


belangrijkste taak van deze commissie is om zorgen weg te nemen bij mensen. Deze commissie is
volledig onafhankelijk en beoordeelt elke schademelding, de melder wordt dus volledig ontzorgd. Het
oordeel van de commissie is altijd bindend.

Ik hoop dat ik uw vragen hiermee zoveel mogelijk beantwoord heb. Zoals ik net al aangaf, staan we nog
maar aan het begin van dit traject. In de loop van het traject zal er meer duidelijk worden en kunnen we
dus ook meer vragen beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
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8861 NV Harlingen
The Netherlands
+31 (0)517

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





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





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





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









Westerveld vreest nóg een gasput

19-11-2020 | WOORDEN: 373 | DAGBLAD VAN HET NOORDEN | PAGINA: 21 | HANS KNIJFF

vledderveen Nóg meer gaswinning in Westerveld brengt mogelijk ook de erkenning van de 
Koloniën van Weldadigheid als Werelderfgoed in gevaar. B en W en de gemeenteraad 
maken zich zorgen.

Vermilion broedt al sinds 2017 op het plan voor een proefboring naar aardgas aan de 
Boergrup in Vledderveen. 

Op een informatiemarkt in Wilhelminaoord, eind september, werd duidelijk dat die proefboring 
op afzienbare termijn te verwachten valt. Komt het daadwerkelijk tot winning, dan wordt dit na 
Wapse al het tweede gasveld in de gemeente. En pal over de grens met Friesland en 
Overijssel, bij Vinkega en Eesveen, wint Vermilion ook aardgas.

,,Een ongewenste situatie voor onze inwoners”, hield CDA’er Adri van der Weyde zijn 
collega-raadsleden voor. ,,We weten dat er al risico’s zijn op een grotere bodemdaling dan 
aanvankelijk gedacht en dat gaswinning in dit gebied hier mogelijk aan bijdraagt.”

Ook kwetsbare natuur en de waterhuishouding in de omgeving zijn volgens het raadslid in 
gevaar. En Vledderveen ligt dicht bij Frederiksoord en Wilhelminaoord, het gebied van de 
vroegere Koloniën van Weldadigheid. Van der Weyde is bang dat gaswinning mogelijk 
verhindert dat dit op de Werelderfgoedlijst komt. De Koloniën zijn ervoor genomineerd; 
Unesco hakt volgend jaar zomer de knoop door.

Wethouder Klaas Smidt (VVD) is er evenmin gerust op. ,,Dit helpt niet! Gaswinning bedreigt 
de waardevolle gebouwen in de Koloniën.” Aardgas noemde hij ‘een cadeautje van Moeder 
Aarde waar we mee opgescheept zitten’. 

Volgens Van der Weyde is het bovendien niet denkbeeldig dat vier gasputten zo dicht op 
elkaar de bodemeffecten versterken. Hij riep B en W op ‘actief te proberen gaswinning in dit 
gebied te voorkomen’.

Page 1 of 2ANP
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Volgens de wethouder kunnen gemeenten ontstellend weinig uitrichten tegen de winning in 
kleine gasvelden. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) neemt zelf de 
benodigde instemmingsbesluiten, lagere overheden kunnen hooguit advies uitbrengen. 

Westerveld stapte de voorbije jaren herhaaldelijk naar de rechter. Smidt: ,,Waaronder een 
keer of vier, vijf naar de Raad van State. Dat heeft ons in totaal 60.000 euro gekost. Het 
resultaat was: nul.” Nieuwe juridische stappen ziet de wethouder niet zitten: ,,Vermilion heeft 
voor Vledderveen om toepassing van de zogenoemde rijkscoördinatieregeling gevraagd. Dit 
houdt in dat een winlocatie dan gewoon van rijkswege wordt ingepast. Het is nog geen 
enkele gemeente gelukt het dan tegen te houden.”

© 2020 NDC MEDIAGROEP ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN 

Gerelateerd:

Nóg een gasput erbij? Westerveld is bang dat nu ook Werelderfgoedstatus voor Koloniën 
van Weldadigheid gevaar loopt

18-11-2020 | 15:11 | WOORDEN: 490 | MEPPELERCOURANT.NL
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....................................................................................
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AV | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
....................................................................................
M +31 6
E @minezk.nl
W https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie van economische zaken en klimaat

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
***********************************************************************************************
*******************************
Disclaimer:
De informatie verzonden met dit e mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze
informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie
kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet
toegestaan, en (b) wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.
De Gemeente Westerveld staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e
mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.
Dit onderschrift is tevens het bewijs dat de email is gescand op virussen.
***********************************************************************************************
*******************************
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Van:
Verzonden: donderdag 19 november 2020 17:21
Aan:
Onderwerp: FW: kennisgeving gaswinning Boergrup v2 AFdK
Bijlagen: kennisgeving gaswinning Boergrup v2 AFdK.docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: Boergrup

i

ie i .

