse 
Delta, GasDrOVf en Milieudefensie. 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. De aankondiging van deze bijeenkomsten wordt gedaan in 
de Staatscourant en in lokale huis-aan-huisbladen. 

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









3

‘Advertentie’ is
werktitel zodra het
gepubliceerd wordt
hanteren we de
juridische term:
‘Kennisgeving’

omm ni a ie edenee li n 
mailen naa  egionale 
o e eden

11 Niet bekend of dit
reeds is gebeurd.

5 oo e eiden ep pagina  
oe g p

11 1

6 apa i ei  oo  sessies 
in o me en/op alen 
al e na ie en en oo  
i oe ingsa ies 

18 11

7  es li  o e leg inplannen  
odanig da  p li a ies nie  in 

ged ang omen

11 11
2020

, 2020

8 iens i en i  in ega 
p o ed e die ien op oe g p 
delen me  p o e eam

11 11
2020

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e





2

a  de digi ale oegan eli eid e e  an i  elpen  maa  i  i  e  e g ap in mi n i d en o  da  d s ie  en 
daa  ssendoo  doo  moe en doen. e e ee  al e  so ieso nie  mee  l en. oo  e olg do men en an i  
da  elaas oo  nie  s andaa d op me nemen.

oe

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: woensdag 25 november 2020 12:04
Aan: (WVL) < @rws.nl>; @minezk.nl>;

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

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

Onderwerp: Nieuwe versie 3 documenten

Dag allen,

Hierbij stuur ik jullie de nieuwe versie van de volgende drie documenten:

Voorstel voornemen participatie (het participatieplan)
Kennisgeving van het participatietraject (de advertentie)
SOMCOM plan

Ik heb alle opmerkingen die ik gekregen heb zoveel mogelijk verwerkt. Ook heb ik in het participatieplan wat
aanpassingen gedaan voor digitale toegankelijkheid. Ik heb daar verder geen ervaring mee maar zelf wat zaken
toegevoegd op basis van de mail van (waarbij ik eerlijk gezegd niet veel begreep van die schrijfnamen in
word). Is er misschien iemand die hier kennis van heeft en dit kan beoordelen?

Zoals jullie zien staan er in de documenten nog altijd een paar kleine dingen open (paar vragen in de kantlijn waar ik
geen antwoord op had of bijvoorbeeld een procedure die ik niet ken). Maar zodra die zijn aangevuld kunnen de
documenten volgens plan in de volgende projectgroep op woensdag 2 december worden goedgekeurd (het
SOMCOM plan is immers een plan dat continu in ontwikkeling blijft).

Daarna kan de plaatsing van de kennisgeving (de ‘advertentie’) volgens mij dus ook worden ingepland.

Groet,

Vermilion Energy Netherlands B.V. 
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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.









2.2 RCR
De ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn bij mijnbouwprojecten van nationaal
belang bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing (in dit geval opstellen van een rijksinpassingsplan voor de gaswinningslocatie en de leidingen). De
minister van EZK coördineert het verlenen van de vergunningen voor uitvoering van de activiteiten in het rijksinpassingsplan.

2.3 De omgeving
Het gebied rondom deze twee gasvelden is een dunbevolkte, landelijke omgeving met een aantal kleine dorpskernen, veel agrarische activiteiten en natuur.
Vermilion is al langer actief in deze specifieke regio en heeft hier verschillende gaswinningslocaties. Dat is ook duidelijk te zien op de kaart op de vorige
pagina. Vermilion kent de omgeving dus goed en heeft veel contacten met lokale overheden, verenigingen, media, bewoners en direct omwonenden van
projecten. Ook staat Vermilion in contact met lokale belangengroepen die tegen gaswinning zijn. Zie ook de analyse van de belanghebbenden in het
volgende hoofdstuk.

