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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

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

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

10.2.e
10.2.e

10.2.e





2

Milie  e  appo age  a g 1 /m 1  
ap  

n . ase im eli e mod le 
  Inpassingsplan

1  an  /m  
no  

 no   
/m  an 

   1 

n . ase i oe ingsmod le 
  i oe ings esl i en

 no   /m  
m  

e . ase I  en 
i oe ings esl i en

8 m   /m 18 
ap  5

 sep  
/m 18 

o  

 
i  as  l  /m  sep  andma ig 

o e  ome a an ie ge ild ome a an ie 
egio oo d is an  l /m 1 sep 

i sp aa   indien e oep 
o d  inges eld

1 o   /m 18 
ap  5

 5

Me  di  es l aa  is e  e iden  da  de doo loop i den an de planning nie  loppen. oo al de olgende 
doo loop i den i n e da

de doo loop i den in de M ase. oo al die oo  e  ops ellen an de e s illende onde oe en en
appo en. aa  e  i  on oldoende i  op.

in de i  de i oe ings esl i en moe en de doo loop i den oo  e  ins emmings esl i  op e
inningsplan en de omge ings e g nning o eng onds goed onde  de loep o den genomen en

a ges emd me  Mi n o . aa naas  g aag e en i en naa  de doo loop i den oo  ad ies ie M  e en
goed e geli en me  de a sp a en die  ie o e  ee  lopen me  de ie Me . e doo loop i den die i
e  ge i  i n nog i  1  ppen i en .

Mi n ins a ing oo  de anal se en ean oo ding an iens i en is e  o iedi  i en. an o  o  e
me  de e ins a ing meegaa  o  een ande  ins a ing e .

s e  lig  is e  oo  o  en de p o e g oep. I  oo  e  el. Mi n ee end egin  n .

oe
10.2.e















383











2

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

Onderwerp: RE: Concept redeneerlijn

Hoi

Klinkt mij als prima redeneerlijn.
Ik mis nog 1 punt nu klinkt het alsof de omgeving ook voor de participatie afhankelijk is voor communicatie van
vermilion.
Kunnen we nog iets aangeven dat het ministerie voor wat betref de procedure en de mogelijkheden voor
participatie zal communiceren via de website van Bureau energieprojecten.

Gr

Van: @minezk.nl>
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 13:19
Aan: @minezk.nl>; @vermilionenergy.com'

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

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

@minezk.nl>
Onderwerp: Concept redeneerlijn

Hoi,

Hierbij een concept redeneerlijn:

“Vermilion Energy heeft bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een melding gedaan van het initiatief
om het gasveld Boergrup te ontwikkelen. Het ministerie is in gesprek met de betrokken regionale overheden over de
inrichting van de te volgen procedure binnen het kader van de Mijnbouwwet. 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
[projectwebsite] zal Vermilion Energy nieuwe ontwikkelingen melden.”

Ik heb de regio ambtenaren die ik heb gesproken toegezegd dat we de concept redeneerlijn ook even naar hun
sturen.

Graag jullie reactie.

Groeten,

Van:
Verzonden: vrijdag 9 oktober 2020 11:56
Aan: @minezk.nl>; @vermilionenergy.com'

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

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

@minezk.nl>
Onderwerp: FW: Aangepaste planning Boergrup

Hoi,
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Ontw. fase uitvoeringsmodule
RCR – Uitvoeringsbesluiten

3 nov 2022 t/m 4
mrt 2024

Def. Fase IP en
uitvoeringsbesluiten

8 mrt ’24 t/m 18
apr ‘25

6 sep ’24
t/m 18 okt
‘24

Q3 Q4 2024
Dit was 26 jul ’24 t/m 6 sep’24 handmatig
over zomervakantie getild (zomervakantie
regio Noord is van 20 jul t/m 1 sep ’24)

