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From: @minezk.nl>
Sent: dinsdag 12 januari 2021 14:10
To: @tno.nl>
Cc: @tno.nl>
Subject: RE: poster over ondergrond iov Diever

Mmm maa  da  is oo  mi  el een ele s elling  an  di  is nie  de in o ma ie die i  oe .

I  e ee d in de e onde s elling da  e   ee de  oo  al i  ie e  1  e en ge aagd om een pos e  
e ma en me  daa op met doorsnede ondergrond en gasvelden in de regio zodat duidelijk is dat het niet stiekem

een nieuw Groningenveld is, maar verschillende losse kleine gasvelden.

Zijn daar nooit opzets voor gemaakt?

Gr

Van: @tno.nl>
Verzonden: dinsdag 12 januari 2021 14:07
Aan: @minezk.nl>
CC: @tno.nl>
Onderwerp: RE: poster over ondergrond iov Diever

Ja dat zal de poster zijn met ‘Actueel hoogtebestand’:
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De A0 versie is 85 MB. Zal ik hem omzetten naar A3 formaat?

From: @minezk.nl>
Sent: dinsdag 12 januari 2021 14:04
To: @tno.nl>
Cc: @tno.nl>
Subject: RE: poster over ondergrond iov Diever

oi
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat generaal Klimaat en Energie
Directie Warmte en Ondergrond – Mijnbouwvergunningen
T: 06
Email: @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.

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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De zandsteenlaag waar het aardgas in zit, is doorsneden door natuurlijke breuken
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Deze breuken vormen afgebakende segmenten





De zandsteen is gevuld met water. Daarboven zit het gas gevangen onder een afsluitende laag















Voorstel in ormatiesessie RCR Boergru  en om o versie  

Het doel van deze informatiesessie is het informeren van de omgeving over het voornemen en het participatieplan. Daarnaast is dit een moment om de 
verdere globale planning van de procedure toe te lichten. 

Deze bijeenkomst valt in de communicatieplanning onder de fase van het publiceren van het voornemen en participatieplan en de terinzagelegging van 
het participatieplan. 

Tijdens de sessie geven we ook toelichting op de bestaande communicatiekanalen. We leggen uit dat informatie over het verloop van de procedure en de 
stand van zaken te vinden is op de BEP-site en de website van Vermilion. Op deze websites zijn ook contactgegevens te vinden. 

Tijdens de sessie helpt het bureau met de technische ondersteuning. Onderdeel hiervan is het monitoren van de vragen die binnenkomen in de
chat, tijdens de inloop uitleg gegeven aan de deelnemers over de werking van Zoom (waar zit de chatfunctie, hoe werkt de camera en geluid,
hoe kan met het beeld indelen etc) en er is een telefoonnummer beschikbaar als hulplijn voor bijvoorbeeld wanneer deelnemers problemen
hebben met inloggen en instellingen.
De sessie verloopt via Zoom. Voorafgaand is er voor de deelnemers een zoom-handleiding beschikbaar. In de bevestigingsmail aanmoedigen die
alvast in te lezen is en helpt om met Zoom aan de slag te gaan.
Opname van de sessie wordt afgeraden. Dit zorgt voor een minder open sessie. Het doel van de sessie is onder andere dat er interactie is met de
deelnemers. Dit kan niet gecombineerd worden met een opname, omdat dit AGV-technisch niet past.
Het is mogelijk om alle deelnemers tegelijk in mute-stand te zetten.
Deelnemers kiezen zelf met welke naam zij in beeld willen komen en of zij de camera aan-of uitzetten. Hier worden de deelnemers ook op
gewezen aan het begin van de sessie.
Het bureau kan ons niet helpen met het uitvoeren van een tevredenheidsonderzoek/enquête. Dit dienen we zelf te versturen. Bij aanmelding
vragen we de deelnemer of zij bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek. Dit moet aangevinkt worden in het aanmeldformulier. Alleen
deelnemers die dit aanvinken ontvangen een enquête.
Het bureau stuurt geen ontvangstbevestigingen e.d. omdat dit niet kan namens EZK. Als EZK dit zelf doet komt dit betrouwbaar over. Dit doen
wij dus zelf.
Het is mogelijk om deelnemers een unieke code te sturen waarmee men inlogt. We hebben ervoor gekozen deze optie niet toe te passen (na
overleg op 12-1).
Het programma zoals nu opgesteld duurt voor de deelnemers in totaal van 19.00 uur tot 20.20 uur. Dit is 1 uur en 20 minuten. Het bureau
adviseert de sessie niet langer te laten duren dan 1,5 uur. Het is noodzakelijk om de planning strikt te volgen.
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Voorstel rogramma

