kennisgeving met beeld. 10.2.e weet mogelijk meer van de stand van zaken; mogelijk is
hij hier ook bij betrokken.
Ervaringen
10.2.e is eerder betrokken geweest bij RCR-projecten (geen gas), team communicatie;
wat haar opviel was de vijandige houding in de communicatie-overleggen door
uiteenlopende belangen (belangen niet op een lijn).
Actie: omgevingsanalyse in Coosto
Actie: Afspraak maken met 10.2.e o.a. nagaan welke afspraken er zijn tussen BEP en DC
m.b.t. communicatie, inzet BEP-adviseurs, rol DC bij gevoelige onderwerpen, etc.
(interessant: RVO, 10.2.e
zit nog steeds op onderwerp energie!)
Omgevingswet: RCR zal t.z.t. hierin opgaan. (Inrichting van de leefomgeving wordt hier
in ondergebracht, ook RCR. Voor RCR komt een ‘projectbesluit’ in de plaats).
Onduidelijke (nu) wat dit betekent voor de te starten RCR-projecten. Traject zal (volgens
10.2.e ook nog wel even lopen (10.2.e is hier overigens bij betrokken.)
Vanuit ETM is 10.2.e
betrokken bij programma Omgevingswet.

Woensdag 17 januari – gesprek met 10.2.e
10.2.e
heeft aangegeven binnen E&O een project te willen trekken als
projectleider. Hij heeft ervaring met onderwerp mijnbouw; geen ervaring als
projectleider.
10.2.e valt binnen het team van 10.2.e
; dit team houdt zich bezig met de
vergunningen.
Ter info:
In principe worden MER, inpassingsplan, vergunningen en winningsplan tegelijkertijd ter
inzage gelegd.
Interessant:
Milieudefensie is actief in Vledderveen en omgeving; o.a. bij mijnbouwlocatie Wapse.
10.2.e 10.2.b
! Communicatie belangrijk!

Dinsdag 16 januari – gesprek 10.2.e
, Bureau Energie Projecten (BEP)
10.2.e
(teammanager) is helaas ziek
Vraag: Specifiek nadruk op wat BEP wel/niet doet en dan vooral gekoppeld aan de
inrichting van een projectgroep
BEP algemeen
x BEP valt als uitvoeringsorganisatie onder RVO.
x De inzet van BEP valt financieel binnen de jaarafspraken die met ETM worden
gemaakt. Er is rekening gehouden met risico’s (procedure opnieuw starten, etc.)
x BEP coördineert / organiseert (procesmatig) het inspraaktraject.
x BEP maakt een planning voor hun activiteiten in de procedure; op basis hiervan
wordt hun inzet (ook financieel bepaald).
x BEP levert de communicatieadviseur voor RCR-projecten: binnen BEP vallen drie
communicatieadviseurs; zij ‘opereren’ onder de vlag en richtlijnen van EZ/DC
RCR-project:
x EZ levert projectleider

x

Qua traject van vergunningen, etc. ligt het bij een mijnbouw RCR-project anders
dan bij gewone RCR projecten als hoogspanning etc.; dit vanwege de grote
ruimtelijke component bij mijnbouwactiviteiten.

Rol BEP m.b.t. RCR-project:
x BEP verzorgt de routing van de zienswijze (procesmatig; inhoud bij
project/projectleider):
x Regelt de locatie inclusief communicatiemiddelen
x Bundelt alle zienswijze, anonimiseert de zienswijze en zorgt voor openbaarheid
van stukken (o.a. op N-log op de TNO-site; bij grote RCR-projecten komt deze
info op de BEP-website, en kennisgeving in de digitale Staatscourant, etc.)
x Tweede ronde: inspraak op concept-instemmingsplan: BEP verzorgt de publicatie
van het concept-plan; verder geen inspraak/bijeenkomst meer. 2e Ronde is vooral
een procedure om beroep in te dienen (bijvoorbeeld als iemand vindt dat zijn/haar
zienswijze niet of onvoldoende is meegenomen).
Data zijn belangrijk! Dit is bij wet geregeld: Wet op het Bestuursrecht (Klopt dit?)
Inzage-periode luistert nauw; betreft zes weken vanaf de dag van publicatie dat stukken
ter inzage liggen. (Nb. Als EZ de procedure niet goed heeft uitgevoerd kan dit voor de
Hoge Raad reden zijn om de inspraak opnieuw te laten organiseren.)
Meestal rond de 2e dan wel 3e week in de periode van zes weken vindt een bijeenkomst
plaats. Overigens is dit – bijeenkomst - geen must; hangt af van het onderwerp, de
gevoeligheden, etc.
BEP heeft tijd nodig om zaken te realiseren (doorlooptijd qua organisatie is ongeveer een
maand vanaf het moment dat duidelijk is wanneer de kennisgeving kan worden
gepubliceerd, ook i.v.m. de organisatie van de bijeenkomst / locatie.
In praktijk wordt dit vaak drie weken i.v.m. sluitingsdatum lokale media (voor publicatie)
en go-no go moment op winningsplan (want pas als dit winningsplan definitief is en
geaccordeerd) kan het ter inzage worden gelegd! Bij een fout in het winningsplan of als
er een wijzigingsbesluit komt, moet de procedure opnieuw!
MER
x
x
x

Initiator moet een MER opstellen bij grote ruimtelijk projecten; dit opstellen van
een MER heeft al gauw een doorlooptijd van een half jaar.
MER gaat ook te inzage; belanghebbenden kunnen en mogen hier ook iets wat
van vinden.
Voorafgaand aan de MER moet een concept Nota Reikwijdte in Detail (check?!)
worden opgesteld. In deze NRID wordt omschreven wat in de MER onderzocht
gaat worden. Ook deze Nota gaat ter inzage. Belanghebbenden kunnen vragen
hebben of verzoek indienden om andere/aanvullende dan in de nota opgenomen
zaken te onderzoeken. Dit zorgt voor een vertraging in de planning.

Organisatie RCR-project
Projectteam (intern) = projectleiders,
o.a. vaststellen communicatiegroep en projectgroep, grootte van de teams, rol,
verantwoordelijkheid
Projectgroep = projectleider EZ, projectleider Initiatiefnemer (vaak: medewerker
adviesbureau), bevoegde gezagen + BEP voor secretariaat (of EZ – afhankelijk van de
capaciteit en/of omvang project) en Planning en doorlooptijd project
Communicatiegroep = communicatieadviseur BEP, communicatieadviseur initiator,
communicatieadviseur lokaal bestuur (gemeenten/provincie/etc.)

Vergunningengroep = BEP (stapt vaak pas later in het proces in; BEP heeft contact met
degene die de vergunningaanvraag opstelt; BEP informeert en adviseert), initiator (is
verantwoordelijk voor de vergunningaanvraag) -> nog meer partijen?
Tips
x

Kick off – hoe meer mensen in eerste instantie betrekken, hoe beter. Vervolgens
goed inzicht in wanneer iemand moet aanhaken en wanneer iemand kan/mag
aanhaken.

x

Rol PL:
 PL is verantwoordelijk voor het oplossen van calamiteiten, notitie richting
minister, etc.
 PL maakt de afspraken met de BEPper
 Belangrijk om achtervang te regelen voor de PL

x

BRO-overleg –> bestuurlijk overleg op een bepaald moment (formeel) voordat
zaken ter inzage gaan (daarvoor vooral ambtelijk overleg).
Het kan zeer relevant zijn om op dat moment ook andere partijen (NGO’s o.a.) uit
te nodigen (betrokkenheid!)

x

Initiatiefnemer kiest vaak voor vertegenwoordiging door een adviesbureau.
Belangrijk om te toetsen of de mening/input van de adviseur ook de mening/input
is van de initiator

Afspraak:
x 10.2.e
–> (waarschijnlijk) de BEP collega voor deze twee
mijnbouwprojecten; voor contact met 10.2.e eerst contact opnemen met 10.2.e
x 10.2.e
stuurt ter informatie de planning(en) van RCR Oppenhuizen en eventueel
andere relevante documenten

Zie hieronder. Kan 1 van jullie de gevraagde informatie toesturen?

10.2.e

10.2.e
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Phone: 31 (0)517 10.2.e
Mobile: 31 ( ) 10.2.e
Sent with my BlackBerry
Van: 10.2.e
@minez.nl>
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 15:08
Aan: 10.2.e
buiten reikwijdte
Onderwerp: kaart Boergrup en
Beste 10.2.e
Vraag: heb jij voor ons een actuele kaart van Boergrup en van Sprang met de (voorgenomen) gaswinningslocatie?
Wij zijn inmiddels in het kader van de voorfase in overleg met verschillende partijen.
(En bij deze dus ook gelijk voor jullie informatie dat wij na ons gesprek eind januari inmiddels aan de basis intern
georganiseerd zijn.)
Voor de gesprekken is het relevant om een goed beeld te hebben van de locatie in de omgeving vandaar de roep
om een kaart.
Hopelijk kunnen wij die op korte termijn ontvangen.
Hartelijke groet,

10.2.e

Projectleider
DG ETM / Directie Energie en Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 0 10.2.e
10.2.e
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
werkdagen: ma-do
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 2 juni 2018 10:48
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: FW: RCR melding Vermilion Boergrup Vledderveen gemeente Westerveld
Urgentie: Hoog
Collega s,
Zie de mail hieronder.
Wie kan contact opnemen met 10.2.e

?