2.4 Natura 2000
De gasvelden Boergrup en Lombok liggen allebei voor een klein deel onder een Natura 2000 gebied. Dat is ook de reden dat hier de RCR van toepassing is.
Het gaat om het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold & Leggelderveld. Het gebied kent veel naaldbossen, maar daarnaast zijn ook stuifzanden,
heidevelden, jeneverbesstruweel, schrale graslanden, zwak gebufferde vennen, loofbossen en beken aanwezig. Het gebied heeft een totale oppervlakte van
7466 hectare.

2.5 Gedragscode gaswinning kleine velden
Vermilion is als gaswinningsbedrijf aangesloten bij branchevereniging NOGEPA. Vermilion heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode voor gaswinning uit
kleine velden van NOGEPA. De gedragscode geeft inzicht in de werkwijze, hoe gaswinningsbedrijven in kleine gasvelden zich gedragen in de omgeving en
wat zij samen met die omgeving willen doen om een positieve impuls te geven aan voor de omgeving belangrijke onderwerpen.
https://www.onsaardgas.nl/wp content/uploads/2018/06/NOGEPA Gedragscode boekje2 1.pdf



3. Analyse van belanghebbenden

3.1 Overzicht
Categorie Belanghebbenden Rol en/of belang
Overheden Ministerie van Economische Zaken en

Klimaat (EZK)
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK)
Ministerie Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV)
Energie Beheer Nederland (EBN)
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO
AGE)
Provincie Drenthe

Provincie Friesland
Gemeente Westerveld
Gemeente Weststellingwerf
Wetterskip Fryslân
Drents Overijsselse Delta
Mijnraad
TCBB

Nationaal belang gaswinning, coördinatie RCR, bevoegd gezag inpassingplan

Ruimtelijk inpassing, Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en medebevoegd gezag inpassingsplan

Betrokken bij vergunningverlening

Deelnemer in project
Toezichthouder en adviseur
Adviseur van EZK

Adviseur in vergunningsproces, belangen van inwoners, bevoegd gezag voor
natuurvergunning boeren
Idem
Locatie in gemeente,
Gasveld deels onder gemeente
Waterhuishouding/bodemdaling
Idem
Adviseur EZK
Geeft informatie aan burgers en adviseert EZK

Directe omgeving Landeigenaren
Direct omwonenden (mensen die binnen
een straal van 1 kilometer van het
uiteindelijke project wonen)
Inwoners gemeente Westerveld

Eigenaren van de beoogde locatie en pijpleiding traject
Zorgen/vragen over werkzaamheden en over effecten van gaswinning

Vragen/zorgen over gaswinning
Belangengroepen Milieudefensie Westerveld

GasDrOvF
Plaatselijk belang Vledderveen
Dorpsgemeenschap Frederiksoord
Wilhelminaoord e.o.

Kritisch op gaswinning, zijn niet tegen in principe
Kritisch op gaswinning
Vragen/zorgen over gaswinning
Vragen/zorgen over gaswinning



Maatschappij van Weldadigheid
Plaatselijk Belang 'De Eendracht'

Vragen/zorgen over gaswinning
Vragen/zorgen over gaswinning

Media Regionale media
Lokale media

Nieuwswaarde
Nieuwswaarde / informatievoorziening











4.2 Communicatiedoelstellingen: fase 2 V&P
De relevante doelgroepen weten dat er een participatieplan is.
De relevante doelgroepen begrijpen waar ze invloed op hebben (en waar ze geen invloed op hebben).
De relevante doelgroepen weten hoe en wanneer ze kunnen participeren.

4.3 Communicatiedoelstellingen: fase 3 NRD
Men is op de hoogte van de planning van de NRD fase.

4.4. Communicatiedoelstellingen: fase 4 MER

Men is op de hoogte van de planning van de MER fase.