Tijd Duur A tie Wie 
18.00 uur 30 min inloggen projectgroep laatste dingen doornemen Projectgroep en technische 

ondersteuner
18.30 uur 30 min Digitale Inloop / inloggen aangemelde deelnemers. In dit half uur wordt er door de technische 

ondersteuning uitleg gegeven over de werking van Zoom.
Ook staat er op het scherm het programma-overzicht weergegeven, zodat deelnemers dat 
kunnen doornemen. 

Technische ondersteuner 

 uur 7 min Start bijeenkomst. Welkom, toelichting programma, aanleiding van de bijeenkomst, 
huishoudelijke mededelingen. Ook vermelden dat vragen die niet beantwoord kunnen worden 
op een later moment beantwoord worden (via email en/of via de BEP site > afstemmen)

19.07 uur 20 min Presentatie E nut en noodzaa  gas inning lein gasvelden
Inclusief animatie

Chat staat open voor vragen die tussendoor gesteld kunnen worden en na de presentatie 
beantwoord gaan worden.

EZK 

Chatmoderator filtert 
vragen. 
beantwoord de vragen. 

19.27 uur 5 min Vragen nav de presentatie (sheet: vragen?)

Deelnemers hebben de gelegenheid om via chat en video vragen te stellen.

Antwoorden op vragen die niet binnen de tijd beantwoord kunnen worden, worden op een later 
moment na de sessie gedeeld via email en/of via de projectpagina op de BEP site
(bespreekpunt).

Chatmoderator filtert 
vragen

beantwoord de vragen.

19.32 uur 15 min Presentatie Voornemen

Chat staat open voor vragen die tussendoor gesteld kunnen worden en na de presentatie 
beantwoord gaan worden.

Vermilion

19.47 uur 10 min Vragen nav de presentatie (sheet: vragen?)

Deelnemers hebben de gelegenheid om via chat en video vragen te stellen. 

Antwoorden op vragen die niet binnen de tijd beantwoord kunnen worden, worden op een later 
moment na de sessie gedeeld via email en/of via de projectpagina op de BEP site
(bespreekpunt).

Chatmoderator filtert 
vragen

 beantwoord de 
vragen. 

19.57/20.00 
uur

20 min Presentatie Procedure  Partici atie

Over het participatieplan en uitleg over de verloop van de procedure (verschillende fases, 
voorlopige planning daarvan) en uitleg over hoe te reageren/inspraak op het participatieplan. 
Hoe houden we u op de hoogte (via welke kanalen).

EZK  en Vermilion 
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Chat staat open voor vragen die tussendoor gesteld kunnen worden en na de presentatie 
beantwoord gaan worden.

Chatmoderator filtert 
vragen. /  
beantwoord de vragen. 

20.15 uur 15 min Vragen nav de presentatie (sheet: vragen?)

Deelnemers hebben de gelegenheid om via chat en video vragen te stellen.

Antwoorden op vragen die niet binnen de tijd beantwoord kunnen worden, worden op een later 
moment na de sessie gedeeld via email en/of via de projectpagina op de BEP site
(bespreekpunt).

Chatmoderator filtert 
vragen. /  
beantwoord de vragen.