Ik zou contactpersoon zijn totdat er een projectleider was. Door omstandigheden is dit project (en
daarmee mijn opdracht – projectleiders meenemen in projectmatig werken) niet uit de verf
gekomen.
Ik wil haar informeren maar ik heb geen idee naar wie ik kan verwijzen / wat ik kan zeggen nu er
geen projectleider (meer) is.
Buiten hetgeen we hebben afgesproken (afronden werkwijzer RCR en voorbereiding opdracht voor
omgevingsanalyse binnen de raamovereenkomst) kan ik hier ook geen tijd meer aan besteden.
Graag contact hierover.
Groet,

10.2.e

Van: 10.2.e
[mailto 10.2.e @gemeentewesterveld.nl]
Verzonden: dinsdag 2 juni 2018 10:31
Aan: 10.2.e
Onderwerp: RCR melding Vermilion Boergrup Vledderveen gemeente Westerveld
Urgentie: Hoog
Beste 10.2.e

,

Op 7 februari jl. hebben we (voormalige wethouder Van Schelven) een gesprek met jullie gehad
over de RCR voor een nieuwe (gewenste) boorlocatie van Vermilion aan Boergrup in Vledderveen.
Wij hebben enige informatie gekregen over de rcr regeling maar tot op heden geen concreet
voorstel over bijv. jullie besluit om de rcr toe te gaan passen ? Mijn vraag is waarom het zo lang
duurt. Wij krijgen als gemeente steeds meer vragen (zorgen) uit de buurt met de vraag of
Boergrup nu wel of niet doorgaat en wat mensen kunnen verwachten qua procedure, inspraak e.d.
Na de verkiezingen is er een andere weg ingeslagen dus de enigszins meewerkende houding van
het vorige college is verdwenen. Er wordt van buitenaf maar ook intern gevraagd in hoeverre wij
als gemeente (college/raad) een nieuwe op te richten (boor)locatie tegen kunnen gaan. Er wordt
dan gewezen op de recente uitspraak van Raad van State rondom Vermilion/Krimpenerwaard.
De oproep van de raad richting college is dat het college op bestuurlijk niveau in overleg dient te
gaan met EZK. Mijn 2e vraag is dan ook of het mogelijk is dat er op korte termijn een afspraak
wordt gepland tussen EZK en wethouder De Jong.
Kan 1 van jullie mij meer informatie geven ?
Groet

10.2.e

| ruimtelijke ordening en wonen | team Leefomgeving
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag
GEMEENTE WESTERVELD | Postbus 50, 7970 AB Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
T 10.2.e
| F (0521) 10.2.e
| E info@gemeentewesterveld.nl | I www.gemeentewesterveld.nl |
@gem_westerveld

******************************************************************************
************************************************
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
2

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:
Aan:
Onderwerp:

10.2.e

donderdag 7 februari 2019 21:55
10.2.e
Fwd: RCR procedure beoogde gaswinning Vermilion bij Boergrup

Evenoverleggenovereengoedereactie.Vermilliongafdittochookgeenprioriteit?
VerstuurdvanafmijniPad
Begindoorgestuurdbericht:
Van:10.2.e
@gemeentewesterveld.nl>
Datum:7februari2019om14:02:47CET
Aan:10.2.e
@minez.nl>,10.2.e
@minez.nl>,10.2.e
@minez.nl>,"10.2.e
10.2.e @minez.nl>
Kopie:"10.2.e
@minez.nl'"10.2.e
@minez.nl>
Onderwerp:RCRprocedurebeoogdegaswinningVermilionbijBoergrup


@minez.nl'"

Geachteheer/mevrouw,
Ikstuurdezemailaanuaangezienuwnamenvakerzijnvoorgekomeninmailwisseling(zieo.a.
hieronder)rondomdedoorVermiliongewenstenieuweproefboringaanBoergrupindegemeente
Westerveld.Zoalsuweet,iserookindegemeenteWesterveldeninomliggendegemeentende
nodigerumoerentegenstandrondomgaswinning,nieuwewinningsplannenetc.
NulaaitdaarbijookBoergrupweerop.Voorzoverikweet(enalslaatstehebvernomenvan
Vermilion)ligtdevraagtottoepassingvandeRCRnogsteedsvoorbijEZK.Wijalsgemeentemaar
ookdeinwonersmakenzichongerustenvragenzichafhoeverheternumeestaat.Ikhoorgraag
vanEZKzelfwatermomenteelspeelt(ofjuistniet)rondomditplanvanVermilion.
Ikhoorgraaguwreactie.
M.vr.gr.

10.2.e

ͲͲͲͲͲOorspronkelijkberichtͲͲͲͲͲ
Van:10.2.e
[mailto10.2.e
@minez.nl]
Verzonden:maandag29januari201817:48
Aan:10.2.e
@gemeentewesterveld.nl>;10.2.e
@minez.nl>;
10.2.e
@minez.nl>;BestuurssecretariaatWesterveld
<bestuurssecretariaat@gemeentewesterveld.nl>;10.2.e
@gemeentewesterveld.nl>
Onderwerp:RE:RCRprocedurebeoogdegaswinningVermilionbijBoergrup
Geachte10.2.e 10.2.e 
WijzijnonservanbewustdatdenominatiedoorOCW/RCEeenzeerbelangrijkonderwerpen
onderdeelisvanhetheleverdereproces.EZKheeftdanookbinnenkorteeneersteoverlegmet
OCWhierover.
HetoverlegvolgendeweekwoensdagmetuisbedoeldisomhetRCRprocestoetelichten,derol
1

vandegemeenteinhetprocestebesprekenendewensenvandegemeentehierinenalle
belangrijketerreineninkaarttebrengen(zoalsdenominatie)enhoediteenrolkankrijgeninhet
proces.Hetisnognietdebedoelingomdediepteintegaan.Naaronsideeishetdaaromvoordit
eerstegespreknietnoodzakelijkomOCW/RCEuittenodigen.Zijzullenweluitdrukkelijkinhet
vervolgtrajectbetrokkenworden.
Metvriendelijkegroet,

10.2.e

ͲͲͲͲͲOorspronkelijkberichtͲͲͲͲͲ
Van:10.2.e
@gemeentewesterveld.nl]
Verzonden:donderdag25januari201823:09
Aan:10.2.e
;Bestuurssecretariaat
Westerveld;10.2.e 
Onderwerp:RE:RCRprocedurebeoogdegaswinningVermilionbijBoergrup
Allen,
GezienhetlopendetrajectvandeUNESCOnominatiedoorOCWenRCElijkthetmijzinvoldatdeze
partijeneveneensdoorEZuitgenodigdworden.
10.2.e

|Teamleefomgeving|ProjectleiderUNESCOnominatieKvWCp1|
Beleidscoördinatorerfgoed&cultuurhistorieGEMEENTEWESTERVELD|Postbus50,7970AB
Havelte|Raadhuislaan1,7981ELDIEVER|T140521|F(0521)349499|I
www.gemeentewesterveld.nl|@gem_westerveld|@ErfgoedWveld
________________________________________
Van:10.2.e @minez.nl10.2.e @minez.nl]namens10.2.e
minez.nl]
Verzonden:donderdag25januari201815:32
Aan: 10.2.e


Onderwerp:RCRprocedurebeoogdegaswinningVermilionbijBoergrup
Wanneer:woensdag7februari201810:00Ͳ11:30.
Waar:gemeenteWesterveld|Raadhuislaan1,Diever
Bestedeelnemers,

HierbijeenvergaderverzoekvanhetoverlegRCRprocedurebeoogdegaswinningVermilionbij
Boergrup.

Metvriendelijkegroet,
10.2.e


ManagementondersteunerE&O
...........................................................................
MinisterievanEconomischeZakenenKlimaatDirectieEnergieenOmgevingBezuidenhoutseweg
73|3eetage,CZuid|2594AC|DenHaag|...........................................................................
T:070Ͳ10.2.e

M:10.2.e @minez.nl<mailto 10.2.e @minez.nl>
W:http://www.rijksoverheid.nl/ez
...........................................................................
Letop!Bijbezoekaanhetministeriedientuinhetbezittezijnvaneengeldiglegitimatiebewijs!
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Ditberichtkaninformatiebevattendienietvooruisbestemd.Indienunietdegeadresseerdebent
ofditberichtabusievelijkaanuisgezonden,wordtuverzochtdataandeafzendertemeldenenhet
berichtteverwijderen.
DeStaataanvaardtgeenaansprakelijkheidvoorschade,vanwelkeaardook,dieverbandhoudtmet
risico'sverbondenaanhetelektronischverzendenvanberichten.
Thismessagemaycontaininformationthatisnotintendedforyou.Ifyouarenottheaddresseeorif
thismessagewassenttoyoubymistake,youarerequestedtoinformthesenderanddeletethe
message.
TheStateacceptsnoliabilityfordamageofanykindresultingfromtherisksinherentinthe
electronictransmissionofmessages.
**********************************************************************************
********************************************
Disclaimer:
DeinformatieverzondenmetditeͲmailberichtisuitsluitendbestemdvoordegeadresseerde.
Gebruikvandezeinformatiedooranderendandegeadresseerdeengebruikdoorhendieniet
gerechtigdzijnvandeinformatiekennistenemen,isverboden.Indienunietdegeadresseerdebent
ofnietgerechtigdbenttotkennisneming,(a)isopenbaarmaking,vermenigvuldiging,verspreiding
en/ofverstrekkingvandezeinformatieaanderden,niettoegestaan,en(b)wordtuverzochtde
afzenderdaarvanopdehoogtetebrengenenhetberichttevernietigen.
DeGemeenteWesterveldstaatnietinvoordejuisteenvolledigeoverbrengingvandeinhoudvan
eenverzondeneͲmail,nochvoortijdigeontvangstdaarvan.
Ditonderschriftistevenshetbewijsdatdeemailisgescandopvirussen.
**********************************************************************************
********************************************
Ditberichtkaninformatiebevattendienietvooruisbestemd.Indienunietdegeadresseerdebent
ofditberichtabusievelijkaanuisgezonden,wordtuverzochtdataandeafzendertemeldenenhet
berichtteverwijderen.
DeStaataanvaardtgeenaansprakelijkheidvoorschade,vanwelkeaardook,dieverbandhoudtmet
risico'sverbondenaanhetelektronischverzendenvanberichten.
Thismessagemaycontaininformationthatisnotintendedforyou.Ifyouarenottheaddresseeorif
thismessagewassenttoyoubymistake,youarerequestedtoinformthesenderanddeletethe
message.
TheStateacceptsnoliabilityfordamageofanykindresultingfromtherisksinherentinthe
electronictransmissionofmessages.

