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Deel II. COM plan
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1. Situatie project

e  eoogde gas eld lig  in de p o in ie en e i  ledde een in de gemeen e es e eld. In de e egio in  e milion oo  gas i  
e s illende ande e leine gas elden  oals es een in de gemeen e een i e land en i  e  gas eld ie e  i  apse. e milion

p od ee  aa dgas i  een g oo  aan al leine gas elden in ede land in li n me  e  a ine s eleid. p asis an seismis  onde oe  
e a  e milion da  i  i  ledde een gas e ind  in de elden oe g p en om o . e elden liggen onde  de gemeen en 
es e eld en es s elling e  en allen in de innings e g nningen o edi  en en e I. 

aart: ermilion velden oergrup en ombok in et geel  

e milion gaa  oo  de gas elden oe g p en om o  een e g nnings a e  s a en. e  is an elang  en daa mee d s oo  een 
e s e e e  an e milion en  om oeg i dig in gesp e  e gaan me  de elang i s e s a e olde s. as inning is een poli ie

ge oelig onde e p. a  e  maa s appeli e o gen en agen le en ond n  en nood aa  en ge olgen an gas inning is eg i peli . 
e  doel is ia een open dialoog o eel mogeli  is e oo omen. aa om in o me en eide pa i en i dig en o eel mogeli  alle 
e o enen o e  de on i elingen en ei en. i  illen samen me  alle s a e olde s o e leggen oe de e en ele nega ie e e e en 
an de inningsa i i ei en geminimalisee d nnen o den. a e olde s o den op imaal in de gelegen eid ges eld om aan e a en. 
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2. Kernboodschap

Vermilion is van plan om gas te winnen uit de gasvelden Boergroep en Lombok en heeft daarvoor een aanvraag in gediend 
bij het ministerie van EZK. In de nabije toekomst blijft aardgas als energiebron voor burgers en bedrijven noodzakelijk en 
kan het worden ingezet om de energietransitie naar duurzame energiebronnen te versnellen. Gaswinning uit kleine 
gasvelden is alleen toegestaan als het veilig en verantwoord kan. 

RCR Boergrup redeneerlijn (versie 26-10) 
e milion ne g  ee  i  e  minis e ie an onomis e a en en limaa  een melding gedaan an e  ini ia ie  om e  gas eld
oe g p op de g ens an en e en iesland  e on i elen. p asis an a i el 1 1a an de Mi n o e  is de 
i s o dina ie egeling an e s ege an oepassing op di  ini ia ie . e  minis e ie is in gesp e  me  de e o en egionale  

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

mogeli  naa  de le e  an de mge ings e . a  e e en  onde  ande e een i ge eid pa i ipa ie a e . p de e si e 
. e milionene g .nl/ oe g p al e milion ne g  on i elingen melden. e  minis e ie an  al on i elingen o e  de 

p o ed e en de mogeli eden oo  pa i ipa ie melden ia e pagina ea  ene giep o e en . 

Stakeholders 
e milion en  e en eel aa de aan een open dialoog me  de s a e olde s en illen en p oa ie  in o me en en e e en. e 

e e en op de na  en de omge ing spelen een elang i e ol in de i eindeli e e es oo  e  p o e . e milion en  illen 
i d agen aan de ene gie ansi ie. Me  de in eng an de s a e olde s illen e milion en  i en oe de nega ie e e e en 

geminimalisee d en de posi ie e e e en geop imalisee d nnen o den. 

Proces 
i gangsp n  oo  e milion en  is da  s a e olde s en doelg oepen op imaal de gelegen eid e en om n mening e delen. 
e milion al daa om alle s a e olde s en doelg oepen an e o en en op i d in o me en o e  de e s illende ases in de o mele 

p o ed es. aa om ie en e milion en  oo  een i dige en open omm ni a ie o e  e  p o e  en de e g nnings a e en.  

Nut & noodzaak 

as als transitiebrandsto   
i dens de geleideli e ansi ie naa  d ame al e na ie en li  aa dgas oo  de omende de ennia nood a eli  oo  de es aande 

gas e oe e. 
e on i eling en ops aling an d ame al e na ie en in mole len  oals a e s o  en g oen gas  e gen nameli  i d. 
e  a ine  gee  daa i  de oo e  aan ede landse/lo ale gas inning i  leine gas elden. 
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mda  lo ale gas inning e e  is oo  limaa  e gelegen eid  e onomie  e o d an ennis an de diepe onde g ond en 
aan e ige gasin as . 

mda  di  impo a an eli eid an ande e landen em . 
as inning o d  i sl i end oeges aan als de isi o s oo  om onenden en nadelige e e en oo  milie  aan aa d aa  en 
e an oo d i n. 

aarom winnen we nog gas in ederland
e  a ine  gee  oo e  aan gas inning i  de ede landse leine elden  o el op land als op ee. i  is e e  is oo  limaa  
e gelegen eid  e onomie  e o d an ennis an de diepe onde g ond en aan e ige gasin as  en o g  da  e minde  

a an eli  i n an de impo  i  ande e landen. In ede land mag e e  alleen aa dgas o den ge onnen als da  oo  e  eilig an. 
aa om o d  al i d i  iede e e g nningsaan aag ee s  een o g ldige eoo deling gemaa  an de isi o s oo  om onenden  

ge o en en in as  en de e e en oo  milie  en na . as als de isi o s lein i n en gas eilig an o den ge onnen  o d  
de e g nning e leend. 

leine gasvelden 
e  a ine  il alleen in eigen land gas li en innen aa  da  eilig an. e inning in e  oningen eld o d  e indigd. e

o aal ol me neem  aa li s a . e  aan al s adege allen i en e  oningen eld s ommel  ond de 15   pe  aa .  aa i
moe en ed i en alles doen om s ade e oo omen. i  i gen alleen een e g nning als de inning eilig an. Mo  e  
i eindeli  o  s ade on s aan  is e  elang i  da  e  een goed e ende  ona an eli e ommissie is die de s ade eoo deel . 
ie i  meld  me  s ade doo  mi n o  o  leine gas elden i  e  lo e  o d  on o gd. e ona an eli e ommissie an e  lo e

on e m  i  o e  de e i slas  egen de innings ed i en  di  oe  de ge  nie  el  e doen. e innings ed i en olgen e  
ad ies an de ommissie al i d op.  

Afgeleide communicatieboodschappen 
In de loop an e  p o e  o den pe  ase aan llende omm ni a ie oods appen ge o m lee d  s e  ge ela ee d aan e  p o es. Doel
is stakeholders zo volledig mogelijk te blijven informeren.
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3. Communicatiedoelstellingen en communicatiestrategie

 ommuni atiedoelstellingen 

a e olde s en elangs ellenden i n op de oog e an de plannen in de omge ing ondom de oo lo a ie.  
e  is e end da  e  gas ge onden is in de elden oe g p en om o  en da  daa oo  op o e e mi n een e g nnings a e  
o d  ges a .  
e insp aa momen en i n e end i  de elang e enden.  
e  is d ideli  da  e milion en  aa de e en aan de dialoog me  de s a e olde s en ge s. a  is e me en doo da  
eide pa i en en p oa ie  en i dig enade  me  olledige en o e ie in o ma ie o e  de impa  op na  milie  e onomie  

lee aa eid en eilig eid.  
a e olde s en doelg oepen e en da  e milion samen me  en il e i en oe elangs ellenden nnen pa i ipe en.  