5 min A ronding en dan oord

Doorverwijzing naar BEP-site en website Vermilion.  wijst de deelnemers erop dan men 
een korte vragenlijst ontvangt. En dat antwoorden op de onbeantwoorde vragen op een later 
moment via de email en/of via de projectpagina op de BEP site worden beantwoord
(bespreekpunt).

 uur einde
Nabespreking projectgroep. In een aparte ruimte of via een webex projectgroep

Zie volgende pagina voor het communicatieoverzicht
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Communicatieo zet uitnodiging doelgroe  direct om onenden E

: datum volgt na pro e toverleg van  en overleg met ureau  op  

Moment Middel Doel nhoud Wie
Datum x * Uitnodiging informatiebijeenkomst op de 

projectpagina van de BEP-site met een url naar het 
aanmeldingsformulier.

Informeren Tekst en link, online 
aanmeldingsformulier formulier

 BEP 
adviseur en 
leest mee

Datum x * Begeleidende tekst over aanmelding voor de sessie op 
projectpagina van Vermilion. Met doorverwijzing naar de 
projectpagina van BEP.

Informeren Tekst met doorverwijzing naar BEP-
site

Datum x * Nieuwsbericht naar media met uitleg van aanleiding en 
oproep/mededeling dat aanmelden mogelijk is vanaf dat 
moment tot aan… (sluitingsdatum/tijdstip? bespreekpunt)

Informeren Nieuwsbericht met url

Datum X * Advertentie in HAH (onder voorbehoud van planning 
mediabureau) 

Informeren Advertentietekst (afgeleid van tekst 
bewonersbrief on online tekst)

, BEP 
adviseur en  
en  lezen mee 

Datum x * Bewonersbrief (onder voorbehoud van tijdig verkrijgen 
van verzendlijst en selectie postcodes) 

Informeren Brief met toelichting en oproep om 
aan te melden en url naar BEP-site. 

. BEP 
adviseur. Meelezen 

 en 
Datum x * Nieuwsbericht/tekst plaatsen op de website van 

gemeente Westerveld en gemeente Weststellingwerf 
(onder voorbehoud; als men daaraan wil meewerken)

Informeren Nieuwsbericht met url

Na aanmelding Deelnemer ontvangt via email een ontvangstbevestiging 
na aanmelding. Dank voor aanmelding. En informatie 
over wanneer men de link ontvangt. Het verzoek om de 
email daarvoor in de gaten te houden. TENZIJ WE DE 
LINK AL METEEN KUNNEN DELEN IN DEZE 
BEVESTIGINGSMAIL> DIT IS AFHANKELIJK VAN HET 
MOMENT WAAROP DE LINK WORDT AANGEMAAKT. ZIE 
OPENSTAANDE VRAGEN.
Op dit moment de handleiding delen? Of (pas) bij het 
toesturen van de link. > bespreken met bureau

Bevestigen Email met dank voor het aanmelden met BEP 
adviseur

Advies van 
bureau

Deelnemer ontvangt via email een herinnering met 
daarbij de handleiding(?) en de Zoom link.

Herinnering Email met handleidingen zoomlink.  met BEP 
adviseur

Direct na de 
sessie. Advies 
van het bureau.

Tevredenheidsonderzoek/enquête Vragenlijst met BEP 
adviseur

azorg:
Tijdens en direct 
na de sessie

Verzamelen van openstaande vragen. Chatmoderator
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Direct na de 
sessie

Ophalen van de verzameling van openstaande vragen BEP adviseur bij de 
chatmoderator

Direct na de 
sessie of de 
volgende dag> 
advies bureau? 
Toegevoegd aan 
openstaande 
vragen

Versturen vragenlijst/enquête aan deelnemers die 
hebben aangegeven hieraan mee te willen werken. De 
enquête blijft … dagen openstaan. (bespreekpunt). 