**********************************************************************************
********************************************
Disclaimer:
DeinformatieverzondenmetditeͲmailberichtisuitsluitendbestemdvoordegeadresseerde.
Gebruikvandezeinformatiedooranderendandegeadresseerdeengebruikdoorhendieniet
gerechtigdzijnvandeinformatiekennistenemen,isverboden.Indienunietdegeadresseerdebent
ofnietgerechtigdbenttotkennisneming,(a)isopenbaarmaking,vermenigvuldiging,verspreiding
en/ofverstrekkingvandezeinformatieaanderden,niettoegestaan,en(b)wordtuverzochtde
afzenderdaarvanopdehoogtetebrengenenhetberichttevernietigen.
DeGemeenteWesterveldstaatnietinvoordejuisteenvolledigeoverbrengingvandeinhoudvan
eenverzondeneͲmail,nochvoortijdigeontvangstdaarvan.
Ditonderschriftistevenshetbewijsdatdeemailisgescandopvirussen.
**********************************************************************************
********************************************
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8
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

10.2.e

Categorieën:

Categorie Geel

woensdag 6 maart 2019 14:02
10.2.e
buiten reikwijdte

FW: overdracht - documenten m.b.t. POOL-opdracht en projecten Boergrup en
Boergrup - projectopdracht en -pva versie 1.1.docx; Media-analyse gaswinning Boergrup.pdf; RE:
buiten reikwijdte
kaart Boergrup en
FW: link website Bureau Energie Projecten; FW: RCR melding
Vermilion Boergrup Vledderveen gemeente Westerveld; Boergrup - voorzitter
bewonersvereniging; RE: telefoongesprek d.d. 06/08/2018; reactie concept formulier
Vledderveen en svz van mijn actiepunten; FW: vraag naar contactpersonen i.v.m. Boergrup; Re:
vraag i.v.m. RCR Mijnbouw en Nb-wetgeving / Natura 2000; brieven in werkvooraad; Verslagen
overleg ivm opdracht en RCR-projecten.docx

Van:10.2.e

Verzonden:donderdag28februari201917:39
Aan:10.2.e

Onderwerp:FW:overdrachtͲdocumentenm.b.t.POOLͲopdrachtenprojectenBoergrupen

buiten reikwijdte

Van:10.2.e

Verzonden:donderdag30augustus201812:35
Aan:10.2.e

Onderwerp:overdrachtͲdocumentenm.b.t.POOLͲopdrachtenprojectenBoergrupen

buiten reikwijdte

Ha 10.2.e
,
Ik heb de belangrijkste documenten m.b.t. mijn opdracht en de (uitwerking van) de projecten Boergrup en
buiten reikwijdte
verzameld in deze mail (zie onderstaand lijstje).
Hopelijk komen die (naast de werkwijzer) nog van pas.
E&O was een boeiende directie om voor te werken; succes met alles wat komen gaat.
En hopelijk gaan de e tra vacatures helpen om de projecten weer vlot te trekken.
Hartelijke groet,

10.2.e

Werkwijzer projectmatig werken
x
Werkwijzer
x
Schema bij werkwijzer
buiten reikwijdte
Documenten m.b.t. projecten Boergrup en
buiten reikwijdte
x
Uitwerking Projectopdracht en projectplan Boergrup en
(betreft concepten; zijn niet afgestemd in
MT/MO )
buiten reikwijdte
x
Media-analyses Boergrup en
(januari 2018)
buiten reikwijdte
x
E-mail uitvraag Vermillion t.b.v. kaarten Boergrup en
x
E-mails/mailwisseling met Gemeente Westerveld i.v.m. stand van zaken Broegrup
x
E-mails/mailwisseling Voorzitter bewonersvereniging en andere omwonenden
x
E-mail met documenten m.b.t. organisatie informerende gesprekken met stakeholders (inclusief planning
gesprekken Boergrup)
x
E-mail gegevens bevoegde gezagen Friesland en Drenthe m.b.t. Boergrup
x
E-mail contactpersoon NB-wetgeving/Natura 2000
buiten reikwijdte
x
Concept-offerteaanvraag t.b.v. Verkenning Boergrup en
Overig
x
E-mail brieven in werkvoorraad – verzoek om dit aan te passen i.v.m. be indigen opdracht
x
Informele verslagen - voor intern gebruik - van diverse gesprekken die ik met name aan het begin van de
opdracht heb gevoerd m.b.t. POOL-opdracht en projectmatige aanpak RCR-projecten
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Boergrup
Interne projectopdracht en -plan

Projectnummer:
Naam afdeling: E&O
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Versienummer: 1.1
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1. Projectbeschrijving/projectopdracht
1.1 Aanleiding project
Wat is de aanleiding van dit project? Waar, wanneer en bij wie is het idee voor dit project
ontstaan? Wat is de reden dat het project juist nu wordt gestart?
Waar, wanneer en bij wie is het idee voor dit project ontstaan?
Vermilion heeft het voornemen om (nieuwe) mijnbouwactiviteiten te ontplooien vanaf de locatie
Boergrup, in Vledderveen, gemeente Westerveld, provincie Drenthe. Het leidingtracé zal in de
gemeenten Westerveld en Weststellingenwerf, provincie Friesland komen te liggen. De locatie
Boergrup ligt gedeeltelijk onder het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold. Halverwege 2017
heeft Vermilion melding gemaakt van het voornemen bij de directie Energie & Omgeving van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (zie bijlage in DoMuS 17104770).Onderstaande
afbeelding (figuur 1) bevat een weergave van de voorkeurslocatie van Vermilion.

Figuur 1

Achtergrond
Vermilion heeft 25 onshore concessies in het noorden en zuidwesten van Nederland plus 1 offshore
concessie (als partner) op de Noordzee. De in totaal 26 concessies betreffen 17 productiegebieden
en 9 opsporingsgebieden verspreid over acht provincies.1
Aanleiding project voor EZK/ETM/E&O
Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning
nodig van de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Deze vergunningen worden bij de
1

http://www.vermilionenergy.nl/onzeͲactiviteiten/concessiegebieden.cfm
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directie Energie & Omgeving (E&O) geschreven. De directie is daarnaast verantwoordelijk voor het
samen met partijen in de samenleving realiseren en waar nodig ruimtelijk inpassen van
energieprojecten, waaronder de (on)conventionele winning van delfstoffen en aardwarmte. Het
bijdragen aan de realisatie van energieprojecten gebeurt, naast het verlenen van
mijnbouwvergunningen, onder andere door het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling, het
helpen bij de ruimtelijke inpassing van projecten, het sluiten van green deals en het waarborgen
van de veiligheid van projecten.
De locatie Boergrup ligt gedeeltelijk onder het Natura 2000 gebied Drents Friese Wold. Hiermee
valt het voornemen om daar (nieuwe) mijnbouwactiviteiten te ontplooien onder de
Rijkscoördinatieregeling (RCR). Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van
nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de minister van Economische Zaken en Klimaat.
De minister neemt hierbij zelf het ruimtelijke besluit.
Wat is de reden dat het project bij E&O juist nu wordt gestart?
De melding van Vermilion dateert van halverwege 2017. Door capaciteitsgebrek binnen DGETM,
directie E&O kon dit project niet eerder worden opgepakt.