Stakeholders en burgers waarderen de inspanningen van Vermilion en EZK en zijn positief over de wijze waarop zij 
worden geïnformeerd.   

 ommuni atiestrategie 

e omm ni a ies a egie i  i  op informeren en betrekken.

Informeren van stakeholders en belangstellenden over: 
e  oo nemen gas e innen i  de elden oe g p en om o . 
i dli n p o e  me  mi lpalen. 
e  pa i ipa ieplan. 
e am i ie an e milion om di  o o g ldig mogeli  e doen. 
e ol an odM als oe i o de .  
e e s illende asen an een gas inningsp o e . 
e oo  en nadelen an gas in ela ie o  de ene gie ansi ie . 
e  e g nnings a e  oo  de gas inning en i e o ende insp aa  en e aa momen en. 
e ande e inningen in de egio. 
e m la ie e  e e en  e  isi o op s ade en de e e en op na  en milie . 
e  p o es an s adea andeling. 
oe e en in de oe oms  llen gaan in o me en ia el e analen 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.



[Type here]

Basis voor een goede communicatie is interactie. 
aa om is naas  in o me en enden  l is e en essen ieel. e  aadplegen an s a e olde s ela ie  en ge s omm ni a ie  en en 
e e en i  e  p o es en de a egingen die gemaa  moe en o den  an i d agen aan de ali ei  an de esl i o ming.  

Door stakeholders en burgers op een interactieve manier te betrekken kan de spanning die het project oproept 
verminderen en mogelijk zelfs de kans op acceptatie vergroten. 

 itgangspunten 

i gangsp n en oo  de omm ni a ies a egie i n  tijdig, transparant en persoonlijk.

In een oeg s adi m s a e olde s in o me en o e  de plannen  e lein  de ans op ee s and en d aag  i  aan e  e o en. 

pen omm ni e en e e en  ee li  i n o e  e  doel  de oo  en nadelen  e  p o es en de ma e aa in s a e olde s in loed 
e en. e e e oo  anspa an ie o e  de gas inning is an s a egis  elang. e  d aag  i  aan e  e g o en an 
e o en. iaal daa i  is e  ese  i  ge s en ed i en da  e  oo lopig nog gas nodig is oo  de ansi ie naa  een

d ame ene gie oo iening. 

Menseli e in e a ie e dien  de oo e . s doelg oepen o den pe soonli  enade d  in een gesp e  en i dens 
i een oms en. aa i  o d  aanda  es eed aan de s andp n en en elangen. Media ela ies o den p oa ie  onde o den.  

3.4 Doelgroepenanalyse 

tb
n kaart brengen van de omgeving  at i n de kenmerken van de doelgroepen  

Oud ong 
Digtaal vaardig  niet digitaal vaardig 
evolkingsverspreiding  di t bevolkte gebieden post odes  
aar ligt et e e t gebied  traal van  kilometer er om een 
eel gebruikte kanalen en middelen in de omgeving 
olitieke standpunten van de burgers
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4. Communicatiemiddelen

Projectpagina’s op websites 
 omen p o e pagina s o e  e   oe g p p o e . e p o e pagina op de e si e an e milion is de p imai e in o ma ie on 

oo  a ele en a e g ondin o ma ie o e  e  p o e . e p o e pagina op de e si e an ea  ne giep o e en is de p imai e
in o ma ie on oo  a ele en a e g ondin o ma ie o e  de p o ed e.  

Projectpagina BEP (procedure) 
appen in e  p o es 

in  naa  eleid i so e eid o e  gas inning leine elden pagina me  ilmp e  
Planning: n  pe  ase 
Doelgroep: s a e olde s en om onenden in de egio  

Projectpagina Vermilion (project) 
aa e an de lo a ie 
ie s 
a s ee  

In o ma iepos e s 
e g ondin o ma ie 

aa om gas inning in ede land  
ei en en i e s 
on a gege ens 

Bijeenkomsten 
ed ende e  p o es llen e  mee de e in o ma ie i een oms en o den geo ganisee d 

Breder overleg met vertegenwoordigers/bestuurders
e soonli e gesp e en me  om onenden 

Advertenties in huis-aan-huisbladen 
i een oms en o den aange ondigd in een ad e en ie in is aan is laden 

Drukwerk 
e  pos e s o  a s ee s  o den on i eld doo  e milion en 

Brieven
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e milion in o mee  di e  om onenden al i d i dig me  een pe soonli e ie

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

 lanning R R tra e t 

Week Mijlpaal 

 ommuni atiekalender 

2020 

Week Actie/middel 

2021 

Week Actie/middel 
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2022 

Week Actie/middel

2023 

Week Actie/middel



Project Gaswinning Boergrup

Voornemen project en voorstel voor participatie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna:
Vermilion) willen vanaf een nieuw aan te leggen locatie aardgas winnen uit de kleine gasvelden Boergrup
en Lombok. Deze nieuwe locatie zal worden aangesloten op het bestaande ondergrondse
gasleidingnetwerk van Vermilion, waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en
bedrijven. Wilt u bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan. Het ministerie van EZK nodigt
inwoners, organisaties en bedrijven van harte uit om mee te denken over de invulling van de plannen
voor winning uit de gasvelden Boergrup en Lombok, zoals de aanleg van de locatie en de aansluiting op
het bestaande ondergrondse aardgastransportnetwerk van Vermilion. Wij vinden het belangrijk dat
iedereen kan bijdragen aan de uitwerking van de plannen voor dit project.

1. Het voornemen
Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland in lijn met het kabinetsbeleid. Op basis van
seismisch onderzoek (analyse van geluidsgolven) wordt verwacht 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).

Figuur 1 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 hete douche. Maar ook de industrie kan voorlopig niet zonder



aardgas. En voor de totale energievoorziening van Nederland – dus ook elektriciteit – zijn we voor 44%
afhankelijk van aardgas. En dat percentage stijgt momenteel zelfs. We gebruiken namelijk steeds minder
steenkool om stroom op te wekken. Daarom gebruiken we in Nederland meer aardgas om elektriciteit
op te wekken. Dus ook voor onze elektriciteit hebben we aardgas nodig.

We produceren op dit moment al niet genoeg gas voor ons eigen gebruik. Daarom importeren we 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 of het onderwijs).

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. Deze nieuwe locatie zal worden aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk
van Vermilion, waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven. Er moet
dus ook een leiding worden aangelegd 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. Deze zogeheten rijkscoördinatieregeling is van
toepassing omdat een deel van de velden onder een Natura 2000 gebied ligt. Dit betekent dat het
voornemen wordt vastgelegd in een ruimtelijk plan (genaamd het inpassingsplan), dat wordt vastgesteld
door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK). Het inpassingsplan en de voor het project benodigde vergunningen en ontheffingen worden
voorbereid in één procedure. De minister van EZK coördineert deze procedure.

Voorgeschiedenis
Vermilion is al jaren actief in deze regio met oog voor de omgeving waarin gewerkt wordt. Zo is 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 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
Naar verwachting worden de formele besluiten voor het project Gaswinning Boergrup in 2022 genomen.
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 wordt in ieder geval gestart met de publicatie van dit
voornemen en een voorstel voor participatie, waarbij de omgeving wordt uitgenodigd 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 uit hierop te reageren.