Uitspraak RvS indien beroep
wordt ingesteld

21`okt ’24 t/m 18
apr ‘25

Q2 2025

Met dit resultaat is het evident dat de doorlooptijden van de planning niet kloppen. Vooral de volgende
doorlooptijden zijn verdacht:

de doorlooptijden in de MER fase. Vooral die voor het opstellen van de verschillende onderzoeken en
rapporten. Daar heb ik onvoldoende zicht op.
in de bij de uitvoeringsbesluiten moeten de doorlooptijden voor het instemmingsbesluit op het
winningsplan en de omgevingsvergunning bovengronds goed onder de loep worden genomen en afgestemd
met Mijnbouw. Daarnaast graag even kijken naar de doorlooptijden voor advies Cie MER even goed
vergelijken met de afspraken die EZK hierover heeft lopen met de Cie Mer. De doorlooptijden die ik heb
gebruikt zijn nog uit 2016 (Oppenhuizen).
Mijn inschatting voor de analyse en beantwoording van zienswijzen is echt koffiedik kijken. Aan jou of je met
deze inschatting meegaat of een ander inschatting hebt.

Dus er ligt huiswerk voor jou en de projectgroep. Ik hoor het wel. Mijn weekend begint nu.

Groet,

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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zouden de termijnen hieronder uiteraard
ook naar achteren verschuiven.

Notitie Reikwijdte en
Detailniveau

8 jan ‘21 t/m 31
aug ‘21

14 mei ‘21
t/m 24 jun
‘21

Q2 2021

Milieu Effect Rapportage 9 aug ‘21 t/m 13
apr ‘23

Ontw. fase ruimtelijke module
RCR – Inpassingsplan

10 jan ‘22 t/m 2
nov “22

24 nov ‘23
t/m 4 jan
‘24

Q3 ’23 – Q1 ’24

Ontw. fase uitvoeringsmodule
RCR – Uitvoeringsbesluiten

3 nov 2022 t/m 4
mrt 2024

Def. Fase IP en
uitvoeringsbesluiten

8 mrt ’24 t/m 18
apr ‘25

6 sep ’24
t/m 18 okt
‘24

Q3 Q4 2024
Dit was 26 jul ’24 t/m 6 sep’24 handmatig
over zomervakantie getild (zomervakantie
regio Noord is van 20 jul t/m 1 sep ’24)

Uitspraak RvS indien beroep
wordt ingesteld

21`okt ’24 t/m 18
apr ‘25

Q2 2025

Met dit resultaat is het evident dat de doorlooptijden van de planning niet kloppen. Vooral de volgende
doorlooptijden zijn verdacht:

de doorlooptijden in de MER fase. Vooral die voor het opstellen van de verschillende onderzoeken en
rapporten. Daar heb ik onvoldoende zicht op.
in de bij de uitvoeringsbesluiten moeten de doorlooptijden voor het instemmingsbesluit op het
winningsplan en de omgevingsvergunning bovengronds goed onder de loep worden genomen en afgestemd
met Mijnbouw. Daarnaast graag even kijken naar de doorlooptijden voor advies Cie MER even goed
vergelijken met de afspraken die EZK hierover heeft lopen met de Cie Mer. De doorlooptijden die ik heb
gebruikt zijn nog uit 2016 (Oppenhuizen).
Mijn inschatting voor de analyse en beantwoording van zienswijzen is echt koffiedik kijken. Aan jou of je met
deze inschatting meegaat of een ander inschatting hebt.

Dus er ligt huiswerk voor jou en de projectgroep. Ik hoor het wel. Mijn weekend begint nu.

Groet,

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

This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp: proefboring Boergrup
Datum: maandag 12 oktober 2020 12:37:45