11.1

1.2 Vraagstuk/uitdaging van het project
Wat is het probleem en in welke uitdaging is het te vertalen. Wie heeft het meest last van de
bestaande situatie? Wanneer heeft iemand er last van? Welke oorzaken zijn al bedacht? Wat
gebeurt er als er niets gebeurt?
Concreet houdt het project in dat er een mijnbouwlocatie zal worden aangelegd en in werking zal
worden genomen ten behoeve van het opsporen en winnen van aardgas. Daarnaast zal er een
transportleiding worden aangelegd. Gaswinning in Nederland ligt in het algemeen heel gevoelig en
er is veel (politieke) weerstand. Dit beeld straalt af op gaswinning op de kleine velden.
In de omgeving van Boergrup-Vledderveen zijn meerdere mijnbouwlocaties: Eesveen,
Westerveld/Wapse, Langezwaag en De Wijk (zie media-analyses). Mijnbouwactiviteiten op deze
locaties roepen protest op bij omwonenden en NGO’s.
In het geval van Boergrup is er nog geen sprake van een mijnbouwlocatie. Vermilion is zelf op zoek
gegaan naar een goede locatie en heeft drie mogelijke locaties gevonden. Dit heeft in de omgeving
gezorgd voor een kritische houding m.b.t. de keuze van de locatie. Het Gasvoorkomen ligt
gedeeltelijk onder een Natura 2000-gebied. De omgevingsonderzoeken die ten behoeve van het
milieueffectrapport nodig zijn, zijn door Vermilion opgestart. Belangrijk onderdeel hierin is de
natuurtoets met daarbij een voortoets Wet Natuurbescherming om te bepalen of er mogelijk
significante effecten op Natura-2000 kunnen ontstaan en een zogeheten passende beoordeling
noodzakelijk is.
Unesco-nominatie Koloniën van Weldadigheid
De beoogde winningslocatie ligt daarnaast in de bufferzone PM Check rondom het als
werelderfgoed genomineerde gebied ('UNESCO Werelderfgoed nominatie Koloniën van
Weldadigheid'). Dit kan mogelijk van invloed zijn op het project. De zorg van de gemeente
Westerveld is of de voorgenomen mijnbouwactiviteiten de werelderfgoed-status in gevaar (kunnen)
brengen. De gemeente geeft aan grote investeringen te hebben gedaan om de nominatie mogelijk
te maken. Het nominatie-proces is vijf jaar geleden gestart en komt voort uit een maatschappelijke
drijfveer (bottum-up). De planning is dat halverwege mei advies volgt of de nominatie wordt
geagendeerd tijdens de jaarlijkse vergadering van het Werelderfgoedcomité van Unesco (24 juni
tot en met 4 juli 2018). Agendering betekent in het algemeen dat UNESCO de nominatie honoreert.
De werelderfgoed-status geldt direct nadat het besluit is genomen. Het is mogelijk dat het Comité
positief staat t.o.v. de nominatie met een voorbehoud waardoor de nominatie-periode wordt
opgerekt. Dit kan consequenties hebben voor activiteiten in de regio. De Maatschappij voor de
Koloniën van Weldadigheid schijnt overigens zelf plannen te hebben om huisjes te bouwen in de
bufferzone.
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Volgens informatie op de website Vledderveen, dossier gasboring
https://vledderveendrenthe.nl/nieuws-vledderveen/dossiers/gasboring/ stelt de werkgroep
vraagtekens bij de woorden van Vermilion die aangeeft dat er geen reden is om te vrezen voor
‘Groningse taferelen’ en dat de kans op schade van woningen verwaarloosbaar is. Ook roept de
schaderegeling nog veel vragen op bijvoorbeeld hoe het openen van een nieuwe locatie zich
verhoudt tot de transitie naar duurzame energie en is men van mening dat er schade optreedt voor
natuur en milieu. De werkgroep denkt na over hoe zij de plannen kunnen tegenhouden.
30 januari 2018 kwam het onderwerp ‘Gaswinning in Westerveld’ in de
gemeenteraadsvergadering. De partij DSSW/Sterk Westerveld heeft die avond vragen gesteld over
Gaswinning in Westerveld (zie ook Facebookpagina van DSSW).
Noemenswaardig is de brief van de provincie Drenthe van 22 november 2016 waarin betreurt
wordt dat er eerder gebrekkige communicatie met EZK was over de winningslocatie Wapse (DoMuS
17104770). Begin februari heeft de werkgroep een eerste nieuwsbrief verspreid onder de
inwoners; de nieuwsbrief staat ook op internet.
Uitdaging:
De uitdaging is om in dit krachtenveld de aanvraag voor mijnbouwactiviteiten zorgvuldig, tijdig en
met oog een oor voor alle stakeholders en de omgeving af te handelen.
Concreet betekent dit <<wanneer is het tijdig, wanneer hebben we voldoende oog en oor gehad
voor alle partijen?, etc.?>>
1.3 Projectdoelstelling
Wat is de hogere ‘ambitie’ waaraan het project een bijdrage gaat leveren? Wat wil de
opdrachtgever / organisatie met het project bereiken?
Het uitgangspunt m.b.t. gaswinning is dat als het veilig kan, de overheid dit faciliteert en
vergunning(en) verleent. (blijft dit zo in het nieuwe kleine velden beleid?)
E&O is verantwoordelijk voor het samen met partijen in de samenleving realiseren en waar nodig
ruimtelijk inpassen van energieprojecten. Het bijdragen aan de realisatie van
energieprojecten gebeurt onder andere door het verlenen van mijnbouwvergunningen,
het toepassen van de Rijkscoördinatieregeling, de ruimtelijke inpassing van
projecten, het sluiten van green deals en het waarborgen van de veiligheid van projecten.
Daarnaast is het een kerntaak van de overheid om integer, objectief, onafhankelijk en voorspelbaar
te zijn richting de omgeving (stakeholders, belanghebbenden, decentrale overheid, partners.
ETM/E&O wil een toonbeeld zijn van een betrouwbare overheid die verantwoordelijkheden helder
belegt, met oog voor de bestuurlijke gevoeligheden en goed omgevingsmanagement. Met het
uitvoeren van de RCR-projecten op projectmatige wijze wil E&O hieraan invulling geven.
Subdoelstellingen:
x
Gedurende het proces alle belanghebbende partijen in voldoende mate betrekken en
informeren.
x
Doorlopen van een zorgvuldig planproces en vergunningentraject in het kader van de RCRprocedure met als resultaat een vastgesteld inpassingsplan, MER en besluiten onder meer
met het oog op een positieve uitspraak bij de Raad van State.
x
Zorgen voor voldoende en voor de juiste en kwalitatief goede informatie onder meer zodat
de ministers een gefundeerd en zo goed mogelijk besluit over het voorkeursalternatief
(VKA) kunnen nemen.
1.4 Projectresultaat
Wat moet concreet worden opgeleverd? Wat is tastbaar of zichtbaar als het project klaar is? Is het
resultaat wel het juiste middel om de doelstelling te realiseren? Komt de doelstelling dichterbij als
het resultaat gerealiseerd is? (resultaat zo smart mogelijk definiëren: specifiek, meetbaar,
acceptabel, realiseerbaar, tijd gerelateerd)
Er ligt <<datum>> een definitief Inpassingsplan en definitieve uitvoeringsbesluiten die tot stand
zijn gekomen in overleg en afstemming met voor het project relevante partijeninclusief formele
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inspraakmogelijkheden op verschillende momenten in het procesinclusiefeenuitspraak van de
Raad van State bij beroep; de initiatiefnemer kan uitvoering geven aan zijn plannen.
1.5 Afbakening
Wat is niet het resultaat van het project? Wat valt buiten het project en krijgt de opdrachtgever
niet? Waar stopt het project?Waar gaat de projectgroep zich niet mee bezighouden?
x
x

Uitvoering is afhankelijk van politieke commitment
De daadwerkelijke uitvoering is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

1.6 Randvoorwaarden
Wat zijn harde voorwaarden die door de organisatie, opdrachtgever of vanuit het project zijn
aangegeven? Voorbeelden zijn een onwrikbare opleverdatum, beschikbaarheid van specifieke
kennis, het gebruik van bepaalde werkwijzen, wettelijke regelingen, bestuurlijke kaders, financiën,
enzovoort.
Nut en noodzaak moet kunnen worden onderbouwd. (herijking kleine velden beleid)
De ruimtelijke besluitvorming voor grote energie-infrastructuurprojecten is sinds 1 maart 2009 op
rijksniveau vastgelegd. In plaats van het inpassen van een energieproject van nationaal belang
door aanpassing van een gemeentelijk en/of provinciale bestemmingsplannen wordt de inpassing
geregeld via een rijksinpassingsplan. Dit wordt vastgesteld door de ministers van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast
coördineert de minister van EZK de vergunningprocedures.
De RCR kent een gefaseerde aanpak inclusief bevoegd- en verantwoordelijkheden van
verschillende partijen (zie https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureauenergieprojecten/rijksco%C3%B6rdinatieregeling):
1. Startfase: In deze fase is er contact met de initiatiefnemer en vooroverleg met initiatiefnemer
en lokale/regionale bestuurders om te besluiten of het project onder de RCR uitgevoerd gaat
worden en zo ja, welke afspraken hiervoor worden gemaakt.
2. Voorbereidende fase: In deze fase vindt de opstart van het project plaats met als doel een
goede voorbereiding van het project voordat met de formele fase gestart wordt.
3. Planontwikkelingsfase: In deze fase vindt de concrete invulling van het plan plaats. De fase
eindigt met het Voorkeursalternatief (=VKA)
4. Besluitvormingsfase: In deze fase vindt de uitwerking van het Voorkeursalternatief plaats.
Vervolgens worden de benodigde (ruimtelijke) besluiten ter inzage gelegd (Inpassingsplan en
vergunningen).
5. Realisatiefase: In deze fase vindt de bouw/aanleg van het project plaats.
In de nieuwe Mijnbouwwet, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is, is de veiligheid van burgers bij
mijnbouwactiviteiten beter gewaarborgd. Bovendien is vastgelegd op welke wijze burgers beter te
betrekken bij de besluitvorming over het verlenen van vergunningen voor mijnbouw. Bij mijnbouw
gaat het om activiteiten in de ondergrond, zoals gaswinning maar ook om plannen boven de grond
zoals voor geothermie (aardwarmte), zoutwinning en opslag van CO2.
1.7 Relaties met andere projecten
Staat het project op zichzelf of is het afhankelijk van andere projecten en programma’s?
Politiek-bestuurlijk
x
‘Herijking beleid kleine velden’: naar verwachting gaat er in maart 2018 een brief naar de
Tweede Kamer. De verwachting is dat deze herijking op de langere termijn kan helpen bij
de uitrol van mijnbouw-projecten. Boodschap van het voorstel: “Nederland wil van een
doelmatige naar een verantwoorde winning zolang het nog nodig is.”
x
Schadeprotocol: Op verzoek van EZK komt TCB met een voorstel schadeprotocol voor
kleine velden, gebaseerd op het schadeprotocol Groningen. (Een goed schadeprotocol
helpt om draagvlak te creëren.)
Omgeving
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x

x

In de omgeving van Boergrup-Vledderveen zijn meerdere mijnbouwlocaties: Eesveen,
Westerveld/Wapse, Langezwaag en De Wijk. De ontwikkelingen daar kunnen zijn weerslag
hebben op het project.
Unesco-nominatie ‘Koloniën van Weldadigheid’ (zie paragraaf 1.2)