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

De alternatieven zijn als volgt onder te verdelen:
Positionering locatie
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

overheden 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

Overheden en organisaties worden uitgenodigd
voor werksessies om mee te denken over het
project.

Q2 2021 Terinzagelegging concept NRD
en bijstellen participatieplan

U kunt uw zienswijze indienen, 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
toekomstvastheid in kaart

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,
klankbordgroep.



worden gebracht
Q1 2022 Publiceren rapport integrale

effecten analyse
U kunt reageren op het rapport. Overheden
worden gevraagd advies uit te brengen over het
rapport ten behoeve van keuze
voorkeursalternatief.

Q1 2022 Keuze voorkeursalternatief Het voorkeursalternatief wordt gekozen door
EZK op basis van bestuurlijk overleg met
regionale overheden en de reacties op het
rapport integrale effecten analyse.

2023 Terinzagelegging
ontwerpinpassingsplan en
ontwerpvergunningen plus
onderliggende stukken (o.a. het
MER)

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

2023 Vaststellen en terinzagelegging
definitief inpassingsplan en
vergunningen plus
onderliggende stukken

U kunt een beroep indienen tegen het
inpassingsplan en vergunningen.

2023 Onherroepelijk inpassingsplan
en vergunningen

Behandeling en uitspraak van eventuele
beroepen door Raad van State

2023 Realisatie

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, Vermilion en 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, worden omgevingspartijen zo vroeg mogelijk in het proces betrokken en worden zij gevraagd om
mee te denken hoe participatie verder vormgegeven kan worden 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.





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 overheden (gemeenten, provincie,
waterschap en Rijkswaterstaat) wordt ook de vierde trede gebruikt: intensief samenwerken (co
produceren) om een gezamenlijk product op te leveren. Hiervoor wordt een bestuurlijk overleg
georganiseerd. Als daar aanleiding voor is, kan voor dit project ook besloten worden om met andere
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 kunnen zelf een
besluit nemen over het afgeven van een vergunning.

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.

Terinzagelegging
De resultaten van bovengenoemde stappen in het participatieproces worden vastgelegd in 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 onze website
Op een speciale projectpagina op onze website wordt informatie geplaatst die van belang is voor de
formele besluitvorming (NRD, ontwerpbesluiten, milieueffectrapport, enz.).

3. Vervolgstap
Hierboven hebben wij het project toegelicht, aangegeven welke denkrichtingen er zijn voor de
alternatieven en hebben wij een voorstel gedaan voor de invulling van participatie. Wij horen graag van
u of u zich hierin herkent en welke ideeën u aan EZK en Vermilion wilt meegeven over het voornemen en
over uw betrokkenheid bij het project. Reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in het participatieplan,
dat gelijktijdig met het concept NRD gepubliceerd wordt op de website van Bureau Energieprojecten
(www.bureau energieprojecten.nl).

Iedereen kan tijdens de periode van XXXX tot en met XXXX reageren op dit voorstel en ideeën en wensen
aandragen voor participatie. Ook kunt u een reactie geven op de denkrichtingen voor alternatieven. Op
basis van het voorliggend voornemen en voorstel voor participatie gaan het ministerie van EZK en
Vermilion aan de slag met de uitwerking van het project. Op basis van de binnengekomen
reacties wordt het participatieproces bijgesteld en wordt invulling gegeven aan het proces om een
concept NRD op te stellen.

Na de NRD fase start de vervolgfase waarin alle alternatieven onderzocht worden en een
voorkeursalternatief gekozen wordt. Aan het begin van deze vervolgfase wordt de participatie in de
NRD fase geëvalueerd. Daarnaast wordt het participatieplan geactualiseerd en aangevuld met
vervolgstappen. Voorafgaand aan de keuze van het voorkeursalternatief wordt de omgeving weer
geraadpleegd.
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:46
Aan: '
Onderwerp: RE: [EXT]  Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

i  me goed om o el die an e milion op e nemen als die an . eide pa i en e en n eigen 
edenee li nen.

oe en  

Van:
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 17:04
Aan:
Onderwerp: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

Ah, OK… Staat er nu niet in maar prima. Ik heb ze laten staan omdat ze (min of meer) overeenkomen met die van
ons. Wil je dat ik het er straks weer bij zet?

From: @rvo.nl>
Sent: dinsdag 3 november 2020 17:01
To: @vermilionenergy.com>
Subject: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

a  die edenee li nen a oms ig i n an  i e ie omm ni a ie an  

oe en  

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 15:00
Aan: @rvo.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

Wat is de toevoeging ‘DC’ op meerdere plekken in COM plan?

From: @rvo.nl>
Sent: dinsdag 3 november 2020 14:23
To: @vermilionenergy.com>
Cc: @minezk.nl>
Subject: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

pe . o  mo gen  
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oe en  

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 14:15
Aan: @rvo.nl>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

Thanks, meteen al een hele goede correctie in de titel zie ik!

Ik neem eea over en stuur het naar projectgroep, het voorstel voornemen participatie hebben we ook af in concept
en stuur ik meteen mee.

We spreken elkaar morgen!

From: @rvo.nl>
Sent: dinsdag 3 november 2020 14:12
To: @vermilionenergy.com>
Cc: @minezk.nl>
Subject: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

allo

i  de e a  aan llingen.

I  neem sm de i d om een doelg oepenanal se i  e oe en. Maa  daa  moe  i  dan e en goed oo  gaan 
i en.

oe en

Van: @vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 13:56
Aan: @rvo.nl>
Onderwerp: RE: [EXT] Communicatieplan RCR Boergrup v1.0

Hoi,

Ik heb nog een keer naar de matrix gekeken, maar kom toch op vrij beperkte verschuivingen uit.

Maar goed, ook maar kijken wat voor feedback er hierop uit projectgroep komt.

Jij nog laatste punten van aandacht die ik moet meenemen? Ontvang ik graag voor 15.00 uur, daarna stuur ik het
document naar de projectgroep.

Thanks,

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

10.2.e







5

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal
ondernemen.

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

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

Nummer Actie Deadline
actie

Actiehouder Opmerking

1 Opstellen van een gecombineerd
SOM plan (o.a. decentrale
overheden) en COM plan (burgers)

18 11 20 6 11 2020 Uiterlijk reactie
versie 1
13 11 2020 Volgende
versie gereed
18 11 2020 Definitief

SOM/COM plan wordt niet
gepubliceerd

2 Opstellen van een Voornemen &
Participatieplan

11 12 20 Voornemen &
Participatieplan is
afzonderlijk document en
wordt wel gepubliceerd
11 12 2020 Voornemen &
Participatieplan klaar
hebben

3 Advertentie (= Kennisgeving)
Voornemen & Participatieplan

11 12 20 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’

4 Communicatieredeneerlijn mailen
naar regionale overheden

6 11 20

5 Voorbereiden Bep pagina RCR
Boergrup

11 12 20

6 Capaciteit voor sessies
informeren/ophalen alternatieven en
voor uitvoeringsacties EZK

18 11 20

7 Uitzoeken beroepmogelijkheden
decentrale overheden onder
Omgevingswet (Crisis en herstelwet
gaat over in Omgevingswet, maar
hoe zit het met
beroepsmogelijkheden decentrale
overheden)