Beste
Ik heb je vraag over de proefboring even teruggelegd. Ik krijg de volgende reactie:
“Ik antwoord even in twee delen, ten eerste over het woord proefboring. Ik denk dat we daar
feitelijk niet van kunnen spreken. Juridisch correct is het woord diepboring.
Het heeft vooral een communicatie reden, als we eerst een proefboring zouden doen, en daarbij
niet zouden vertellen wat we ermee wilden (“dat weten we immers nog niet”), dan is dat weinig
transparant. Bij succes willen wij produceren vanuit de geboorde put. Daarbij komt dat VEN al
veel putten geboord heeft in de directe omgeving van Boergrup en daarmee zijn de
gesteentegegevens goed bekend. Als laatste geldt dat VEN in het bezit is van een
winningsvergunning. Proefboringen passen meer in het stadium van exploratievergunningen.
Dan over de timing. Tegenwoordig zijn het niet de technische aspecten of beschikbaarheid
materieel die de timing van een diepboring bepalen. Vergunningen zijn bepalend. Dan moet er
nog een locatie aangelegd worden. Een voorlopige planning geeft aan eerste diepboring in 2023,
met nadruk op voorlopig. Dit kan dus naar voren of naar achteren veranderen. “
Ik hoop dat je hier iets aan hebt.
Groeten,
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Datum: 5 okt 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) 
Afgelopen week: 

(plv directeur, Warmte)
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Datum: 5 okt 2020 
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur 

(Mijnbouwbeleid en Regionale Energiestrategieën (RES))

(Mijnbouwvergunningen)

 (Rijks Coördinatieregelingen (RCR))
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Datum: 5 okt 2020 
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur 

(Cluster Mijnbouwbeleid)

(Cluster Mijnbouwvergunningen)

(Cluster RCR Wind en Zon)
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Van:
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 08:39
Aan: )
Onderwerp: RE: [EXT]  FW: Aangepaste planning Boergrup
Bijlagen: Gaswinning Boergrup-v-20201013-VEN.pdf

Categorieën: Categorie Geel

Hi  
Ik had het bestand per ongeluk de verkeerde naam gegeven. 
Bij dezen hetzelfde bestand, maar met de juiste naam 

Groet,

Van: )
Verzonden: woensdag 14 oktober 2020 06:57
Aan:
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hallo  

Zie bijlage voor een PDF van de planning die  gisteren heeft gemaild. 
Ik heb nog niet inhoudelijk ernaar gekeken. Vandaag zit ik vol met afspraken, maar ik probeer dat in de loop van 
de dag te doen. 

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 18:12
Aan: )
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Dankje 

Van: )
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 18:11
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hi

Dat is omdat het een MS Project bestand is. Ik maak morgen een pdf ervan voor je.

Groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 13 okt. 2020 om 17:04 heeft @minezk.nl> het volgende
geschreven:
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Hoi,

Ik kan de bijlage niet openen.

Groeten,

Van @vermilionenergy.com>
Verzonden: dinsdag 13 oktober 2020 14:00
Aan: @minezk.nl>; )

@rvo.nl>
CC: @vermilionenergy.com>
Onderwerp: RE: [EXT] FW: Aangepaste planning Boergrup

Hallo en

Het lukt niet om uiterlijk morgen een reactie op de gehele planning aan te leveren. Maandag
hebben wij een intern werkoverleg hierover. Hierbij (en in bijlage) al wel onze ideeën bij V&P t/m
NRD.
Hoor graag wat jullie daarvan vinden.

V&P:

Regel 14, afhankelijk van regel 12 en 13
Regel 15, 3 weken minister is reden dat dit over kerstvakantie gaat = onwenselijk. Kan deze
drie weken overal teruggebracht worden tot b.v. 5 dagen?
Regel 19, titel aangepast, want gecombineerd
Regel 26 publicatie gedeeltelijk in vakantie is geen probleem, eerder positief, dan hebben
mensen tijd ervoor.
Regel 34 alleen digitaal, dus 6 weken

NRD:
Concept V&P = start NRD
Regel 45: start NRD bij concept V&P, wij zien niet dat einddatum totale project naar voren
komt. Check
Regel 72 opsplitsen? Website voorbereiden kan al eerder
Regel 96 ciemer, 2 weken i.p.v. 4 weken
Regel 98 van 45 naar 40 dagen
Regel 108 minister 5 dagen i.p.v. 3 weken?

Met vriendelijke groet / Kind regards,

From: @minezk.nl>
Sent: vrijdag 9 oktober 2020 11:56
To: @minezk.nl>;

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

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