




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.

EBN B.V. Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht. Registered office: Utrecht 14026250. VAT NL001726614B01. This e-mail and any
attachments are strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender
immediately, do not copy or retain this e-mail, use its contents or disclose them to any unauthorized third party without consent. 

















   

   

   

       

 

          
        

 
     
 

 

   
  

  
  

         

    
 

      
 

    
  

  

 
   

 
      
      

 

 
   

  
  

     

 





Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-generaal Klimaat en Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon: 070 
fax: 070 
e-mail: @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.

EBN B.V. Daalsesingel 1, 3511 SV Utrecht. Registered office: Utrecht 14026250. VAT NL001726614B01. This e-mail and any
attachments are strictly confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, please inform the sender

@ebn.nl) immediately, do not copy or retain this e-mail, use its contents or disclose them to any unauthorized third
party without consent.
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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
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De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
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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.









Geoscientist

Mob: +31 

From: @minezk.nl> 
Sent: 23 March 2020 12:42
To: @ebn.nl>
Cc: @tno.nl>; 

@minezk.nl>
Subject: FW: Verzoek inzicht gaspotentieel Engelen, Oosterwolde en Utrecht

Dag 

Zie onderstaand verzoek aan TNO (in het eerste, meest onderstaande bericht) inzake de
verlenging van de opsporingsvergunningen voor Engelen, Oosterwolde en Utrecht.

Zoals gesteld is er op hoger niveau binnen EZK wat reserve om de gevraagde verlengingen af te
geven. Ons idee is om te kijken over welk gaspotentieel in de betreffende opsporingsgebieden
we nu eigenlijk praten (en waarop Vermilion een claim voor gederfde baten (bij niet verlengen)
kan indienen).

De gevraagde (globale) cijfermatige onderbouwing ga ik nodig hebben voor de goedkeuring op
hoger niveau.

Ik heb met  afgestemd dat ik deze vraag ook bij jou/EBN neerleg om hierover een
indicatie/advies af te geven (op basis van data nog door TNO te leveren). Hij zal hierover met
jou nog rechtstreeks contact leggen.

Ik hoop dat je dit zo duidelijk is, mocht je nog vragen hebben dan ben ik bereikbaar via e-mail
en op 06- .

Hartelijke groet, 

Van: @tno.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:20
Aan: @minezk.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek inzicht gaspotentieel Engelen, Oosterwolde en Utrecht

Hallo 

Ik ga dit intern overleggen en kom deze week er op terug.

Groeten,

From: @minezk.nl> 
Sent: maandag 23 maart 2020 10:18
To: @tno.nl>
Subject: RE: Verzoek inzicht gaspotentieel Engelen, Oosterwolde en Utrecht
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Senior consultant geosciences / Project
Manager
Advisory Group for Economic Affairs

T 
M +31 
E @tno.nl

Locatie

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievel jk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
TNO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze e-mail, de wijze waarop u deze gebruikt en voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.

Qua termijn zet ik in op tussen de 2 en 3 weken? Ik snap dat gelet op de huidige
omstandigheden een berekening op zich kan laten wachten.

Hartelijke groet, 

Van: @tno.nl> 
Verzonden: maandag 23 maart 2020 10:12
Aan: @minezk.nl>; 

@tno.nl>
CC: @minezk.nl>; 

@tno.nl>; @tno.nl>; 
@tno.nl>; 

@tno.nl>
Onderwerp: RE: Verzoek inzicht gaspotentieel Engelen, Oosterwolde en Utrecht

Hallo 

Deze gegevens hebben wij nu niet direct beschikbaar, maar wij kunnen hier wel aan rekenen op
basis van onze gegevens. Dit kost wel even tijd, zeker gezien de huidige situatie. Op welke
termijn heb je deze nodig?

Met vriendelijke groeten,

From: @minezk.nl> 
Sent: maandag 23 maart 2020 09:28
To: @tno.nl>; 

@tno.nl>
Cc: @minezk.nl>10.2.e
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