11 11
2020

8 Bijwerken stakeholderlijst 11 11
2020

Voornaam, Achternaam,
Functie, Rol

9 Bestuurlijk overleg inplannen,
zodanig dat publicaties niet in
gedrang komen

11 11
2020

, 2020
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3. Toelichting van EZK op het toepasselijk wettelijk kader
o In het kader van de energietranisite brengt Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen terug. Voor het

Groningenveld vindt een versnelde afbouw plaats, voor de kleine velden een gestage afbouw.
o De RCR is van rechtswege van toepassing op basis van de Mijnbouwwet artikel 141a.
o De RCR kent 2 modules, een ruimtelijke module (leidend naar een rijksinpassingsplan (RIP)) en een

coördinatiemodule (de minister van EZK coördineert de vergunningverlening, de oorspronkelijke bevoegde
gezagen blijven verantwoordelijk voor het afgeven van de betreffende vergunning).

o @ graag aanvullen wat je hebt gezegd over de voortoets door RWS.
o In dit project werkt EZK vooruitlopend op de in werkingtreding van de Omgevingswet per 1 1 2022 vast in

de geest van en zoveel mogelijk naar de letter van de Omgevingswet.
o Dat resulteert in de volgende stappen:

Kennisgeving voornemen en kennisgeving participatie
Werksessie
Concept NRD
Definitieve NRD
Integrale effectenanalyse en MER
Adviezen van o.a. regionale overheden
VKA keuze
Ontwerp projectbesluit
Zienswijzen
Definitief projectbesluit
Beroep
Onherroepelijk projectbesluit

o We zorgen in de communicatie dat we de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden duidelijk
maken.

o EZK zorgt voor een goede onderbouwing van de toepasselijkheid van de RCR.
o Diverse regio partijen geven aan het inhoudelijk niet eens te zijn met de gaswinning in Boergrup. Doel van

dit overleg is een procedure in te richten waar we allemaal achter kunnen staan, zonder dat dat betekent
dat iedereen het eens is met de gaswinning.

o Er bestaat onduidelijkheid over de plannen en het tijdpad van Vermilion inzake de winning uit het LDS veld.
Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de beeldvorming rond dit project. en voeren hier
op korte termijn nader overleg over. neemt het voortouw.

4. Afspraken over de inrichting van de procedure, inclusief participatie en communicatie.
@ kun je je toelichting in een paar bullets samenvatten?
EZK is verantwoordelijk voor de communicatie rondom de procedure.
EZK en Vermilion werken gezamenlijk aan een omgevings en communicatieplan. Het communicatieplan gaat
nader in op hoe, met welke boodschap en wanneer met diverse doelgroepen gecommuniceerd gaat
worden. Uitgangspunt daarbij is proactief en open informeren.
De stakeholders zijn in kaart gebracht en met een aantal prioritaire stakeholders zijn gesprekken gevoerd of
wordt dit binnenkort gedaan.
EZK en Vermilion hebben zoveel mogelijk openheid van zaken gegeven en zullen dat blijven doen. Hiermee
hopen wij de kans op vertrouwen en een respectvolle dialoog te vergroten, zonder daarbij te verwachten
dat weerstand hierdoor volledig verdwijnt.
Het kanaal van EZK waar de komende periode voor de omgeving volledig en feitelijk correcte informatie te
vinden is over RCR Boergrup is de website www.bureau energieprojecten.nl. Daar krijgt de procedure een
eigen projectpagina. De projectpagina van EZK wordt momenteel gevuld met content en gaat binnenkort
online. Via de projectpagina staat informatie over de gang van zaken. Ook staan er contactgegevens
vermeld. Ter zijnde tijd is het mogelijk om via een digitaal reactieformulier een zienswijze in te dienen.
Er wordt er een communicatiebenadering voorbereid om ook de minder digitaalvaardige doelgroep te
kunnen informeren over de procedure.
Mijlpalen in de procedure en (digitale) informatiesessies worden aangekondigd in persberichten,
advertenties en kennisgevingen in lokale kranten en de Staatscourant.
In verband met het coronavirus kunnen wij voorlopig geen fysieke informatiebijeenkomsten organiseren. Er
wordt een digitaal alternatief georganiseerd.

o We spreken af communicatie naar buiten vooraf af te stemmen.
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verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.

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





Datum: 9 nov 2020
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

Actualiteiten MT+ Warmte en Ondergrond

MT: Esther Pijs (Directeur dir. Warmte en Ondergrond),  (plv directeur,
Warmte),  (Mijnbouwbeleid en RES-en),  (Mijnbouwvergunningen),  

(RCR-en) 

+  (Clus. Mijnbouwbeleid),  (Clus. Mijnbouwvergunningen), 
 (Clus. RCR Wind en Zon),  (Clus. RCR Hoogspanning en gasinfra), 

 (Clus. Energie en Samenleven),  (Clus. Beleidsrealisatie duurzame warmte),
 (Clus. Regulering warmte en energiebesparing). 

Esther Pijs (Directeur dir. Warmte en Ondergrond)

(plv directeur, Warmte)

(Mijnbouwbeleid en Regionale Energiestrategieën (RES))

(Mijnbouwvergunningen)

94a

10.2.e
buiten reikwijdte

10.2.e
buiten reikwijdte

10.2.e
buiten reikwijdte

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



Datum: 9 nov 2020
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

 (Rijks Coördinatieregelingen (RCR))

(Cluster Mijnbouwbeleid)

buiten reikwijdte
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buiten reikwijdte





Datum: 9 nov 2020
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

 

RCR gaswinning Boergrup heeft in goede sfeer een eerste ambtelijk regio-overleg gehad met de
betrokken provincies (Drenthe en Friesland) en gemeenten (Westerveld en Weststellingwerf). De
gemeenten gaven wel aan dat ze moeite hebben met het toepassen van de RCR (zij willen namelijk
geen gaswinning daar) en stelden vraagtekens bij het van rechtswege van toepassing zijn. We
hebben afgesproken dat we ons nu richten op het vormgeven van een procedure/proces waar we
allemaal achter staan, dan komt de vraag aan bod of partijen inhoudelijk hier mee kunnen
instemmen tijdens die procedure. Vermilion heeft nog meer activiteiten in die buurt. Het is heel
belangrijk dat ze de omgeving niet verrassen met nieuwe projecten die juridisch weliswaar los van
elkaar staan, maar in de beeldvorming niet. We werken aan een SOM/COM-plan en een
participatieplan.

(Cluster Energie en Samenleven)

(Cluster Beleidsrealisatie duurzame warmte)

buiten reikwijdte
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buiten reikwijdte
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Datum: 9 nov 2020
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

(Cluster Regulering warmte en energiebesparing)

(Directie communicatie)
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Datum: 9 nov 2020
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur

 

buiten reikwijdte
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innen e  ade  an de Mi n o e . e in o deli e eoo deling an 

e  ini ia ie  ind  i dens de p o ed e plaa s. oo i lopend op de 

in e ing eding an de mge ings e  e  e  minis e ie oo  de e 

p o ed e as  in de gees  an en o eel mogeli  naa  de le e  an de 

mge ings e . a  e e en  onde  ande e een i ge eid 

pa i ipa ie a e  me  de gemeen e. n i elingen o e  e  p o e  en 

de p o ed e o den oo  op e si e an e  mi n o ed i  en an e  

minis e ie an  e meld.