Volgende dag Beantwoording van openstaande vragen
Volgende dag Per email versturen van antwoorden op openstaande 

vragen naar indiener van de vraag. 
BEP adviseur (?) of 

 (?) >
bespreekpunt

Volgende dag Samenvoegen van alle antwoorden op de vragen in een 
overzicht

BEP adviseur haalt 
op bij  en 

Volgende dag Plaatsen van overzicht van antwoorden op de BEP site (in 
de vorm van een tekst die we toevoegen aan de pagina 
of in de vorm van een PDF onder het kopje documenten 
> afstemming hierover, toegevoegd aan overzicht
openstaande vragen/punten)

BEP adviseur

Na sluiting 
enquêteformulier

Verzamelen input enquête en delen van uitkomsten met 
projectleider en projectgroep

O enstaande vragen unten:

Vraag Ant oord Datum 
ant oord

De communicatie met de deelnemers vooraf en 
na de sessie verloopt via email. Hiervoor is een 
emailbox nodig. Is er een algemene BEP-
mailbox die we kunnen gebruiken?

Kunnen we het aantal deelnemers voorspellen? 

Wanneer wordt de zoom-link aangemaakt?
Is het mogelijk om de zoom-link al te delen in 
de bevestigingsmail?

Er wordt aangeraden deze niet te vroeg te verspreiden, omdat we dan het risico lopen 
dat deze onderling wordt gedeeld met mensen die zich niet via de officiële route 
hebben aangemeld. > verspreiding onderling is geen bezwaar. We willen niet werken 
met een code (overleg 12-1).

12-1
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Wanneer is het beste moment om de 
handleiding toe te sturen? Met de 
aanmeldingsbevestiging of op een later moment 
samen met de link (en de code)?

Huren we een moderator in of wil  de rol 
van moderator op zicht nemen?

12-1

De antwoorden op de openstaande vragen: hoe 
willen we die beantwoorden? Gaan de mensen 
persoonlijk mailen (risico dat deelnemers zich 
onder een ander naam inloggen dan waarmee ze 
zich aanmelden) en/of clusteren we alle 
antwoorden samen in een overzicht en plaatsen 
wie die in geheel op de BEP-site (in de vorm van 
een tekst of een PDF document)?
Wanneer is het juiste moment op een 
vragenlijst/enquête te versturen. Direct na de 
sessie of de dag erna? Kan het bureau vanuit 
kun ervaring hierover adviseren?
Willen we een totaal overzicht van vragen 
publiceren op de BEP-site? Zo ja in welke vorm: 
platte tekst toevoegen aan pagina of in de vorm 
van een PDF?
Sluitingsdatum enquêteformulier.

Taa verdeling voorstel  

A tie Wie
Briefing bureau ECHT BEP adviseur?
Contactpersoon, coördinatie van de sessie en schakelen (ook de ppt-
presentaties) met Bureau ECHT

BEP adviseur

Sheet programma-overzicht
Sheet welkom, huishoudelijke mededelingen/spelregels BEP adviseur (ism )
Sheet: vragen?
Presentatie nut en noodzaak EZK , BEP adviseur.  leest mee. 
Presentatie voornemen Vermilion
Presentatie procedure en participatieplan  en Vermilion.  leest mee. 
Sheet planning procedure in grote lijnen 
Sheet reageren 
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Sheet afronding BEP adviseur met
Coördinatie mailbox; versturen van bevestigingen en enquête BEP adviseur ism 
Registreren welke vragen er zijn gesteld tijdens de sessie Chatmoderator. BEP adviseur haalt deze info uiteindelijk op bij de 

chatmoderator. 
Verzamelen PowerPoints en aanleveren presentatie aan ECHT BEP adviseur
Terugkoppeling feedback gemeenten  en 
Nazorg; beantwoording van vragen. Nasturen van antwoorden. Plaatsen 
van de antwoorden op de website. 

