
         

 
               

          
              

            
        

 
               

             
                

     
 

             
              

            
             

            
               

            
   

            
         

               
                

              
               

            
             

  

                
             

          
 

                  
                

            
           

             
                
              

             
              

              
             

 
              
                

             
               
                

 
                 

           
         

 
                      

                 
                

 

VASTSTELLEN NOTITIE REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU VOOR DE GASWINNING VDW 

Vermilion Energy Netherlands B.V. is voornemens gas te winnen uit de gasvelden VDW (VDW-A en 
VDW-B) passend binnen haar bestaande winningsvergunningen. Daartoe dient een winningslocatie 
te worden gerealiseerd van waaruit maximaal 3 putten kunnen worden geboord. Tevens zal een 
ondergrondse gastransportleiding worden gerealiseerd om de winningslocatie aan te sluiten op het 
bestaande leidingnetwerk van Vermilion in het betreffende gebied. 

Dit initiatief past binnen de beleidskaders van het Rijk voor de kleine gasvelden; het zogenaamde 
kleineveldenbeleid. Winning van gas uit eigen bodem geniet bezien vanuit economie, geopolitiek en 
klimaat de voorkeur. De CO2-uitstoot van gas uit eigen bodem is aanzienlijk lager dan bij import 
van gas uit het buitenland. 

Om dit project mogelijk te maken dient het vigerende bestemmingsplan worden aangepast. Omdat 
boven de betreffende gasvelden voor een deel Natura-2000 gebied aanwezig is vindt de ruimtelijke 
inpassing plaats door middel van een rijksinpassingsplan1 dat wordt vastgesteld door de 
staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de minister voor Volkshuisvesting en 
Ruimtelijke Ordening (VRO). De besluiten (vergunningen, ontheffingen) die voor het project nodig 
zijn worden waar mogelijk en voor zover nuttig samen met het inpassingsplan in één procedure 
voorbereid onder coördinatie van de staatssecretaris van EZK. Deze procedure heet de 
Rijkscoördinatieregeling (RCR). 

Ter voorbereiding op de locatiekeuze voor de gaswinning wordt een milieueffectrapport (MER) 
opgesteld. Daarbij worden (mogelijke) milieueffecten, bijvoorbeeld op leefomgeving, landschap, 
natuur, bodem en water en archeologie in beeld gebracht, zodat deze effecten een volwaardige rol 
kunnen spelen bij de besluitvorming. Het MER wordt een gecombineerde MER in 2 fasen welke een 
uitgebreide procedure doorloopt. De bevoegde gezagen voor de 1e fase (het plan-MER) zijn de 
staatssecretaris van EZK en de ministers van VRO. Het plan-MER dient voor de onderbouwing van 
het inpassingsplan. De 2e fase, het project-MER, dient ter ondersteuning van de 
vergunningaanvragen die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Daarvoor is Vermilion 
verantwoordelijk. 

In de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) wordt bepaald wat er onderzocht gaat worden in het 
MER. In het uitgebreide participatieproces voor VDW zijn vanuit de omgeving negen alternatieve 
winningslocaties voorgesteld. Deze locaties zijn allen opgenomen in de NRD. 

Om een ieder in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen heeft de concept-NRD, na 
kennisgeving in de Staatscourant, van 25 augustus tot en met 5 oktober 2021 ter inzage gelegen. 
Op 8 september 2021 hebben digitale informatiebijeenkomsten over de c-NRD plaatsgevonden. De 
concept-NRD is tevens voorgelegd aan de alle betrokken overheden (provincie, gemeenten, 
waterschappen en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed) met het verzoek een reactie te geven. 
Op de concept NRD zijn 17 zienswijzen en 5 reacties van overheden ontvangen. Op verzoek van 
het ministerie van EZK heeft de Commissie voor de m.e.r. advies uitgebracht. De Commissie 
onderschrijft in haar advies de voorgestelde werkwijze om de negen in de concept-NRD 
gepresenteerde alternatieven in een 1e fase van het MER op hoofdlijnen te onderzoeken. Het 
advies van de commissie wordt integraal overgenomen. De reacties en zienswijzen en het advies 
van de commissie van de m.e.r. hebben geleid tot aanpassing van de concept-NRD. 

Na de MER fase1 wordt een integrale effectanalyse (IEA) opgesteld waarin naast de milieuaspecten 
ook aspecten als omgeving, kosten en techniek worden betrokken. De MER fase 1 en de IEA 
worden ter inzage gelegd en betrokken overheden worden geconsulteerd. Op basis daarvan wordt 
door de staatssecretaris van EZK het voorkeursalternatief vastgesteld dat in de MER fase 2 verder 
wordt uitgewerkt. Naar verwachting vindt de keuze voor het VKA plaats na de zomer van 2022. 

Op basis van de VKA-keuze wordt het MER volledig afgerond en getoetst door de Commissie voor de 
m.e.r. en worden het inpassingsplan en de uitvoeringsbesluiten (vergunningen en ontheffingen) 
voorbereid. Het voorontwerp-inpassingsplan wordt aan betrokken overheden voorgelegd. 

1 Naar verwachting treedt per 1 januari 2023 de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking en vervalt de Wet op de ruimtelijke ordening 

(Wro). Hierbij worden nieuwe instrumenten van toepassing in plaats van een aantal uitvoeringsbesluiten en het inpassingsplan (wordt 
projectbesluit). Waar in dit document wordt gesproken over “inpassingsplan” moet dan ook tevens gelezen worden “projectbesluit”. 



             
              
              

 
 

              
             
             

            
               

 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

       
  

 
 
 

   
 

 
 

    

Het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerpbesluiten en het MER worden ter inzage gelegd. Een ieder 
kan hierop zijn zienswijze geven. De zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van 
het inpassingsplan en de vergunningen. Hiertegen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van 
State. 

Andere overheden, bewoners en een grote groep stakeholders worden in het gehele proces actief 
betrokken. Via diverse communicatiekanalen worden de bewoners van het gebied op de hoogte 
gehouden van de voortgang van het project en de inspraakmomenten, onder andere door 
aankondigingen in huis-aan-huisbladen. Op de website van Bureau Energieprojecten is de voortgang 
van het project te volgen. Op deze site zijn ook de relevante stukken te downloaden. 

De onderhavige Notitie Reikwijdte en Detailniveau wordt hierbij vastgesteld. 

DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT 
J.A. Vijlbrief 

Plaats: Den Haag 
Datum: 

w.g. 13 april 2022 