1.8 Argumenten om het project wel/niet te starten (ook: wat gebeurt er als we niets
doen)
11.1
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risico’s
Plan van Aanpak (gezamenlijk)
Communicatieplan (gezamenlijk)
Bemiddelingstraject
Intentieovereenkomst
Planparticipatieplan
Planontwikkelingsfase

Juridische toets NRD
Concept NRD
Ter inzagelegging concept NRD
Advies Cie MER
Definitief NRD
MER-fase 1 gereed tbv VKA
Toets MER-fase 1 door RWS
Participatieplan (financieel)
Businesscase
Projectplan
Anterieure overeenkomsten en gemeenten
Afwegingsnotitie t.b.v. VKA
Bespreken afwijking bestemmingsplan in
gemeenten/provincie
GO/NO GO BESLISSING
Vaststellen VKA door ministers
Besluit over voorbereidingsbesluit door ministers
MER-fase 2 gereed
Voorontwerp IP
Toets MER-fase 2 door RWS
Juridische toets ontwerp IP
Bro overleg
Afronding ontwerp IP en ontwerp besluiten
Ter inzagelegging ontwerp IP, MER en ontwerp
besluiten
Advies Cie MER
Nota van antwoord zienswijzen (incl. juridische toets)

Besluitvormingsfase

Vaststellen IP en besluiten (incl. juridische toets)
Ondertekening besluit door ministers
Aanvraag SDE door initiatiefnemer
Ter inzagelegging IP, MER en besluiten (beroep bij
RvS)
Uitspraak RvS

Realisatiefase

Start boring

2.3 Kwaliteit
Resultaatbeschrijvingen
Aan welke criteria (eisen en wensen) dient het (deel)resultaat te voldoen? Omschrijf dit in een
resultaatbeschrijving waarmee tijdens de realisatie rekening gehouden moet worden. Denk aan
functionele eisen, technische eisen, etc. De resultaatbeschrijvingen worden als bijlage toegevoegd.
Proceskwaliteit
Hoe wordt de kwaliteit gedurende het project bewaakt? Denk aan zaken als: gebruikte project
templates, omgaan met wijzingen, gebruik van bestaande standaarden en werkwijzen,
kwaliteitscontrole (op bijvoorbeeld tussenresultaten), gebruik van bijvoorbeeld klankbordgroepen
en klantenpanel, etc.
2.4. Omgevingsmanagement
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Bij de opzet van omgevingsmanagement en communicatie zijn er verschillende stappen te
onderscheiden.
Fase 1: Stakeholdersinventarisatie (zie bijlage)
Van belang is om bij de start van het project te identificeren welke stakeholders van belang zijn
voor een goede realisatie van dit project. Daarnaast is ook van belang om inzicht te hebben in de
belangen van deze stakeholders en om duidelijk te krijgen of en zo ja op welke manier zij bij het
project willen/kunnen/moeten worden betrokken. Hiervoor wordt een stakeholdersinventarisatie
gemaakt; er kan ook onderzocht worden of (een deel van de) stakeholders geïnteresseerd zijn om
deel te nemen aan een klankbordgroep. Doel van de klankbordgroep is om stakeholders gedurende
het proces te betrekken, zaken vroegtijdig voor te kunnen leggen etc. om verschillende belangen
goed mee te kunnen nemen. Van te voren moet goed nagedacht worden over de waar de
klankbordgroep wel/niet/wanneer over zaken mee kan praten om de juiste verwachtingen te
wekken.
Fase 2: Omgevingsmanagement, planparticipatie en communicatie(plan)
Op welke manier, wanneer en naar wie wordt over het project gecommuniceerd?
Hoe wordt informatie vanuit de omgeving opgehaald en verwerkt in de planvorming?
Communicatie via informatiebijeenkomsten, websites en evt. nieuwsbrieven maakt onderdeel uit
van het project. A.h.v. een communicatiekalender die mede gekoppeld wordt aan de producten om
zowel input te kunnen ophalen als ook te communiceren wanneer producten worden opgeleverd.
Ook vinden er gedurende het gehele proces gesprekken plaats met verschillende
stakeholders(groepen). Deze informatie moet leiden tot een communicatieplan (incl.
communicatiekalender) en een participatieplan voor dit project. De werkgroep communicatie doet
hiervoor een voorstel aan de projectgroep. Het communicatieplan wordt goedgekeurd door de
stuurgroep.
Uitgangspunten Communicatieplan
In het communicatieplan worden afspraken gemaakt over de rollen en verantwoordelijkheden van
de betrokken partijen voor wat betreft communicatie. Duidelijk wordt gemaakt wie de stakeholders
en doelgroepen zijn en wat de issues zijn die in de regio met betrekking tot het project spelen. Het
communicatieplan bevat een afgestemde kernboodschap die de basis vormt voor de diverse
communicatie uitingen. Ook wordt in het plan uitgewerkt welke communicatiestrategie wordt
gehanteerd, welke communicatiemiddelen passen bij het project en hoe met media en pers wordt
omgegaan.
Uitgangspunten Planparticipatieplan
Onder de nieuwe omgevingswet wordt groot belang gehecht aan planparticipatie van de omgeving.
Voordeel hiervan is het toevoegen van lokale kennis en informatie, meer inzicht in de belangen en
standpunten van de omgeving en meer draagvlak.
Een Planparticipatieplan beschrijft hoe de meedenkkracht van het publiek en andere stakeholders
wordt aangeboord en in gezet. Er wordt gekeken naar het integrale proces. Verwachtingen
management is hierbij belangrijk: welke mate van participatie en wanneer is beoogd. Het plan
geeft aan wanneer partijen betrokken worden (informeren, consulteren, toetsen). Hier is
afstemming met het proces van besluitvorming nodig zodat inbreng op een zinvolle manier benut
kan worden. Er moet wel duidelijk gemaakt worden op welk niveau betrokkenen kunnen
participeren. Participatie moet ook beperkt worden tot die onderwerpen waar het echt over gaat.
Een van de middelen is het instellen van een Klankbordgroep waarin deelnemers mee kunnen
denken over bijvoorbeeld alternatieve plaatsingszones en waar de concept formele stukken (NRD,
Inpassingsplan, MER) kunnen worden besproken.
Omgevingsmanagement
Bij omgevingsmanagement gaat het om:
- Het managen ván de omgeving;
- Het managen van aspecten vóór de omgeving.
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voor het resultaat
Projectleider

PM
Achtervang projectleider PM

Verantwoordelijk voor projectdefinitie samen
met opdrachtgever, stelt plan van aanpak
op, stelt projectteam samen, beheert
relaties rondom het project, uitvoering en
bewaking planning, verantwoordelijk voor de
oplevering van producten

Projectgroep

Projectleider en plv. PL
Secretaris: PM
Collega BEP: PM
Omgevingsmanagement: externe inhuur
Communicatie: communicatieadviseur
BEP
PM

Levert product(en) volgens overeengekomen
eisen en wensen, adviseert vanuit zijn
specialisme, levert tijdig en volgens plan,
informeert over voortgang

Stuurgroep
Klankbordgroep
Optioneel: organigram opnemen
4.2 Informatie en afspraken
Beschrijf hier wat voor afspraken binnen de projectorganisatie worden gemaakt omtrent informatie
en communicatie. Denk aan informatie over belangrijkste documenten in het project
(wie/wanneer):opzetten van een projectdossier, voortgangsrapportages, eindrapportages,
versiebeheer (wie en hoe).Belangrijke communicatiemomenten in het project: overleg- en
vergadermomenten, voortgangsbesprekingen, agenda: aan wie worden overlegagenda’s
verzonden, notulen: wie verzorgt notulen?
Overlegstructuur
o
Als centrale projectgroep 1 keer per 2 weken 2 uur, op basis van thema’s.
o
Dinsdag: tussen 14.00 en 16.00 uur.
o
Twee aparte projectteams met hun eigen overleggen.
Agendapunten
o
Stand van zaken;
o
Actiepunten;
o
De planning;
o
De risicoanalyse.
Verslaglegging
o
Notulen, beknopt, acties, procedures en op onderwerp;
o
Notulist: roulerend notulist of ondersteuner projectleider;
o
Van elk overleg wordt een kort verslag gemaakt incl. actiepunten.
Communicatie binnen het projectteam
o
Stukken delen via een samenwerkruimte (bv. pleio of
https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites)
o
of overlaten aan ondersteuner projectleider. Dit wordt nog uitgezocht.
o
Agenda en stukken worden zo veel mogelijk 3 dagen vóór de projectgroep verzonden per
mail of per mail aangekondigd te zijn geplaatst;
o
Elkaar bij alle zaken in cc zetten.
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Bijlage - Inventarisatie van stakeholders betrokken bij de procedure (concept)
Stakeholder