Q: Waarom geeft het ministerie toestemming voor de ontwikkeling van 

een nieuw gasveld terwijl het Groningen gasveld wordt afgebouwd?

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

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

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

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

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

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

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

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

e one s en omge ing an.
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Van:
Verzonden: maandag 9 november 2020 15:04
Aan:
Onderwerp: FW: Redeneerlijn voor communicatie over ontwikkeling gasveld Boergrup

Categorieën: Categorie Geel

oi  

 e a iep n  delen omm ni a ie edenee li n am eli  delen  ie i  de laa s e e sie an de 
omm ni a ie edenee li n  

e milion ne g  ee  i  e  minis e ie an onomis e a en en limaa  een melding gedaan an e  
ini ia ie  om e  gas eld oe g p op de g ens an en e en iesland  e on i elen. p asis an a i el 
1 1a an de Mi n o e  is de i s o dina ie egeling an e s ege an oepassing op di  ini ia ie . e  
minis e ie is in gesp e  me  de e o en egionale  o e eden o e  de in i ing an de e olgen p o ed e. 

e in o deli e eoo deling an e  ini ia ie  ind  i dens de p o ed e plaa s. oo i lopend op de 
in e ing eding an de mge ings e  e  e  minis e ie oo  de e p o ed e as  in de gees  an en o eel 
mogeli  naa  de le e  an de mge ings e . a  e e en  onde  ande e een i ge eid pa i ipa ie a e . p de 

e si e p o e e si e  al e milion ne g  on i elingen melden. e  minis e ie an  al on i elingen 
o e  de p o ed e en de mogeli eden oo  pa i ipa ie melden ia e pagina ea  ene giep o e en .  

oe en  

Van:
Verzonden: maandag 26 oktober 2020 17:14
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Redeneerlijn voor communicatie over ontwikkeling gasveld Boergrup

oi  

a  a  laa s  esp o en e en i dens e  p o e eamo e leg s el i  oo  de edenee li n als olg  de ini ie  e 
ma en

e milion ne g  ee  i  e  minis e ie an onomis e a en en limaa  een melding gedaan an e  
ini ia ie  om e  gas eld oe g p op de g ens an en e en iesland  e on i elen. p asis an a i el 
1 1a an de Mi n o e  is de i s o dina ie egeling an e s ege an oepassing op di  ini ia ie . e
minis e ie is in gesp e  me  de e o en egionale  o e eden o e  de in i ing an de e olgen p o ed e
innen e  ade  an de Mi n o e . e in o deli e eoo deling an e  ini ia ie  ind  i dens de p o ed e 

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

melden ia e pagina ea  ene giep o e en .  

I  oo  g aag an llie o  e a oo d en  en o nie  el e i igings oo s ellen e dan e . 

oe en  

Van:
Verzonden: dinsdag 20 oktober 2020 18:17
Aan: @minezk.nl>; @vermilionenergy.com'
< @vermilionenergy.com>; @rws.nl' < @rws.nl>;

@rvo.nl>; @rhdhv.com' < @rhdhv.com>;
@vermilionenergy.com' < @vermilionenergy.com>; @rhdhv.com'
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4

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.



1

Van:
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 16:01
Aan:
Onderwerp: bespreekpunten  van mijn kant somcom

i  

ie i  een o e i  

e s ie en al snel in de i e ing onde  ee s e de ade s e s e sen  oe oegen p o e oms i ing
en es i ing an de omge ing ie mi n oe oegingen in e  do men
Iede  eigen edenee li nen
Mee  d ideli eid o e  oe e de gemeen en gaan e e en in som en om

ideli e  onde s eid ma en ssen elang e enden s a e olde s/pa i en  en di e  om onenden
om plan is ge i  op di e  om onenden/ ge s
ie i n de di e  om onenden. i n e  sle el ig en oals oo i e s an e enigingen  a ie e ge s
nnen e iden i i e en

oo e i ingen naa  de ogepa ged ags ode

I  al e  o nade  oeli en.  

oe en  
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Van:
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 18:59
Aan:
Onderwerp: RE: Conceptagenda LAAM-overleg

oi  
e  an oo d an  is oo  e  eeld da  i  de M en i  de  lee . Maa  e  moe  idd. nog el e eli  

ge egeld o den. I  neem aan da  llie di  oppa en. ls i  da  aan de M an melden oe  e  idd nie  op de 
agenda. 

e de  onde s aand e  o e i  an s ademeldingen o  en me  1  no em e  

Doorverwijzen IMG 73
Doorverwijzen Infopunt Limburg 4
IBH 26
NIBH 5
Intrekking 7
Totaal 115

oe  

Van:
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 18:24
Aan:
Onderwerp: RE: Conceptagenda LAAM overleg

a  

I  e  e  ie  ne  me   nog o e  ge ad. e  is nie  de edoeling da  s ademelde s na e  doo lopen an 
e  p o es i  M nog naa   nnen  maa  de ol an  moe  daa oo  nog e eli  o den ingepe . i  
al o den opgepa . Mo  e daa  nog agen o e  e en  dan nnen e da  miss ien ila e aal e en 
esp e en. 

oe

Van: @rvo.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 13:04
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Conceptagenda LAAM overleg

i  mi  p ima o  
ol  e s  nie  op agenda  
oe  

Van: @minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 13:00
Aan: @rvo.nl>
Onderwerp: RE: Conceptagenda LAAM overleg
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Ha

Dank je voor je reactie! Lijken me nuttige punten om te bespreken. Het zijn er wel veel, dus hopelijk past dat
allemaal in de tijd. Hieronder een voorstel om je punten onder te brengen in de agenda. Ik heb het ook even
aangevuld met andere punten waar ik het bij de verschillende onderdelen over wil hebben.

Groet,

1. and an a en ommissie Mi n o s ade
an al s ademeldingen
an llend onde oe  nodig oo  odemdaling
e oe en  en e million en oe om e gaan me  lo ale s adea andelaa s
ie  an do ps elang a lingen m  mee s s emen

. and an a en o p o o ol
ea ies ons l a ies
lanning in l. in e ing eding

. and an a en s een olen
esp e en M en mi o e

adep o o ol en onds
lanning

. and an a en geo e mie
e leg geo e mis en in l. inp  ie oo  an i  M
adep o o ol geo e mie

lanning
5. omm ni a ie

ol e deling/di e se do men en

Van: @rvo.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 11:39
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Conceptagenda LAAM overleg

oi   
 i n el een aan al p n en die aan de o de nnen omen  

a a a aan al s ademeldingen i  gee  een o e i  an de meldingen o  n  oe
annee  ope a ioneel o den na e enen an e  p o o ol o  andp n  an de ommissie/ ela ie me

e i slas  en IM  / e si e aanpassingen / d idingen
an llend onde oe  nodig oo  odemdaling
esen a ie ago ie mi n ee de e mail ie o e

a e e oe en an ie i   en e million. agen ie i  oe omgaan me   en ande e
s adea andelaa s in de egio. oms oo  in o meel. ol  a  pa i lie en nog

ie  an do ps elang a lingen m  mee s s emen
n i  onde deel omm ni a ie ol e deling / di e se do men en

oe  

Van: @minezk.nl>
Verzonden: dinsdag 10 november 2020 09:58
Aan: @minezk.nl>; )