4.5 Communicatiedoelstellingen: fase 5 IP

Men is op de hoogte van de planning van de IP fase.
De relevante doelgroepen op de hoogte van mogelijke effecten in de omgeving (bodembeweging)
De relevante doelgroepen op de hoogte van de procedure (communicatiemomenten, zienswijze indienen, planning definitief besluit)
De relevante doelgroepen op de hoogte van wat te doen bij schade
De relevante doelgroepen op de hoogte van de winningsstrategie (productievolume, productieduur, wanneer starten)
De relevante doelgroepen op de hoogte van de planning van werkzaamheden en activiteiten

4.6 Communicatiedoelstellingen: fase 6 tijdens de winning

De relevante doelgroepen zijn op de hoogte van werkzaamheden en activiteiten die eventueel kunnen leiden tot hinder
Relevante en actuele informatie over de procedure en vergunningen zijn vindbaar.
Het is duidelijk met wie men contact op kan nemen voor informatie en het stellen van vragen.



5. Communicatiestrategie

De communicatiestrategie richt zich op informeren, betrekken, consulteren en activeren. De basis voor goede communicatie is interactie. Daarom is naast
informeren (zenden) luisteren essentieel. Het raadplegen van stakeholders (relatie) en burgers (communicatie) en hen betrekken bij het proces en de
afwegingen die gemaakt moeten worden, kan bijdragen aan de kwaliteit van de besluitvorming. Door belanghebbenden op een interactieve manier te
betrekken kan de spanning die het project oproept verminderen en mogelijk zelfs de kans op acceptatie vergroten.

Uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn: tijdig, transparant en persoonlijk. In een vroeg stadium belanghebbenden informeren over de plannen
verkleint de kans op weerstand en draagt bij aan het vertrouwen. Open communiceren betekent eerlijk zijn over het doel, de voor en nadelen, het proces
en de mate waarin belanghebbenden invloed hebben. De keuze voor transparantie over de gaswinning is van strategisch belang. Het draagt bij aan het
vergroten van vertrouwen. Cruciaal daarbij is het besef bij burgers en bedrijven dat er voorlopig nog gas nodig is voor de transitie naar een duurzame
energievoorziening.

5.1 Informeren
Informeren van belanghebbenden en belangstellenden over:

Het voornemen gas te winnen uit de velden Boergrup en Lombok.
Tijdlijn project met mijlpalen.
Het participatieplan.
De ambitie van Vermilion om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen.
De rol van SodM als toezichthouder.
De verschillende fasen van een gaswinningsproject.
De voor en nadelen van gas (in relatie tot de energietransitie).
Het vergunningstraject voor de gaswinning en bijbehorende inspraak en bezwaarmomenten.
De andere winningen in de regio.
De (cumulatieve) effecten, het risico op schade en de effecten op natuur en milieu.
Het proces van schadeafhandeling.
Hoe we hen in de toekomst zullen gaan informeren (via welke kanalen en middelen).

Het vergroten van de kennis over het project, het proces en de feiten bij alle doelgroepen door heb te informeren en te betrekken.





6. Doelgroepenanalyse

We bepalen via de eerder verzamelde informatie over de omgeving voor welke doelgroepen de communicatieaanpak uitgewerkt moet worden. Het kan hier
natuurlijk gaan om de doelgroep van de winning, maar ook om het bevoegd gezag dat een beslissing moet gaan nemen, of om partijen voor wie er iets gaat
veranderen.

We kunnen concluderen dat de communicatiedoelgroepen onder te verdelen zijn in vijf groepen: decentrale overheden, samenwerkingspartners
(adviseurs), directe omgeving, belangengroepen en media. Allen hebben verschillende belangen en rollen en behoeven dus een andere benadering. We
maken het onderscheid tussen primaire en secundaire doelgroepen:

Primair: directe omgeving en decentrale overheden
Secundair: samenwerkingspartners, belangengroepen en media



Omschrijving doelgroep directe omgeving

Direct omwonenden: In de gemeente Weststellingwerf is het grootste deel van bevolking tussen de 45 65 jaar en 65+ jaar. Dit deel is ongeveer 54% van de
bevolking.