Vertegenwoordiger

Functie

Rol

Belang

POLITIEK-BESTUURLIJK
Landelijk
Ministerie van EZK
Ministerie van LNV ?
Ministerie van I&W

minister

Ministerie van BZK

minister

minister

Ministerie van OCW

10.2.e

OCW/ Rijksdienst
voor het Cultureel
Erfgoed
I&W/Rijkswaterstaat

10.2.e

Beleidsmedewerke
r Directie Erfgoed
en Kunsten
senior adviseur
erfgoed en ruimte

10.2.e

Meebeslissen
Meedoen
meedenken
Meebeslissen
Meedoen
meedenken
Meedoen
Meedenken
Meeweten
meedenken
meeweten
Meedoen
Meedenken
meeweten

Tweede Kamer
Regionaal
Provincie Drenthe
Provincie Friesland
Gemeente
Westerveld

T. Stelpstra

gedeputeerde

Erik van Schelven

wethouder

10.2.e

ruimtelijke
ordening
projectleider
nominatie
werelderfgoed

10.2.e
Gemeente
Weststellingwerf
Directie Regio

E&O/Team
Vergunningen
SodM
Vermilion

10.2.e

10.2.e

Regioambassadeur
Noord-Nederland

meedenken
meeweten

OVERIG / ADVIESORGAAN

Meedoen
meeweten

Media
BELANGENVERENIGINGEN
Omwonenden

Bewonersvereniging
Boergrup

10.2.e
10.2.e

10.2.e

Projectplan Boergrup v.1.1

,

eigenaar van de
grond aan de
Boergrup
voorzitter
bewonersverenigin
g 10.2.e

bewoner
Boergrup, lid

Meedenken
meeweten
Meedenken
meeweten

Meedenken
meeweten
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Plaatselijk belang
Vledderveen /
werkgroep ‘geen
gaswinning
Vledderveen’
Burgerinitiatief
Gaswinning Eesveen

NGO’s
Maatschappij van
Weldadigheid
Milieudefensie
landelijk
Milieudefensie
regionaal
(Westerveld)
Milieufederatie
Drenthe

10.2.e

bewonersverenigin
g
Auteur website
werkgroep

10.2.e

10.2.e

Projectplan Boergrup v.1.1

Meedenken
meeweten
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Hartelijke groet,

10.2.e
10.2.e

Projectleider
DG ETM / Directie Energie en Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 10.2.e
10.2.e @minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
werkdagen: ma-do
Van: 10.2.e
@gmail.com]
Verzonden: vrijdag 2 maart 2018 7:22
Aan: 10.2.e
)
Onderwerp: Re: antwoord op uw vraag van 22 februari jl.
Dankjewel 10.2.e Ik ga ervan uit dat het een RCR procedure wordt. Is het
mogelijk dat je opnieuw een antwoord op mijn vraag stuurt als dat niet het geval
is?
Vriendelijke groeten, 10.2.e
Op 2018/03/01 om 11:42 AM schreef 10.2.e

):

Geachte mevrouw 10.2.e
, beste 10.2.e
U wilt graag informatie over waar precies in de procedure de
locatiekeuze valt van het geplande gasveld Boergrup Vledderveen.
Om uw vraag te beantwoorden is enige toelichting nodig vandaar het
wat langere antwoord onderaan dit bericht.
Mocht dit nog vragen oproepen, dan hoor ik het graag.
Vriendelijke groet,

10.2.e

Projectleider
DG ETM / Directie Energie en Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 10.2.e
10.2.e @minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
werkdagen: ma-do
In de RCR-procedure moet een aantal stappen worden doorlopen. Op
de website https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/bureauenergieprojecten/rijksco%C3%B6rdinatieregeling staan deze (negen)
fases vermeld.
Momenteel bevindt het project zich aan het begin van fase 2. In deze
fase wordt gekeken welke besluiten en vergunningen nodig zijn,
welke voorbereidingen Vermillion moet treffen voor zij een formele
aanvraag kunnen indienen, welke procedure daarbij gevolgd wordt
(RCR of niet) en vindt er overleg plaats met betrokken (decentrale)
overheden en andere partijen.
RCR: indien het project niet past in het geldende bestemmingsplan,
bereiden de ministeries van EZK en BZK een ruimtelijk besluit voor in
overleg met de initiatiefnemer en de betrokken overheden. Daarvoor
wordt vaak een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Voor een
zorgvuldige afweging bevat het rapport alternatieve oplossingen
(locaties) met bijbehorende milieueffecten.
Voorafgaand aan de MER stelt het Rijk een Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (NRD) op. In de NDR staat hoe het Rijk het onderzoek
naar en de beoordeling van milieueffecten wil uitvoeren. Deze NRD
wordt ter inzage gelegd; belanghebbenden kunnen hierop inspreken.
De zienswijzen worden verwerkt in de definitieve NRD. In de periode

van terinzagelegging vindt ook een informatiebijeenkomst in de regio
plaats, waarin ook eventuele locatie-alternatieven worden
aangegeven.
Het Rijk, bevoegde gezagen en de initiatiefnemer overleggen over de
MER; zij kijken daarbij ook naar economische en organisatorische
aspecten, (technische) uitvoerbaarheid en kosten. Regionale
bestuurders geven advies dat wordt meegenomen bij de afweging om
tot een zogenaamd Voorkeursalternatief (VKA) te komen. Pas met
het VKA is de locatie bekend waarmee in de procedure verder wordt
gegaan. In antwoord op uw vraag zou dit het moment zijn van de
locatiekeuze.
Vervolgens maken de betrokken overheden in onderling overleg hun
ontwerp-besluiten. De ministers van EZK en BZK stellen, indien
nodig, ook een ontwerp-inpassingsplan op.
Hierna volgt de besluitvormingsfase: de ontwerp-besluiten (het
ontwerp- inpassingsplan, de ontwerp- vergunningen en het MER)
worden tegelijkertijd ter inzage gelegd waarop belanghebbenden
kunnen inspreken (fase 5 en 6). De overheden verwerken de
adviezen en inspraak en maken hun besluiten definitief. De
definitieve besluiten liggen gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden
kunnen tegen deze besluiten beroep instellen bij de Raad van State
(fase 7, 8 en 9).
-----Oorspronkelijk bericht----Van: 10.2.e
[mailto:10.2.e
@inter.nl.net]
Verzonden: donderdag 22 februari 2018 9:57
Aan: 10.2.e
)
Onderwerp: procedure
Geachte mevrouw 10.2.e ,
Ik zou zo graag van u weten waar precies in de procedure de
locatiekeuze valt van het geplande gasveld Boergrup Vledderveen?
Zou u me dat willen laten weten?
Vriendelijke groeten, mede namens het bewonersgroepje,

10.2.e

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

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

8G

Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Prioriteit:

10.2.e
10.2.e

FW: link website Bureau Energie Projecten
dinsdag 3 april 2018 08:28:12
Hoog

Ha 10.2.e
Wil jij contact opnemen met 10.2.e om haar bij te praten?
10.2.e en ik hebben haar gesproken samen met de wethouder, en haar collega 10.2.e (contact voor de Unesco-nominatie) tijdens ons bezoek aan de
gemeente Westerveld, begin februari
Groet,
10 2.e

Van: 10.2.e [mailto10.2.e @gemeentewesterveld nl]
Verzonden: donderdag 29 maart 2018 17:22
Aan: 10.2.e
)
Onderwerp: RE: link website Bureau Energie Projecten
Geachte mevrouw 10.2.e

,

We hebben een tijdje geleden een gesprek gehad over de melding RCR door Vermilion inzake een op te richten (nieuwe) boorlocatie aan Boergrup in
Vledderveen
Mijn vraag is wat de stand van zaken is ten aanzien van de planvorming Ik ben een paar keer gebeld door Vermilion maar ik heb momenteel niet veel te
zeggen over Boergrup behalve dat de gemeente wacht op een reactie van EZ hoe en wanneer bepaalde zaken gestart gaan worden en gaan lopen
M vr gr

10.2.e
Van: 10.2.e
) [mailto10.2.e @minez nl]
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 16:05
Aan: 10.2.e
; Erik van Schelven
CC: Bestuurssecretariaat Westerveld
Onderwerp: link website Bureau Energie Projecten
Allen,
Goed om elkaar gister ontmoet te hebben
Ik heb ook nog dankbaar gebruik gemaakt van een kamer op het gemeentehuis voor een, overigens prettig, gesprek met mevrouw 10.2.e
Zoals toegezegd bijgaand de link naar de website van Bureau Energie Projecten
https://www rvo nl/subsidies-regelingen/bureau-energieprojecten/rijksco%C3%B6rdinatieregeling
Hartelijke groet,
10 2.e

10.2.e
Projectleider
DG ETM / Directie Energie en Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 10.2.e
10.2.e @minez nl
www rijksoverheid nl/ezk
werkdagen: ma-do
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

******************************************************************************************************************************

8H
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
Prioriteit:

10.2.e
10.2.e
10.2.e

)

FW: RCR melding Vermilion Boergrup Vledderveen gemeente Westerveld
dinsdag 26 juni 2018 10:48:12
image003.jpg
Hoog