  BEP adviseur (vanwege het plaatsen op de website)
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Voorstel in ormatiesessie RCR Boergru  en om o georganiseerd door het ministerie van Economische a en en limaat

Het doel van deze informatiesessie is het informeren van de omgeving over het voornemen en het participatieplan. Daarnaast is dit een moment om de 
verdere globale planning van de procedure toe te lichten. 

Deze bijeenkomst valt in de communicatieplanning onder de fase van het publiceren van het voornemen en participatieplan en de terinzagelegging van 
het participatieplan. 

We leggen uit dat informatie over het verloop van de procedure en de stand van zaken te vinden is op de BEP-site en de website van Vermilion. Op deze 
websites zijn ook contactgegevens te vinden en brengen we onder de aandacht dat het ook na de sessie mogelijk is om contact op te nemen in het geval 
van vragen. 

Programma

Tijd Duur A tie Wie 
18.00 uur 30 min inloggen projectgroep laatste dingen doornemen Projectgroep en technische 

ondersteuner
18.30 uur 30 min Digitale Inloop / inloggen aangemelde deelnemers. In dit half uur wordt er door de technische 

ondersteuning uitleg gegeven over de werking van Zoom.
Ook staat er op het scherm het programma-overzicht weergegeven, zodat deelnemers dat 
kunnen doornemen. 

Technische ondersteuner 

 uur 7 min Start bijeenkomst. Welkom, toelichting programma, aanleiding van de bijeenkomst, 
huishoudelijke mededelingen. Ook vermelden dat vragen die niet beantwoord kunnen worden 
op een later moment beantwoord worden.

19.07 uur 20 min Presentatie E nut en noodzaa  gas inning lein gasvelden
Inclusief animatie

Chat staat open voor vragen die tussendoor gesteld kunnen worden en na de presentatie 
beantwoord gaan worden.

EZK 

Chatmoderator filtert 
vragen.  
beantwoord de vragen. 

19.27 uur 5 min Vragen nav de presentatie (sheet: vragen?)

Deelnemers hebben de gelegenheid om via chat en video vragen te stellen.

Antwoorden op vragen die niet binnen de tijd beantwoord kunnen worden, worden op een later 
moment na de sessie gedeeld.

Chatmoderator filtert 
vragen

 beantwoord de 
vragen.

19.32 uur 15 min Presentatie Voornemen

Chat staat open voor vragen die tussendoor gesteld kunnen worden en na de presentatie 
beantwoord gaan worden.

Vermilion
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19.47 uur 10 min Vragen nav de presentatie (sheet: vragen?)

Deelnemers hebben de gelegenheid om via chat en video vragen te stellen.

Antwoorden op vragen die niet binnen de tijd beantwoord kunnen worden, worden op een later 
moment na de sessie gedeeld.

Chatmoderator filtert 
vragen

 beantwoord de 
vragen. 

19.57/20.00 
uur

20 min Presentatie Procedure  Partici atie

Over het participatieplan en uitleg over de verloop van de procedure (verschillende fases, 
voorlopige planning daarvan) en uitleg over hoe te reageren/inspraak op het participatieplan. 
Hoe houden we u op de hoogte (via welke kanalen).

Chat staat open voor vragen die tussendoor gesteld kunnen worden en na de presentatie 
beantwoord gaan worden.

EZK  en Vermilion 

Chatmoderator filtert 
vragen. /  
beantwoord de vragen. 

20.15 uur 15 min Vragen nav de presentatie (sheet: vragen?)

Deelnemers hebben de gelegenheid om via chat en video vragen te stellen.

Antwoorden op vragen die niet binnen de tijd beantwoord kunnen worden, worden op een later 
moment na de sessie gedeeld.

Chatmoderator filtert 
vragen. /  
beantwoord de vragen.