Landeigenaren
Direct omwonenden Gemeente
Mensen in de nabije omgeving (de regio)
Plaatselijke belangen

Omschrijving doelgroep (decentrale) overheden

Omschrijving doelgroep samenwerkingspartners (adviseurs en betrokken instanties)

Omschrijving doelgroep belangengroepen

Omschrijving doelgroep media



7. Kernboodschappen

We hebben een aantal kernboodschappen geformuleerd. Deze zijn onderverdeeld in een algemene kernboodschap (die wordt aangepast aan de fase waarin
het project zich bevindt) en een aantal kernboodschappen per thema.

7.1 Algemeen over RCR Boergrup en Lombok
In de loop van het project worden per fase aanvullende kernboodschappen geformuleerd als de fase daarom vraagt. Deze worden hier dan onder geplaatst
in het document.

Fase 1
Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief om het gasveld Boergrup (op de grens
van Drenthe en Friesland) te ontwikkelen. Op basis van artikel 141a van de Mijnbouwwet is de rijkscoördinatieregeling van rechtswege van toepassing op dit
initiatief. Het ministerie 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. Op de website
www.vermilionenergy.nl/boergrup zal Vermilion Energy ontwikkelingen melden. Het ministerie van EZK zal ontwikkelingen over de procedure en de
mogelijkheden voor participatie melden via [webpagina Bureau energieprojecten].

7.2 Nut en noodzaak gaswinning in Nederland
Het kabinet geeft voorkeur aan gaswinning uit de Nederlandse kleine velden, zowel op land als op zee. Dit is beter is voor klimaat, werkgelegenheid,
economie, behoud van kennis van de diepe ondergrond en aanwezige gasinfrastructuur en zorgt dat we minder afhankelijk zijn van de import uit andere
landen. In Nederland mag echter alleen aardgas worden gewonnen als dat ook echt veilig kan. Daarom wordt altijd bij iedere vergunningsaanvraag eerst een
zorgvuldige beoordeling gemaakt van de risico’s voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur, en de effecten voor milieu en natuur. Pas als de risico’s
klein zijn en gas veilig kan worden gewonnen, wordt de vergunning verleend.



8. Inventarisatie van inzetbare communicatiemiddelen

Projectpagina’s op websites
Er komen projectpagina’s over het RCR Boergrup project. De projectpagina op de website van Vermilion is de primaire informatiebron voor actuele en
achtergrondinformatie over het project. De projectpagina op de website van Bureau Energieprojecten is de primaire informatiebron voor actuele en
achtergrondinformatie over de procedure.

Projectpagina BEP (procedure)
Stappen in het proces
Link naar beleid Rijksoverheid over gaswinning kleine velden (pagina met filmpje)

Planning: ntb per fase
Doelgroep: stakeholders en omwonenden in de regio

Projectpagina Vermilion (project)
Kaartje van de locatie
Nieuws
Factsheet
Informatieposters
Achtergrondinformatie
Waarom gaswinning in Nederland?
Feiten en cijfers
Contactgegevens

Bijeenkomsten
Gedurende het proces zullen er meerdere informatiebijeenkomsten worden georganiseerd
Breder overleg met vertegenwoordigers/bestuurders
Persoonlijke gesprekken met omwonenden

Advertenties in huis aan huisbladen
Bijeenkomsten worden aangekondigd in een advertentie in huis aan huisbladen



Drukwerk
Drukwerk (posters of factsheets) worden ontwikkeld door Vermilion en EZK

Brieven
Vermilion informeert direct omwonenden altijd tijdig met een persoonlijke brief

Persberichten (lokaal/regionaal)
Bij indienen startnotitie en andere formele momenten
Bij relevant nieuws (positief en negatief)
Aankondiging/uitnodiging inloopbijeenkomsten



9. Planning en communicatiekalender

9.1 Planning RCR traject

Week Mijlpaal

9.2 Communicatiekalender

2020

Week Actie/middel

2021

Week Actie/middel



2022

Week Actie/middel

2023

Week Actie/middel





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 winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI (zie figuur 1 hieronder). 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 wel acht keer zoveel CO2 uitstoot als
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 miljarden euro’s aan gasbaten op (geld dat naar de schatkist
gaat en dat dus bestemd is voor bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs of de energietransitie).