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

Onderwerp: Conceptagenda LAAM overleg

es e allen  
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Mo gen oensdag 11 no em e  an 1 11  is e  ee  een M o e leg. ie i  een oo s el oo  een 
agenda. Mo en llie nog aan llingen e en  dan oo  i  e  g aag. 

on ep agenda 

1. and an a en s ademeldingen ommissie Mi n o s ade
. and an a en o p o o ol
. and an a en s een olen
. and an a en geo e mie

5. omm ni a ie

opeli  o  mo gen  

Directie Warmte & Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag |
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
T 070
M 06

@minezk.nl
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Al naar gestuurd maar goed om ook met hele projectgroep te delen: naar aanleiding van enkele
schriftelijke vragen die ik op 19 oktober (dus alweer een tijdje terug) beantwoord heb, heeft RTV Drenthe het
volgende artikel gemaakt.

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/164830/Vermilion gaat voor nieuw klein gasveld Boergrup in Westerveld

Op zich redelijk qua toon denk ik. Ik heb de journalist nog even geïnformeerd over het feit dat een verplicht
onderdeel van de RCR een MER is, voegt hij misschien nog toe en anders sowieso goed dat hij daarvan op de hoogte
is.

Groet,

Vermilion Energy Netherlands B.V. 
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DG Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 06
F 070

@minezk.nl
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1 ps ellen an een ge om inee d 
M plan o.a. de en ale 

o e eden  en M plan ge s  

18 11 6 11 2020 Uiterlijk reactie
versie 1
13 11 2020 Volgende
versie gereed
18 11 2020 Definitief

SOM/COM plan wordt niet
gepubliceerd

2 ps ellen an een oo nemen  
a i ipa ieplan 

11 1 Voornemen &
Participatieplan is
afzonderlijk document en
wordt wel gepubliceerd
11 12 2020 Voornemen &
Participatieplan klaar
hebben

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

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 i oe en e oepmogeli eden 
de en ale o e eden onde  

mge ings e  isis  en 
e s el e  gaa  o e  in 
mge ings e  maa  oe i  e  

me  e oepsmogeli eden 
de en ale o e eden

11 11

8  i e en s a e olde li s 11 11
2020

oo naam  e naam  
n ie  ol

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

ged ang omen

11 11
2020

, 2020

1 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

Met vriendelijke groet,
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........................................................................
Directie Warmte en Ondergrond
DG Klimaat en Energie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 06
F 070

@minezk.nl
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1 Opstellen van een gecombineerd
SOM plan (o.a. decentrale
overheden) en COM plan (burgers)

18 11 20 6 11 2020 Uiterlijk reactie
versie 1
13 11 2020 Volgende
versie gereed
18 11 2020 Definitief

SOM/COM plan wordt niet
gepubliceerd

2 Opstellen van een Voornemen &
Participatieplan

11 12 20 Voornemen &
Participatieplan is
afzonderlijk document en
wordt wel gepubliceerd
11 12 2020 Voornemen &
Participatieplan klaar
hebben

3 Advertentie (= Kennisgeving)
Voornemen & Participatieplan

11 12 20 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’

4 Communicatieredeneerlijn mailen
naar regionale overheden

6 11 20

5 Voorbereiden Bep pagina RCR
Boergrup

11 12 20

6 Capaciteit voor sessies
informeren/ophalen alternatieven en
voor uitvoeringsacties EZK

18 11 20

7 Uitzoeken beroepmogelijkheden
decentrale overheden onder
Omgevingswet (Crisis en herstelwet
gaat over in Omgevingswet, maar
hoe zit het met
beroepsmogelijkheden decentrale
overheden)

11 11
2020

8 Bijwerken stakeholderlijst 11 11
2020

Voornaam, Achternaam,
Functie, Rol

9 Bestuurlijk overleg inplannen,
zodanig dat publicaties niet in
gedrang komen

11 11
2020

2020

10 Zienswijzen uit Vinkega procedure
die zien op Boergrup delen met
projectteam

11 11
2020

Met vriendelijke groet / Kind regards,
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Van:
Verzonden: vrijdag 13 november 2020 10:30
Aan:
Onderwerp: RE: Volgende versie SOM-COM
Bijlagen: SOM COM Plan 11-11-20 ap AFdK.docx

i

I  en ee  a  e de  ge omen me  e  plan. I  e  me oo al ge i  op de omm ni a iedoels ellingen en de 
manie  aa op de  in e s illende ases e loop .  

 i n  ases. ase 1 is  algemeen. e e ase loop  ged ende e  ge ele p o es an n  o  a g s s . 
aa na olgen e   ases   M  en I . I  inpassingsplan  is a  e e  omm ni a ie de mees  

in ensie e ase  omda  in die ase de e g nningen  e  on e p esl i  e  inningsplan en e  de ini ie e esl i  
o den gep li ee d. e laa s e ase is de ase na e  an s a  gaan  d s ged ende de inning. In de e ase lig  

de omm ni a ie g o endeels i  e milion.  

fase toelichting duur
1 RCR Tijdens de gehele RCR. Wat is en doel van RCR, planning en

mijlpalen
1 oktober 2020 – 7 augustus
2024

2 V&P Voornemen en participatie; participatieplan 8 oktober 2020 – 8 maart 2021
3 NRD Notitie Reikwijdte en Detailniveau 16 december 2020 – 1 oktober

2021
4 MER Milieu Effect Rapportage inclusief IEA, VKA en VBB 7 juni 2021 – 21 november 2022
5 IP Vergunningen, besluiten en winningsplan 12 november 2021 – 7 augustus

2024
6 winning Van het begin tot aan het einde van de winning ntb, afhankelijk van

winningsstrategie

Mi n oo s el is om oo  el e ase een omm n ia iedeelplan e ma en me  eigen doels ellingen en 
e al a iemomen . e eden da  i  e  opdeel in ases is oo  omda  i  me e da  pe  ase pe  doelg oep de 
s a egie ande s is. oo  el e ase is d s een ande e doelg oepanal se en s a egie nodig. i  is moeili  e 
oms i en in een g oo  M M plan. an o d  e  e omple .  

a  e e  de middelen ma en e i eindeli  een onde s eid ssen as e middelen die ons an  o den 
inge e  e si e  en le i ele/in iden ele middelen die pe  ase el o  nie  o den inge e . In e  g o e M M 
plan om  een o e i  an middelen op de e manie  maa  oms i en e nog nie  el  middelen annee  

o d  inge e . a  doen dan in de deelplannen omm ni a ie alende  a ies en middelen .  

s i  s el oo  om de e aanpa  e oms i en in di  M M plan. aa naas  ma en e al as  een s a  me  
ase 1 en ase  in een deelplan. i  deelplan maa  geen onde deel i  an e  alge ele M M plan  maa  is 
d s een oe e/ s e e an. e  oo deel is da  e e  M M plan op een gege en momen  o eel mogeli  

nnen a onden. n da  e e de  e en in apa e deelplannen. nde s o d  e  M M plan e g oo . 

a  inden llie an de e aanpa  

I  ga onde ssen e de  me  de doels ellingen en de doelg oepanal se. Maa  e  li  me p ima om de e e sie 
na e  ea en an  al as  me  de p o e g oep e delen. 

oe en  

Van:
Verzonden: woensdag 11 november 2020 17:33
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Aan:
Onderwerp: Volgende versie SOM COM

Hoi beiden,

Hier weer de volgende versie. Er moet nog wel eea worden uitgewerkt (middelenmatrix nog niet aan toegekomen),
maar ik heb sinds gisteren wel een behoorlijke slag gemaakt.

