Date : 28-3-2019 10:42:54
F
To : "
@shell.com"
Subject : Bijeenkomst 3 april

20.3
@shell.com

B
Op verzoek van

schuif ik ook graag aan bij het overleg. Ik ben betrokken bij de pilot voor een gebiedsarrangement voor het Winningsplan Westerveld.

Is het mogelijk om voor mij een vegetarische lunch te regelen?
Met vriendelijke groet,
i
Strategisch Adviseur
Gemeente Assen, Team Strategie en Advies
Postbus 30018, 9400 RA Assen
t
e-mail: .

@assen.nl site: www.assen.nl

Date : 13-3-2019 14:39:51
From :
@shell.com
T
Subject : gebiedsarrangement en andere zaken
Attachment : image002.jpg;image005.jpg;image001.png;image003.jpg;
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B
We zouden nog even contact hebben omtrent het “gebiedsarrangement” irt onze activiteiten in de omgeving, vervolg van het bestuurlijk overleg. Laten we hierover iig even
bellen, ik zag dat jij het herhaaldelijk al had geprobeerd. Het was me voor vanmiddag nog niet gelukt om je terug te bellen.
Verder is NAM bezig met de voorbereidingen voor de Versnellingskamer Assen. Vanuit de gemeente is hierbij in iedergeval
contact persoon. Volgende meeting is 18
Maart volgende meeting is op 18 Maart met Spilter (de partij die dit organiseerd) en gemeente Assen (
i en
). Hierover is naar ik heb begrepen al
mondelinge goedkeuring op gekregen van
i – programmamanager gemeente Assen om dit te organiseren. Het voorgaande wordt waarschijnlijk ook komende
d
Ik weet niet in hoeverre jij hiermee bekend bent en betrokken bij bent, maar het leek mij goed om je het in ieder geval te laten weten.
Tenslotte wil ik je even laten weten dat we aan artikel 3 van het winningsplan inmiddels hebben voldaan?
Artikel 3
De Nederla nds e Aa rdolie Ma a ts cha ppij B.V. dient, in overleg met het Koninklijk Nederla nds Meteorologis ch Ins tituut, binnen drie ma a nden na va s ts telling va n dit bes luit enkele vers nellings meters
boven de ga s velden Eleveld en Vries -Zuid te ins ta lleren en opera tioneel te hebben. Deze vers nellings meters dienen de grondbewegingen in het gebied a a n het oppervla k zoda nig te regis treren da t de
beoordeling va n het ca us a le verba nd tus s en een door de ga s winning geïnduceerde a a rdbeving en gebouws cha de wordt vereenvoudigd.

Het Meetstation NL.VRS is zichtbaar (en actief, zie seismogram) op de KNMI site.
KNMI kaart seismisch meetstations:
https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations
KNMI Live seismogrammen per meetstation:
https://www.knmi.nl/nederland-nu/seismologie/stations/live-seismogrammen
Accelerometer Vries:

Net
NL

Code
VRS

Plaats
Vries

Lat
53.036

Lon
6.6046

Hoogte
8.0

Startdatum
18-Feb-2019

Type sensor
accelerometer

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen
E-mail:
i .
@shell.com
Internet: http://www.nam.nl
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