Collega s,
Zie de mail hieronder
Wie kan contact opnemen met 10.2.e ?
Ik zou contactpersoon zijn totdat er een projectleider was Door omstandigheden is dit project (en daarmee mijn opdracht projectleiders meenemen in
projectmatig werken) niet uit de verf gekomen
Ik wil haar informeren maar ik heb geen idee naar wie ik kan verwijzen / wat ik kan zeggen nu er geen projectleider (meer) is
Buiten hetgeen we hebben afgesproken (afronden werkwijzer RCR en voorbereiding opdracht voor omgevingsanalyse binnen de raamovereenkomst) kan
ik hier ook geen tijd meer aan besteden
Graag contact hierover
Groet,
10 2.e

Van: 10.2.e mailto10.2.e @gemeentewesterveld nl]
Verzonden: dinsdag 26 juni 2018 10:31
Aan: 10.2.e
)
Onderwerp: RCR melding Vermilion Boergrup Vledderveen gemeente Westerveld
Urgentie: Hoog
Beste 10.2 e en 10.2.e
Op 7 februari jl hebben we (voormalige wethouder Van Schelven) een gesprek met jullie gehad over de RCR voor een nieuwe (gewenste) boorlocatie van
Vermilion aan Boergrup in Vledderveen Wij hebben enige informatie gekregen over de rcr regeling maar tot op heden geen concreet voorstel over bijv
jullie besluit om de rcr toe te gaan passen ? Mijn vraag is waarom het zo lang duurt Wij krijgen als gemeente steeds meer vragen (zorgen) uit de buurt met
de vraag of Boergrup nu wel of niet doorgaat en wat mensen kunnen verwachten qua procedure, inspraak e d
Na de verkiezingen is er een andere weg ingeslagen dus de enigszins meewerkende houding van het vorige college is verdwenen Er wordt van buitenaf
maar ook intern gevraagd in hoeverre wij als gemeente (college/raad) een nieuwe op te richten (boor)locatie tegen kunnen gaan Er wordt dan gewezen op
de recente uitspraak van Raad van State rondom Vermilion/Krimpenerwaard
De oproep van de raad richting college is dat het college op bestuurlijk niveau in overleg dient te gaan met EZK Mijn 2e vraag is dan ook of het mogelijk
is dat er op korte termijn een afspraak wordt gepland tussen EZK en wethouder De Jong
Kan 1 van jullie mij meer informatie geven ?
Groet

10.2.e | ruimtelijke ordening en wonen | team Leefomgeving
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdagochtend en vrijdag
GEMEENTE WESTERVELD | Postbus 50, 7970 AB Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL Diever
T 14 0521 | F (0521) 349 499 | E info@gemeentewesterveld nl | I www gemeentewesterveld nl | @gem_westerveld

******************************************************************************************************************************
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
******************************************************************************************************************************

Unit Omgevingskennis
Datum
6 februari 2018

De algemene teneur over de gaswinning in het gebied tussen Eesveen, Wapse,
Vinkega, Wilhelminaoord, Vledderveen en Vledder is er een van zorg. Er is onder
andere zorg over vergoeding bij mogelijke schade en is bang voor “Groningse
taferelen”.
Welke stakeholders komen aan het woord?
Er is een groep in oprichting “Geen gaswinning Vledderveen”, die ook bewoners in
Wilhelminaoord uitnodigt om lid te worden. Bewoners komen in de media niet aan
het woord, hoewel ze wel ongerust zijn over gaswinning.

Aandacht in gedrukte en online media
Gerustgesteld zijn de inwoners van onder meer Wilheminaoord, Wapserveen
en Eesveen nog niet helemaal over de geplande gaswinning in het gebied.
Marijke Sterk van burgerinitiatief Gaswinning Eesveen vond de tweede
informatiebijeenkomst erg nuttig. "Veel mensen hebben de eerste keer niemand
kunnen spreken, omdat het zo druk was. Mensen waren dus nog steeds ongerust.
Ze hebben Groningen op hun netvlies staan en zijn bang dat het hier ook gaat
gebeuren”. (RTVDrenthe.nl, 6 december 2017)
PB roept belangstellenden voor deelname aan werkgroep “Geen gaswinning
Vledderveen” op, om zich uiterlijk 3 december 2017 te melden via
plaatselijkbelangvledderveendrenthe.nl. Op woensdag 6 december 2017 zal een
eerste vergadering plaatsvinden te Vledderveen. Tijdens de inloopavond op
donderdag 23 november 2017 in Wilhelminaoord over de gasboringen te Eesveen
werd duidelijk dat de plannen van Vermilion voor Vledderveen nu mogelijk in een
stroomversnelling komen. Een reden voor Plaatselijk Belang om een werkgroep te
formeren, die na gaat denken over hoe wij, als bewoners van Vledderveen, deze
plannen van Vermilion tegen kunnen houden. (Vledderveen Drenthe, 28
november 2017)

Aandacht in sociale media
Met de zoekvraag: ((gaswinning OR gasveld OR gasbesluit OR vermilion)
(boergrup OR wilhelminaoord OR vledder*)) –dorpshuis in de periode 1 januari
2017 tot 6 februari 2018 levert 72 berichten op met 52 auteurs.
In de tabel de meest actieve twitteraars (>1 bericht)

auteur

Aantal
berichten

Aantal
reacties

Aantal
volgers

_Meppel

5

0

333

RTVDrenthe

3

24

82602

Bertklaverwap

2

0

631

DeStellingwerf

2

0

2125

GBWesterveld

2

0

32

HarryLocoMusic

2

0

11841
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Jelle_de_haas

2

0

31

MeppelerCourant

2

0

7341

Nu_in_Nederland

2

0

2344

Ophef

2

7

2832

Speurlicht

2

0

1282

SteenwkrCourant

2

6

5305

drenthe

2

1

1078

martha7800

2

0

1254

peterpolder

2

0

2596

umoja4

2

0

325

Selectie van relevante tweets
Helma Kiewiet @HelmaKiewiet
@rtvnoord Wakker worden met @RTVDrenthe gaat over #Wiebes en gaswinning
in Groningen verlagen. Maar gaswinning stopt niet! Nu worden 'Kleine Velden' en
gasopslag zoals in #Norg. Nog meer reden om goed op te letten in #Assen om
gasput Vries 10en #Elleveld. Maar ook #Wapse, #Wilhelminaoord. (9 januari
2018)
Mark Dijkhuis @MarkDijkhuis
Inwoners Wilhelminaoord e.o. bezorgd over gaswinning: we krijgen niets zwart op
wit - #rtvdrenthe https://t.co/LMONbSbE9T (6 december 2017)
Jan Smits @Jan_zegt_het
Jammer..dit gaat nog steeds niet hoe het zou moeten gaan. De inwoners uit het
gebied zitten er coöperatief en constructief in. Willen wel een nulmeting.
Volkomen terechte vraag, lijkt mij. Maar dan toch weer nul op het rekest.
Wanneer gaan we dit nou eens op de goede manier doen?
Jan reageert op een tweet van RTVDrenthe: Helemaal gerustgesteld zijn de
inwoners nog niet over de geplande gaswinning bij Wapserveen, Eesveen en
Wilhelminaoord. Maar tijdens de tweede informatiebijeenkomst vandaag werden
wel veel vragen beantwoord. (6 en 7 december 2017)
Andries Ophof @Ophef
• Inwoners van Wilhelminaoord en Frederiksoord bijeen tijdens vergadering
dorpsgemeenschap. Ze zijn ongerust over de gaswinning en de komst van
ondergrondse vuilcontainers. https://t.co/5JljLmonAv (Twitter, 29 november
2017)
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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.

8i

Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
10.2.e
10.2.e

RE: telefoongesprek d.d. 06/08/2018
woensdag 8 augustus 2018 13:01:32

Ha,
Volgens mij is het vrij simpel, er kan een mailtje naar deze mensen worden gestuurd met excuses en aangeven
dat op dit moment het project stilligt en als dit weer wordt opgepakt eea onderdeel is van het proces om tot een
besluit te komen. Kortom er is nog niet zoveel aan de hand.
Bij gebrek aan moet dit anders op mijn naam.

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 8 augustus 2018 12:38
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: telefoongesprek d.d. 06/08/2018
Dag 10.2 e
Deze brief zegt mij niets; idem voor een rappel. Ze zijn in ieder geval niet bij mij terechtgekomen. Ik weet dus
ook niet of en zo ja wie hier misschien wel mee verder is gegaan?
Voor wat betreft het vervolg:
Ik was tijdelijk contactpersoon (vandaar dat er een brief aan mij is gericht) totdat de projectleider dit zou
overnemen. Door omstandigheden is die er niet (meer). Mogelijk is de brief nog bij hem terechtgekomen; voor
de zekerheid zet ik hem in de cc.
Mijn opdracht bij ETM/E&O was tijdelijk (ik kom vanuit de POOL en formeel daar gedetacheerd tot eind juli);
ik ben aan het afronden. Het heeft geen zin om als jullie de brief innemen die naar mij door te zetten.
@10.2.e Kan jij aan 10.2.e doorgeven op wiens naam de brief moet komen?
Ik hoop dat het zo goed komt.
Vriendelijke groet,

10.2.e

10.2.e
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 10.2.e
10.2.e @minez nl
www.rijksoverheid nl/ezk
werkdagen: ma-do

Van: 10.2.e
Verzonden: woensdag 8 augustus 2018 11:37
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: FW: telefoongesprek d.d. 06/08/2018
Urgentie: Hoog
Ha 10.2.e
Zie de bijgaande brief, die m.i. aan jou geadresseerd is.