De structuur staat nu denk ik (sommige dingen naar eigen inzicht gedaan), alle wijzigingen/opmerkingen verwerkt
(overigens ook hier en daar wat dingen weggehaald die te lang of dubbelop waren – bijvoorbeeld in de inleiding
stonden halve kernboodschappen, die heb ik daar weggehaald) en ook basiszaken als indeling en typografie heb ik
aangepast door hele document heen. Het begint dus ergens op te lijken.

Ik hoop dat morgen (donderdag) nog een slag kan maken, dan loop ik er vrijdag weer doorheen en stuur
ik het naar de projectgroep met de vraag of ze eventuele vragen/opmerkingen willen bespreken in de vergadering
van woensdag 18 11.

Ik denk dat we dan in de dagen daarna weer samen aan de slag moeten om dat te verwerken en ik verwacht dat we
snel daarna een DEF versie hebben.

Opslaan als:
Voor wat betreft het versiebeheer: ik noem het document nu met de datum van bewerking en initialen erin, ik stel
voor dat we dat aanhouden, zo zie je altijd wanneer de laatste versie is gemaakt en door wie hij is bewerkt.

Dank en groet,

Vermilion Energy Netherlands B.V.  
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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) coördineert het project vanuit een rijkscoördinatieregeling (RCR). De RCR is hier van toepassing,
omdat een deel van de gasvelden onder een Natura 2000 gebied ligt. Onderdeel van de regeling is dat het ministerie van EZK uiteindelijk de
verantwoordelijkheid heeft om te besluiten over het nog door Vermilion in te dienen winningsplan.

Het omgevingsmanagement en de communicatie van EZK is gericht op de procedurele begeleiding van de RCR en inhoudelijke beoordeling van het
winningsplan. 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 beschrijft hoe omgevingsmanagement en communicatie worden ingezet voor de RCR Boergrup. Het eerste gedeelte van het plan bestaat uit een
belanghebbendenanalyse en benadering. 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.

Het communicatieplan wordt verder uitgewerkt naarmate het vergunningstraject vordert. Het is dus een dynamisch document.

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



2. Projectomschrijving

2.1 Locatie gasvelden
Het gasveld ligt in de provincie Drenthe bij Vledderveen in de gemeente Westerveld. In deze regio wint Vermilion ook gas uit verschillende andere kleine
gasvelden, zoals Eesveen in de gemeente Steenwijkerland en uit het gasveld Diever bij Wapse. Op basis van seismisch onderzoek verwacht Vermilion dat
zich bij Vledderveen gas bevindt in de velden Boergrup en Lombok. De gasvelden liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en vallen in
de winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI. Vermilion gaat voor de gasvelden Boergrup en Lombok een vergunningstraject starten.









3.3 Benadering belanghebbenden Vermilion, EZK en Projectgroep Boergrup







De belanghebbenden weten dat Vermilion samen met hen wil bekijken hoe vanuit het project een bijdrage geleverd kan worden aan de regio.
Het is duidelijk met wie men contact op kan nemen voor informatie en het stellen van vragen.

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.









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









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. 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) coördineert het project vanuit een rijkscoördinatieregeling (RCR). De RCR is hier van toepassing,
omdat een deel van de gasvelden onder een Natura 2000 gebied ligt. Onderdeel van de regeling is dat het ministerie van EZK uiteindelijk de
verantwoordelijkheid heeft om te besluiten over het nog door Vermilion in te dienen winningsplan.

Het omgevingsmanagement en de communicatie van EZK is gericht op de procedurele begeleiding van de RCR en inhoudelijke beoordeling van het
winningsplan. 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 beschrijft hoe omgevingsmanagement en communicatie worden ingezet voor de RCR Boergrup. Het eerste gedeelte van het plan bestaat uit een
belanghebbendenanalyse en benadering. 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. Projectomschrijving

2.1 Locatie gasvelden
Het gasveld ligt in de provincie Drenthe bij Vledderveen in de gemeente Westerveld. In deze regio wint Vermilion ook gas uit verschillende andere kleine
gasvelden, zoals Eesveen in de gemeente Steenwijkerland en uit het gasveld Diever bij Wapse. Op basis van seismisch onderzoek verwacht Vermilion dat
zich bij Vledderveen gas bevindt in de velden Boergrup en Lombok. De gasvelden liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf en vallen in
de winningsvergunningen Gorredijk en Drenthe VI. Vermilion gaat voor de gasvelden Boergrup en Lombok een vergunningstraject starten.

Kaart: Vermilion (velden Boergrup en Lombok in het geel)



2.2 RCR
De rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. Projecten op het gebied van energie infrastructuur die van nationaal
belang zijn, worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Uitgebreide informatie over een RCR staat op de website van
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hier staan ook de 9 fases van een RCR op een rij.
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau energieprojecten/rijkscoordinatieregeling

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 een 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













Het is duidelijk met wie men contact op kan nemen voor informatie en het stellen van vragen.

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.



5.2 Dialoog/consulteren
Menselijke interactie verdient de voorkeur. Dus doelgroepen worden persoonlijk benaderd, in een gesprek en tijdens bijeenkomsten. Daarbij wordt
aandacht besteed aan de standpunten en belangen. Mediarelaties worden proactief onderhouden.

5.3 Betrekken
Nog verder uitwerken.

5.4 activeren

Participeren, zienswijze indienen, aanwezig bij bijeenkomsten etc



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

Vaste middelen en optioneel
Hier volgt nog een middelen matrix

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



Project Gaswinning Boergrup

Voornemen project en voorstel voor participatie

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

1. Het voornemen
Vermilion produceert gas uit kleine gasvelden in Nederland in lijn met het kabinetsbeleid. Op basis van
seismisch onderzoek (analyse van geluidsgolven) wordt verwacht 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).

Figuur 1 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 hete douche. Maar ook de industrie kan voorlopig niet zonder
aardgas. En voor de totale energievoorziening van Nederland – dus ook elektriciteit – zijn we voor 44%
afhankelijk van aardgas. En dat percentage stijgt momenteel zelfs. We gebruiken namelijk steeds minder
steenkool om stroom op te wekken. Daarom gebruiken we in Nederland meer aardgas om elektriciteit
op te wekken. Dus ook voor onze elektriciteit hebben we aardgas nodig.

We produceren op dit moment al niet genoeg gas voor ons eigen gebruik. Daarom importeren we 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 of het onderwijs).