5 min A ronding en dan oord

Doorverwijzing naar BEP-site en website Vermilion.  wijst de deelnemers erop dan men 
een korte vragenlijst ontvangt. En dat antwoorden op de onbeantwoorde vragen op een later 
moment via de email en/of via de projectpagina op de BEP site worden beantwoord.

 uur einde
Nabespreking projectgroep. In een aparte ruimte of via een webex projectgroep
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Planning: en bespreken samen de MS Project planning. doet navraag over
ondersteuning vanuit RVO

5. Wvvtk/Rondvraag
kondigt aan dat VEN nieuwe website heeft, inclusief BGP

Daarnaast begint VEN as we speak met nieuwe boring in Blesdijke
11 zienswijzen binnengekomen tot 13 01 2021
Reflectie op deze bijeenkomst door

o Veel informatie
o Geen begeleiding
o Sprong in het diepe
o Zin in samenwerking
o Goed verlopen vergadering
o Erg veel focus op GasDrovF, verlies de rest niet uit het vizier

Nummer Actie Deadline
actie

Actiehouder Opmerking

1 Inhoud informatiesessie
gereedmaken

29 01 21 o.a. video’s vergen
nodige
voorbereiding!

2 Eerste versie maken
gecombineerd SOM plan (o.a.
decentrale overheden) en
COM plan (burgers) – is voor
intern gebruik (niet voor
publicatie)

n.t.b. Woensdag 20 01
wordt datum uit
kolom Deadline actie
bekend

3 MS project doornemen en
aanpassen aan verlengde ter
inzageperiode

22 01 21 Ondersteuning
vanuit RVO?

4 Binnengekomen zienswijzen
delen met Vermilion

15 01 21 Persoonsgegevens
lakken
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Directie Warmte & Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

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

@minezk.nl
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Datum: 2 juni 2020 
Tijdstip: actua 

(Plv MT lid RCR, Cluster RCR Wind en Zon)

(Cluster Mijnbouwbeleid) 
Vorige week met Vermilion Tour d’horizon gehad waarin Vermilion uiteen heeft gezet welke
plannen zij nog hebben in Nederland en hoe ze hierover met de omgeving kunnen
communiceren. Vermilion geeft aan komend jaar toch Boergrup RCR op te willen starten (2
jaar geleden uitgebreid met gemeente en omwonenden over gesproken ).

(Cluster Energie en Samenleven)

(Cluster Warmte Aanbod) 

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte
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Datum: 2 juni 2020 
Tijdstip: actua 

(Cluster Warmte en Infra)

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte
10.2.e



Datum: 22 juni 2020 
Tijdstip: 10.30- 12.00 u

Actualiteiten MO+ Warmte en Ondergrond

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

 (Clus. RCR-en),  (Plv MT lid RCR, Clus. RCR Wind en Zon)
+  (Clus. Mijnbouwbeleid), (Clus. RCR Hoogspanning en
gasinfra),  (Clus. Energie en Samenleven),  (Clus. Warmte Aanbod),

 (Clus. Warmte en Infra),  (Clus. Warmtevraag en
energiebesparing)

(Cluster Mijnbouwbeleid en RES-en) 

(Cluster Mijnbouwvergunningen)

(Plv MT lid RCR, Cluster RCR Wind en Zon)

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

10.2.e
10.2.e10.2.e

10.2.e
10.2.e

10.2.e
10.2.e 10.2.e

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

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Datum: 22 juni 2020 
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur 

 (Cluster Mijnbouwbeleid) 

(Cluster RCR Hoogspanning en gasinfra) 

Er komen een fors aantal nieuwe RCR projecten aan op gebied mijnbouw. Eugene en ik
bekijken de bemensing vanuit de RCR clusters. Moeten op korte termijn besluiten over vallen.
Gaat om 
gaswinning (Vermillion) bij Boergrup, 

(Cluster Energie en Samenleven)

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

buiten reikwijdte
buiten reikwijdte

buiten reikwijdte

10.2.e

10.2.e

10.2.e



Datum: 22 juni 2020 
Tijdstip: 10.30- 12.00 uur 

 (Cluster Warmte en Infra) 
buiten reikwijdte

10.2.e