Heb jij deze brief in behandeling genomen, of weet je wie hiermee is verder gegaan?
De brief is nl. niet in domus terug te vinden en de verzoekers willen graag weten hoe het er voor staat.
Alvast hartelijk dank voor je reactie!
Met vriendelijke groet,

10.2.e
beleidsondersteuner
Van: burgercorrespondentie
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 11:51
Aan: 10.2.e
Onderwerp: FW: telefoongesprek d.d. 06/08/2018
Hallo 10.2.e
Gisteren (6-8-2018) eeft mevrouw 10.2.e contact opgenomen met ons secretariaat (DC). Mevrouw had op 12
maart jl. een brief gestuurd (zie bijlage).
Deze brief is niet via ons (burgercorrespondentie) ingenomen en geregistreerd, wij kunnen daar dus niets over
vinden.
Naar alle waarschijnlijkheid is deze brief direct naar ETM gegaan (via de interne post??). Wil jij nagaan of deze
brief inderdaad bij jullie is binnengekomen en of daar iemand mee bezig is. Tevens heeft mevrouw heeft op 21
juni jl. een rappel bericht gestuurd, omdat zij dus nooit iets vernomen heeft op haar brief. Ook op haar rappel
bericht heeft zij nooit een reactie ontvangen.
Voordat we de brief innemen en uit gaan zetten, hoor ik graag van jou of deze brief bekend is en zo ja, wie deze
brief in behandeling heeft.
Groetjes, 10.2.e

10.2.e
Publieksvoorlichter/Medewerker Centrale Unit Burgercorrespondentie
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | A-Noord-2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 10.2.e
www.rijksoverheid nl/ezk
www.rijksoverheid nl/lnv

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 7 augustus 2018 9:43
Aan: burgercorrespondentie
Onderwerp: FW: telefoongesprek d.d. 06/08/2018
Beste collega s,
Bijgaand een brief van mw. 10.2.e

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Managementondersteuner

..........................................
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | A-Noord 2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
T 070 10.2.e
M
10.2.e @minez.nl
www.rijksoverheid nl/ezk
..........................................
Let op! Bij bezoek aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Van: 10.2.e
[mailto10.2.e
@live nl]
Verzonden: maandag 6 augustus 2018 17:08
Aan: 10.2.e
Onderwerp: Re: telefoongesprek d.d. 06/08/2018
Geachte mevrouw 10.2.e

,

Ik heb uw aanwijzingen proberen op te volgen; helaas dit kon niet slagen. Immers, het contactformulier waar u
naar verwijst is slechts bedoeld om vragen te stellen. Het is echter niet mogelijk om documenten te uploaden.
Ik stuur u bij deze mijn brief en het daarop gevolgde rappel op.
Ik ga er daarbij van uit dat u er zorg voor draagt dat de brieven op de juiste plek belanden zodat ik zo spoedig
mogelijk een antwoord van uw ministerie ontvang.
Met vriendelijke groet,

10.2.e

Op 6 aug. 2018, om 12:59 heeft 10.2.e

@minez nl> het volgende geschreven:

Beste mevrouw 10.2.e
Zoals telefonisch met u besproken zou ik uitzoeken bij welke afdeling uw brief van 12 maart in behandeling is.
Helaas is de brief niet in ons systeem terug te vinden
en kan ik daardoor niet achterhalen of de brief is ontvangen en bij welke afdeling deze in behandeling is. Mijn
verzoek aan u is of u de brief nogmaals zou willen versturen via Rijksoverheid nl/contactformulier.
Excuses hiervoor.
Met vriendelijke groet,

10.2.e

Managementondersteuner
..........................................
Directie Communicatie
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | A-Noord 2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
..........................................
T 070 10.2.e
M
10.2.e @minez.nl
www.rijksoverheid nl/ezk
..........................................
Let op! Bij bezoek aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
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.

8j
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

10.2.e
10.2.e
10.2.e

Re: vraag i.v.m. RCR Mijnbouw en Nb-wetgeving / Natura 2000
woensdag 30 mei 2018 11:13:55

Hoi 10.2.e
Ik ga graag in gesprek natuurlijk.
In hoeverre gaat het hier om zaken die niet al goed bekend zijn bij iemand als 10.2.e
10.2.e Met haar heb ik meestal contact als het gaat over de relatie tussen gaswinning en
natuur....
Groeten,

10.2.e

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 30 mei 2018 om 10:34 heeft 10.2.e
volgende geschreven:

) <10.2.e @minez.nl> het

Ha 10.2.e
Dank voor de snelle reactie; we nemen op korte termijn contact op voor een
afspraak.
Groet, 10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 14:17
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: RE: vraag i.v.m. RCR Mijnbouw en Nb-wetgeving / Natura
2000
Hoi 10.2.e
Je kunt hiervoor terecht bij 10.2.e
gezet.
Groet

. Voor emailgegevens heb ik 10.2.e in de cc

10.2.e

Van: 10.2.e
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 11:34
Aan: 10.2.e
CC: 10.2.e
Onderwerp: vraag i.v.m. RCR Mijnbouw en Nb-wetgeving / Natura 2000
Dag 10.2.e

Alles goed?
Ik mail je met een vraag vanuit een andere hoedanigheid dan B&I (dat krijg je als
je bij de POOL zit ;-)
Ik ben als adviseur projectmatig werken betrokken bij een mijnbouw-aanvraag van
een winningsmaatschappij.
De aanvraag heeft betrekking op een gasveld dat onder een Natura 2000 gebied
ligt (of ertegenaan, dat is nog niet helemaal duidelijk; we krijgen nog een goede
kaart).
T.b.v. de interne visievorming (betekenis van de aanvraag en het feit dat er
sprake is van een N2000-gebied) ben ik nu op zoek naar een collega bij LNV om
een gesprek hierover te hebben.
Kan jij mij aan de naam van een collega helpen die de projectleider zou kunnen
benaderen? Ben jij dat misschien zelf?
Ik hoor het graag!
Alvast dank, 10.2.e

DG ETM / Directie Energie en Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
M 06 10.2.e
@minez.nl
10.2.e
www.rijksoverheid.nl/ezk
werkdagen: ma-do

8k-ii
PLANNINGBOERGRUPͲPROCEDURELESTAPPEN
31ͲmeiͲ18
20
INTERNEVOORBEREIDINGSFASE
INITIATIEFASE
Informerendgesprekmetinitiatiefnemer
Bestuurlijkeverkenning:ophalenvisieenstandpunten
bevoegdegezagen
EZKvergunningverleners
LNV/NBͲwetgeving/N2000
OCW/RCE
RWS/BZK
GemeenteWesterveld
GemeenteWestellingenwerf
ProvincieDrenthe
ProvincieFriesland
Waterschap
Quickscanomgevingopstandpunten/draagvlak
Opstellenanalysedocument:adviesoverinzetRCRinclusuef
risico's
Besprekinganalysemetopdrachtgever/MT
TerugkoppelingInitiatiefnemer
Startvoorbreidingsfase
VOORBEREIDINGSFASE
PLANNINGSFASE

17

mei
21

juni
22

23

24

juli
25

26

27

28

29

30

31

32

augustus
33
34

35

36

september
37
38

39

40

41

oktober
42
43

44

ͲͲͲͲͲOriginalAppointmentͲͲͲͲͲ
From:10.2.e
Sent:dinsdag8januari201915:44
To: 10.2.e

@minez.nl]


Subject:BesprekenvergunningenEZK/Vermilion
When:vrijdag25januari201909:30Ͳ11:00(UTC+01:00)Amsterdam,Berlin,Bern,Rome,Stockholm,Vienna.
Where:Overlegkamer3eCͲhalzuid(6p)
8/1
Iom 10.2.e ingepland.

Metvriendelijkegroet,

10.2.e


ManagementondersteunerWarmte&Ondergrond
........................................................................
DirectieBedrijfsvoering
MinisterievanEconomischeZakenenKlimaat
Bezuidenhoutseweg73|2594AC|DenHaag|CͲzuid3
Postbus20401|2500EK|DenHaag
........................................................................
T07010.2.e 
10.2.e
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
........................................................................
Letop!Bijbezoekaanhetministeriedientuinhetbezittezijnvaneengeldiglegitimatiebewijs!
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Overzicht winningsplannen 24 januari 2019
buiten reikwijdte

9c
Prioriteiten 2019
Winningsplannen
Locatie

procedure

ingediend

reden

buiten rei wijdte

Vergunningen
Locatie
buiten rei wijdte

activiteit

procedure

ingediend

reden

*

buiten reikwijdte

*
*

NB RCR procedures!
NB revisievergunningen!

m.e.r.-beoordelingen
Locatie
buiten rei wijdte

activiteit

procedure

ingediend

reden

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by
others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat
this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately 
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Overzicht winningsplannen 9 oktober 2017
Te verwachten
buiten reikwijdte

Boergrup

buiten reikwijdte

Nieuw

2017

RCR plus coördinatie vergunningen
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10.2.e
Managemen onde s e ne
........................................................................
Directie Bedrijfsvoering
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
e iden o se eg
5
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5
en aag
........................................................................

10.2.e

10.2.

mine .nl
. i so e eid.nl/e
........................................................................
e op i e oe aan e minis e ie dien
in e e i

e i n an een geldig legi ima ie e i s
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Phone+31–10.2.e



Harlingenheadoffice
Zuidwalweg2
8861NVHarlingen
TheNetherlands
www.vermilionenergy.nl
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