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. Deze nieuwe locatie zal worden aangesloten op het bestaande ondergrondse gasleidingnetwerk
van Vermilion, waarna het aardgas zijn weg vindt naar Nederlandse huishoudens en bedrijven. Er moet
dus ook een leiding worden aangelegd 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. Deze zogeheten rijkscoördinatieregeling is van
toepassing omdat een deel van de velden onder een Natura 2000 gebied ligt. Dit betekent dat het
voornemen wordt vastgelegd in een ruimtelijk plan (genaamd het inpassingsplan), dat wordt vastgesteld
door de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
(BZK). Het inpassingsplan en de voor het project benodigde vergunningen en ontheffingen worden
voorbereid in één procedure. De minister van EZK coördineert deze procedure.

Voorgeschiedenis
Vermilion is al jaren actief in deze regio met oog voor de omgeving waarin gewerkt wordt. Zo is 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 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
Naar verwachting worden de formele besluiten voor het project Gaswinning Boergrup in 2022 genomen.
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 wordt in ieder geval gestart met de publicatie van dit
voornemen en een voorstel voor participatie, waarbij de omgeving wordt uitgenodigd 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 uit hierop te reageren.

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

De alternatieven zijn als volgt onder te verdelen:
Positionering locatie
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

overheden 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

Overheden en organisaties worden uitgenodigd
voor werksessies om mee te denken over het
project.

Q2 2021 Terinzagelegging concept NRD
en bijstellen participatieplan

U kunt uw zienswijze indienen, 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
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,
klankbordgroep.

Q1 2022 Publiceren rapport integrale
effecten analyse

U kunt reageren op het rapport. Overheden
worden gevraagd advies uit te brengen over het
rapport ten behoeve van keuze
voorkeursalternatief.

Q1 2022 Keuze voorkeursalternatief Het voorkeursalternatief wordt gekozen door
EZK op basis van bestuurlijk overleg met
regionale overheden en de reacties op het
rapport integrale effecten analyse.

2023 Terinzagelegging
ontwerpinpassingsplan en
ontwerpvergunningen plus
onderliggende stukken (o.a. het
MER)

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

2023 Vaststellen en terinzagelegging
definitief inpassingsplan en
vergunningen plus
onderliggende stukken

U kunt een beroep indienen tegen het
inpassingsplan en vergunningen.

2023 Onherroepelijk inpassingsplan
en vergunningen

Behandeling en uitspraak van eventuele
beroepen door Raad van State

2023 Realisatie

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, Vermilion en 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, worden omgevingspartijen zo vroeg mogelijk in het proces betrokken en worden zij gevraagd om
mee te denken hoe participatie verder vormgegeven kan worden 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 moet op nationaal niveau de leveringszekerheid van aardgas waarborgen. Om ook op lokaal
(project) niveau waarde te creëren zoeken EZK en Vermilion samen 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.
Eventuele onvrede is vroeg duidelijk en komt niet of minder aan het einde van het project (juist als er
minder keuzevrijheid is) naar buiten. Wij maken keuzes en de gevolgen ervan inzichtelijk. Wij geven aan
wat kan wel en wat kan niet en waarom. Ook als er besluiten worden genomen 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 onze
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
wordt 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 wordt hierop aangepast.



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

Participatie met omgevingspartijen begeeft zich bij dit project voornamelijk op de eerste drie treden van
de ladder: informeren, raadplegen en adviseren. Met betrokken overheden (gemeenten, provincie,
waterschap en Rijkswaterstaat) wordt ook de vierde trede gebruikt: intensief samenwerken (co
produceren) om een gezamenlijk product op te leveren. Hiervoor wordt een bestuurlijk overleg
georganiseerd. Als daar aanleiding voor is, kan voor dit project ook besloten worden om met andere
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 kunnen zelf een
besluit nemen over het afgeven van een vergunning.

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.



Terinzagelegging
De resultaten van bovengenoemde stappen in het participatieproces worden vastgelegd in 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 onze website
Op een speciale projectpagina op onze website wordt informatie geplaatst die van belang is voor de
formele besluitvorming (NRD, ontwerpbesluiten, milieueffectrapport, enz.).

3. Vervolgstap
Hierboven hebben wij het project toegelicht, aangegeven welke denkrichtingen er zijn voor de
alternatieven en hebben wij een voorstel gedaan voor de invulling van participatie. Wij horen graag van
u of u zich hierin herkent en welke ideeën u aan EZK en Vermilion wilt meegeven over het voornemen en
over uw betrokkenheid bij het project. Reacties worden zoveel mogelijk verwerkt in het participatieplan,
dat gelijktijdig met het concept NRD gepubliceerd wordt op de website van Bureau Energieprojecten
(www.bureau energieprojecten.nl).

Iedereen kan tijdens de periode van XXXX tot en met XXXX reageren op dit voorstel en ideeën en wensen
aandragen voor participatie. Ook kunt u een reactie geven op de denkrichtingen voor alternatieven. Op
basis van het voorliggend voornemen en voorstel voor participatie gaan het ministerie van EZK en
Vermilion aan de slag met de uitwerking van het project. Op basis van de binnengekomen
reacties wordt het participatieproces bijgesteld en wordt invulling gegeven aan het proces om een
concept NRD op te stellen.

Na de NRD fase start de vervolgfase waarin alle alternatieven onderzocht worden en een
voorkeursalternatief gekozen wordt. Aan het begin van deze vervolgfase wordt de participatie in de
NRD fase geëvalueerd. Daarnaast wordt het participatieplan geactualiseerd en aangevuld met
vervolgstappen. Voorafgaand aan de keuze van het voorkeursalternatief wordt de omgeving weer
geraadpleegd.
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Relevante documenten meesturen
Kerndoel is goed, niet spoed. Kwaliteit staat voorop

Nummer Actie Deadline
actie

Actiehouder Opmerking

1 Opstellen van een gecombineerd
SOM-plan (o.a. decentrale
overheden) en COM-plan (burgers)

18-11-20 6-11-2020 Uiterlijk
reactie versie 1
13-11-2020 Volgende
versie gereed
18-11-2020 Definitief

SOM/COM plan wordt
niet gepubliceerd

2 Opstellen van een Voornemen &
Participatieplan

11-12-20 Voornemen &
Participatieplan is
afzonderlijk document
en wordt wel
gepubliceerd
11-12-2020
Voornemen &
Participatieplan klaar
hebben

3 Advertentie  (=
Kennisgeving) Voornemen &
Participatieplan

11-12-20 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’

4 Communicatieredeneerlijn mailen
naar regionale overheden

6-11-20

5 Voorbereiden Bep-pagina RCR
Boergrup

11-12-20

6 Capaciteit voor sessies
informeren/ophalen alternatieven
en voor uitvoeringsacties EZK

18-11-20

7 Uitzoeken beroepmogelijkheden
decentrale overheden onder
Omgevingswet (Crisis- en
herstelwet gaat over in
Omgevingswet, maar hoe zit het
met beroepsmogelijkheden

11-11-
2020

 

10 2 e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e

10.2.e



decentrale overheden)

8  Bijwerken stakeholderlijst 11-11-
2020

 Voornaam, Achternaam,
Functie, Rol

9  Bestuurlijk overleg inplannen,
zodanig dat publicaties niet in
gedrang komen

11-11-
2020

, 2020

10 Zienswijzen uit Vinkega procedure
die zien op Boergrup delen met
projectteam

11-11-
2020

Met vriendelijke groet / Kind regards,

@vermilionenergy.com
(+31)6 

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Zuidwalweg 2, 8861 NV Harlingen
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