oe en

Van:
Verzonden: donderdag 19 november 2020 17:20
Aan:
CC:
Onderwerp: kennisgeving gaswinning Boergrup v2 AFdK

i

ie i  een olgende e sie. I  moe  eggen  i  e  de  e oo li  e o d. I  e  oo al mi n es  gedaan 
a  e e  e  1 aalni ea . I  en e  nog nie  1  e eden o e  maa  e omen e el.

o  i  naa  de e s  en de opme ingen illen i en  o  a  e e  de a eelding  i  me  da  de e e sie nie  
ges i  is oo  de . ie i  da  oo  o  

e  e mogeli  i d om ie  mo gen op e eage en  a  e nie  moe en e ge en  de  moe  el li en 
oldoen aan de idis e oo aa den. I  il de  oo  nog oo leggen aan  oo da  e  naa  de 

p o e g oep gaa . 

I  oo  e  g aag.

oe en

130
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E @minezk.nl
W https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie van economische zaken en klimaat

Van: @rvo.nl>
Verzonden: donderdag 19 november 2020 17:20
Aan: @vermilionenergy.com>
CC: @minezk.nl>
Onderwerp: kennisgeving gaswinning Boergrup v2 AFdK

Hi

Hierbij een volgende versie. Ik moet zeggen, ik heb de KG behoorlijk verbouwd. Ik heb vooral mijn best gedaan wat
betreft het B1 taalniveau. Ik ben er nog niet 100% tevreden over, maar we komen we wel.

Zou jij naar de tekst en de opmerkingen willen kijken? Ook wat betreft de afbeelding; ik merk dat deze versie niet
geschikt is voor de KG. Zie jij dat ook zo?

Heb je mogelijk tijd om hier morgen op te reageren? Wat we niet moeten vergeten; de KG moet wel blijven voldoen
aan de juridische voorwaarden. Ik wil de KG ook nog voorleggen aan voordat het naar de projectgroep gaat.

Ik hoor het graag.

Groeten,

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

Het voornemen van Vermilion 

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

Wat doet het ministerie? 

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

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

Wat houdt het project in? 

Op de kaart hieronder staan de gasvelden Boergrup en Lombok in het geel en de 
omliggende gasleidingen (de rode lijnen). Bron: Vermilion Energy Netherlands B.V. 
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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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Van:
Verzonden: maandag 23 november 2020 17:12
Aan:
Onderwerp: Contactpersonen voor het afstemmen van terinzagelegging fysieke stukken op locaties

Hallo dame en heren,

We hebben de fysieke til nog niet besproken:
Leggen we het VenP überhaupt ook fysiek ter inzage gezien de omstandigheden rond Covid
19? (fysieke til’s zijn voor onszelf logistiek ook een stuk lastiger);
Zo ja, waar moeten de stukken ter inzage komen te liggen;
Met wie kan ik dat voor de gekozen locaties afstemmen (graag namen, e mailadressen en
telefoonnummers).

Ik hoor het graag. Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,

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

@rvo.nl
www.bureau energieprojecten.nl

een gedachte voor het milieu is printen van deze mail echt nodig
LET OP: bij een bezoek aan een van onze vestigingen is legitimatie verplicht.
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W www.vermilionenergy.nl 
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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

Nummer Actie Deadline 
actie

Actiehouder Opmerking

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

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

5 11
EN

2 12 20

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

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

document en wordt wel
gepubliceerd)

5 11
EN

2 12 20

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

3 Advertentie (= Kennisgeving)
Voornemen & Participatieplan

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

B1 taalniveau

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

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

11 Niet bekend of dit
reeds is gebeurd.

5 oo e eiden ep pagina  
oe g p

11 1

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

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

ged ang omen

11 11
2020

, 2020

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

11 11
2020
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Nummer Actie Deadline
actie

Actiehouder Opmerking

1 Opstellen van een
gecombineerd SOM plan (o.a.
decentrale overheden) en
COM plan (burgers) – is voor
intern gebruik (niet voor
publicatie)

25 11 20
EN

2 12 20

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

2 Opstellen van een Voornemen
& Participatieplan (afzonderlijk
document en wordt wel
gepubliceerd)

25 11 20
EN

2 12 20

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

3 Advertentie (= Kennisgeving)
Voornemen & Participatieplan

11 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 Niet bekend of dit
reeds is gebeurd.

5 Voorbereiden Bep pagina RCR
Boergrup

11 12 20

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

18 11 20

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

11 11
2020

, 2020

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

11 11
2020
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External Affairs

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

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

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

Vermilion Energy Netherlands B.V.  
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