Het project is dus 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 het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk
van Vermilion, 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.

Werken in de geest van de Omgevingswet
De formele besluitvorming voor het project Gaswinning Boergrup vindt waarschijnlijk in 2022 plaats.
Naar verwachting is tegen die tijd de nieuwe Omgevingswet in werking getreden. 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. Daarbij 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. Waar u Wet ruimtelijke ordening (Wro) leest bedoelen wij ook de Omgevingswet
en waar u rijksinpassingsplan (RIP) leest, bedoelen wij ook het projectbesluit.



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 wil Vermilion de locatie met een ondergrondse
pijpleiding aansluiten op de bestaande ondergrondse aardgasinfrastructuur van Vermilion.

Alternatieven zijn in ieder geval mogelijk voor:
Positionering boor en winningslocatie
Aansluiting locatie (op 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.

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)

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.

2023 Onherroepelijk inpassingsplan
en vergunningen

Behandeling en uitspraak van eventuele beroepen
door de Raad van State

2023 Start realisatie

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
eindresultaten hier beter van worden. 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 is op nationaal niveau verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van aardgas. 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 richting 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 bepalen welke alternatieven 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, Drents Overijsselse
Delta, GasDrOVf en Milieudefensie. 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. De aankondiging van deze bijeenkomsten wordt gedaan in
de Staatscourant en in lokale huis aan huisbladen.

Projectpagina op websites
Op speciale projectpagina’s van zowel EZK als Vermilion wordt informatie geplaatst die van belang is
voor de formele besluitvorming (NRD, ontwerpbesluiten, milieueffectrapport, enz.).
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External Affairs

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

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

E @vermilionenergy.com
M +31 6
W www.vermilionenergy.nl

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.
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.
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This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: donderdag 26 november 2020 14:32
Aan: )
Onderwerp: RE: [EXT]  RE: Nieuwe versie 3 documenten

Categorieën: Categorie Geel

Sta jij erachter dat we 2 december echt een klap hierop geven?

Met vriendelijke groet / Kind regards,

From:
Sent: donderdag 26 november 2020 12:36
To: ;

@rhdhv.com' ;

Subject: RE: [EXT] RE: Nieuwe versie 3 documenten

Prima, dan zijn dit hierbij de twee meest actuele versies van deze documenten die iedereen kan bekijken voor de
vergadering van 2 december.

From: @rvo.nl>
Sent: donderdag 26 november 2020 11:44
To: @vermilionenergy.com>; (WVL) < @rws.nl>;

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

@rvo.nl>; @minezk.nl>
Subject: RE: [EXT] RE: Nieuwe versie 3 documenten

Hallo

Nog een paar kleine dingetjes (zie bijlagen).

Groet,

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: donderdag 26 november 2020 08:51
Aan: @rvo.nl>; (WVL)

@rws.nl>; @minezk.nl>;
@minezk.nl>; @vermilionenergy.com>; @rhdhv.com'

< @rhdhv.com>; @vermilionenergy.com>;
@rhdhv.com>; @rvo.nl>;
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Ik heb alle opmerkingen die ik gekregen heb zoveel mogelijk verwerkt. Ook heb ik in het participatieplan wat
aanpassingen gedaan voor digitale toegankelijkheid. Ik heb daar verder geen ervaring mee maar zelf wat zaken
toegevoegd op basis van de mail van (waarbij ik eerlijk gezegd niet veel begreep van die schrijfnamen in
word). Is er misschien iemand die hier kennis van heeft en dit kan beoordelen?

