
Gaswinning VDW

Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft in 2019 het ministerie van EZK laten weten 
gas te willen winnen uit de gasvelden VDW-A en VDW-B (destijds: gaswinning 
Boergrup en Lombok). Vermilion beschikt al langere tijd over de 
winningsvergunningen om in het betreffende gebied toestemming te vragen 
(winningsplan) om te boren naar gasvoorkomens om gas te winnen. 
De gasvelden VDW liggen onder de gemeenten Westerveld en Weststellingwerf in de 
provincies Drenthe en Friesland. De twee naast elkaar gelegen kleine gasvelden zullen 
vanuit één boorlocatie worden aangeboord. Vanuit de nog te kiezen boorlocatie 
worden de gasvelden aangesloten op de bestaande gastransportleiding in het gebied.
Doordat boven een deel van de gasvelden natuurgebied (N-2000) is gelegen, is voor 
de procedure de Rijkscoördinatieregeling van toepassing.

31 december 2021

Type project: Gaswinning 
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Procedurefase
Initiatiefnemer: Vermilion Energy Netherlands B.V.
Verantwoordelijke ministeries:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
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Informatie
• Bureau Energieprojecten: Gaswinning VDW  
• Projectsite initiatiefnemer Vermilion: www.vermilionenergy.nl 

Betrokken partijen

Overheden 
• Gemeenten: Westerveld en Weststellingwerf
• Waterschappen: Waterschap Drents Overijsselse Delta en 

Wetterskip Fryslân
• Provincies: Drenthe en Fryslân

Belanghebbenden
• Bewoners betrokken gemeenten
• Grondeigenaren
• Natuurorganisaties
• Stichting GasDrOvF

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voorfase 
• 2020 

Melding van het initiatief bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Procedurefase: Publicatie voornemen project
• 18 december 2020 – 20 februari 2021 

Voornemen en participatieplan ter inzage gelegd.  
Aantal ontvangen reacties: ruim 300. 

• 25 augustus 2021 – 5 oktober 2021 
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter 
inzage gelegd.  
Aantal ontvangen zienswijzen en reacties: 23.

• 2022: 
- Publicatie van de definitieve NRD. 
- Onderzoeken milieueffectrapportage (m.e.r.), techniek en 
kosten voor aanleg, overleg met belanghebbenden. 
- Opleveren rapport integrale effectenanalyse. Betrekken 
overheden voor advies voorkeursalternatief.  
- Keuze voorkeursalternatief door minister van EZK, met 
betrekken advies bestuurlijke regio (overheden) en in 
afstemming met minister van BZK. 
- Starten met opstellen van het Rijksinpassingsplan/
Projectbesluit.

Realisatiefase
• Naar verwachting 2024.

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact met 
betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de (poten-
tiële) initiatiefnemers. Met betrokken overheden overlegt EZK op 
bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• 9 en 11 februari 2021 
Digitale informatieavonden voor bewoners en andere 
geïnteresseerden met betrekking tot Procedure en 
Participatie. 
Daarnaast werksessie onder meer met betrekking tot 
locatiealternatieven.

• 8 september 2021 
Digitale informatiebijeenkomsten in verband met de 
concept-NRD.

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/vdw
http://www.vermilionenergy.nl/onze-locaties/vdw.cfm
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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