Zoals jullie zien staan er in de documenten nog altijd een paar kleine dingen open (paar vragen in de kantlijn waar ik
geen antwoord op had of bijvoorbeeld een procedure die ik niet ken). Maar zodra die zijn aangevuld kunnen de
documenten volgens plan in de volgende projectgroep op woensdag 2 december worden goedgekeurd (het
SOMCOM plan is immers een plan dat continu in ontwikkeling blijft).

Daarna kan de plaatsing van de kennisgeving (de ‘advertentie’) volgens mij dus ook worden ingepland.

Groet,

External Affairs

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

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

E @vermilionenergy.com
M +31 6
W www.vermilionenergy.nl

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.
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The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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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Bijlage n

Geacht college,

Zoals u wellicht weet, heeft Vermilion Energy het voornemen om het gasveld 
Boergrup te ontwikkelen. 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. Zie de bijlage voor een kaart.

Vooruitlopend op de inwerktreding 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.

Er is op ambtelijk niveau al contact geweest tussen zowel Vermilion en uw 
organisatie als EZK en uw organisatie. Op dit moment werken wij aan de 
voorbereiding van een Kennisgeving voornemen en participatie. In de 
kennisgeving leggen we uit wat het initiatief van Vermilion behelst en nodigen wij 
de omgeving uit mee te denken over alternatieven. Verder kan de omgeving 
meedenken over welke alternatieven zullen worden meegenomen in de 
onderzoeken naar de effecten van de alternatieven op het milieu, de techniek, de 
kosten, de omgeving en de toekomstvastheid. 

Inmiddels hebben we een afspraak voor een bestuurlijk overleg staan op 7 
december aanstaande. Graag ga ik dan met u in gesprek over dit project en over 
de vormgeving van de bestuurlijke samenwerking en de procedure. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met  voor de 
ruimtelijke inpassing: @minezk.nl of 06- ).

Met vriendelijke groet,

MT-lid directie Warmte en Ondergrond 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 06
F 070

@minezk.nl

Nummer Actie Deadline 
actie

Actiehouder Opmerking

1 ps ellen an een 
ge om inee d M plan o.a. 
de en ale o e eden  en 

M plan ge s   is oo  
in e n ge i  nie  oo  
p li a ie

5 11
EN

2 12 20

Op 25 11 stuurt
herziene versie aan
projectgroep, deze
wordt op 2
december dan
formeel
goedgekeurd.

2 ps ellen an een oo nemen 
 a i ipa ieplan afzonderlijk

document en wordt wel
gepubliceerd)

5 11
EN

2 12 20

25 11 of zoveel
eerder als het klaar is
stuurt herziene
versie aan
projectgroep, deze
wordt op 2
december dan
formeel
goedgekeurd.

3 Advertentie (= Kennisgeving)
Voornemen & Participatieplan

11 1 Deze advertentie
versie 1 is gemaakt
en wordt ge up date
zodra het
Voornemen &
Participatieplan
gereed is. Vandaar
zelfde deadline van
11 12 2020

B1 taalniveau

‘Advertentie’ is
werktitel zodra het
gepubliceerd wordt
hanteren we de
juridische term:
‘Kennisgeving’

omm ni a ie edenee li n 
mailen naa  egionale 
o e eden

11 Niet bekend of dit
reeds is gebeurd.

5 oo e eiden ep pagina  
oe g p

11 1

6 apa i ei  oo  sessies 
in o me en/op alen 
al e na ie en en oo  
i oe ingsa ies 

18 11
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7  es li  o e leg inplannen  
odanig da  p li a ies nie  in 

ged ang omen

11 11
2020

, 2020

8 iens i en i  in ega 
p o ed e die ien op oe g p 
delen me  p o e eam 

11 11
2020
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