
 

 

 

 

 
 

 

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 

20R.00760 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 14 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s) : Energie 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Mogelijk nieuwe Opsporingsvergunning Utrecht voor koolwaterstoffen (olie en gas) 

 

Kennisnemen van: 
 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de gedeputeerde van Utrecht en wethouder De 
Weger van Woerden geïnformeerd over het mogelijk willen verlenen van een nieuwe opsporingsvergunning 
voor olie en gas in Utrecht. Deze nieuwe opsporingsvergunning vervangt de in 2018 verlopen 
Opsporingsvergunning Utrecht uit 2007. De gedeputeerde heeft Provinciale Staten hierover geïnformeerd 
middels bijgevoegd memo en wethouder De Weger heeft de raad van Woerden geïnformeerd via 
bijgevoegde raadsinformatiebrief. 

Inleiding: 
 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de Provincie Utrecht en de gemeente Woerden per 
brief geïnformeerd dat het ministerie mogelijk een nieuwe opsporingsvergunning voor olie en gaswinning 
wil verlenen. In de brief aan de gedeputeerde doet het ministerie toezeggingen aan de provincie Utrecht 
over het te volgen proces voor deze mogelijke vergunningverlening. Deze brief is met een begeleidend 
schrijven verstuurd aan de gemeente Woerden. U vindt beide brieven in de bijlage. 

Kernboodschap: 

 

De raad van de gemeente Oudewater heeft uitgesproken tegen olie- en gaswinning binnen haar 
gemeentegrenzen te zijn. Het college steunt dit standpunt. Het verlenen van een vergunning om olie en gas 
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op te sporen onder het grondgebied van de gemeente Oudewater past niet bij het standpunt van de 
gemeente Oudewater ten aanzien van olie- en gaswinning. Dit standpunt zal het college blijven uitdragen 
en alle vervolgstappen van de gemeente Oudewater zullen gebaseerd zijn op dit standpunt. Het college 
van Oudewater zal bij vervolgstappen samen optrekken met de provincie Utrecht, gemeente Woerden en 
andere gemeenten die tegen deze nieuwe opsporingsvergunning voor olie en gas zijn. 
 

De provincie heeft in haar coalitieakkoord 2019-2023 en in de ontwerp omgevingsvisie d.d. 17 maart 2020 
opgenomen tegen nieuwe olie- en gaswinningen in de provincie Utrecht te zijn. 
 

Toelichting Opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht 
In 2007 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen (olie en gas) verleend: de “Opsporingsvergunning Utrecht”. De looptijd van de 
opsporingsvergunning is een aantal keren verlengd. De laatste verlenging liep tot 2018.  
 

Het gebied waar de vergunning uit 2007 op van toepassing is, is ruim 1100  km2 groot en ligt in de 
provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Het grootste deel bevindt zich in de 
provincie Utrecht. Het gebied sterkt zich uit over 13 Utrechtse gemeenten (zie  figuur 1). De 
Opsporingsvergunning Utrecht staat los van de winningsvergunning voor het Papekopveld. Het gebied van 
de winningsvergunning Papekopveld bij Oudewater behoort dan ook niet tot het gebied van de 
Opsporingsvergunning Utrecht 2007. De rest van de gemeente Oudewater valt wel binnen de 
Opsporingsvergunning Utrecht 2007. 
 

Voor zover bekend beslaat de nieuwe opsporingsvergunning hetzelfde gebied als de in 2018 verlopen 
opsporingsvergunning uit 2007. 
 

Figuur 1: ligging Opsporingsvergunning Utrecht (oranje) 
 

Rol gemeente bij vergunningen Mijnbouwwet 
De gemeente gaat niet over gaswinning. Daar gaat het Rijk over. De minister van Economische Zaken en 
Klimaat is bevoegd gezag in het kader van de Mijnbouwwet en beoordeelt aanvragen voor o.a. 
gaswinningen. Bij opsporings- en winningsvergunningen heeft de provincie adviesrecht. De provincie moet 
het college van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van het waterschap bij zijn advies 
betrekken. Bij verlengingen van vergunningen heeft de provincie formeel geen adviesrecht op grond van de 
Mijnbouwwet. 
 

Het college van Oudewater zal Gedeputeerde Staten van Utrecht verzoeken om betrokken te worden bij 
het formuleren van een reactie van de provincie op een eventuele nieuwe opsporingsvergunning. 

Financiën 
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n.v.t. 

Vervolg: 
 

Na de zomer vindt er een bestuurlijk overleg plaats tussen de betrokken provincies en gemeenten. Het 
college van Oudewater zal bij de provincie aangeven hierbij aan te willen sluiten of de provincie verzoeken 
ook namens Oudewater te spreken. 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de in deze raadsinformatiebrief genoemde nieuwe 
opsporingsvergunning Utrecht voor olie en gas zal het college de raad informeren. 

Bijlagen: 
 

- Memo Gedeputeerde Bruins Slot aan Provinciale Staten van Utrecht geregistreerd onder 
corsanummer: 20.013660. 

- Raadsinformatiebrief college van Woerden aan gemeenteraad van Woerden geregistreerd onder 
corsanummer: 20R.00715. 

- Brief van de heer J.L Rosch, namens de minister van EZK, aan wethouder De Weger over de 
procedure verlenging opsporingsvergunning Utrecht geregistreerd onder corsanummer: 20.012972. 

- Brief van de heer S. Gaastra, namens de minister van EZK, aan gedeputeerde Bruins Slot met daarin 
procedure afspraken over de mogelijke verlenging opsporingsvergunning Utrecht geregistreerd onder 
corsanummer: 20.013382. 

  
 

 

 

  

De secretaris (wnd.),                                                            De burgemeester (wnd.),  

                                      

                                                                         

J.J. Michel                                                                               W.G. Groeneweg   

 



 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

DATUM 7-7-2020 

AAN Leden van PS 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

BETROKKEN 
AMBTENAAR Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

DOORKIESNUMMER  

ONDERWERP Mogelijke verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen (olie en gas) Utrecht 

BIJLAGEN 
1. Brief van de heer Wiebes, minister  van EZK, over de procedure verlenging 

opsporingsvergunning  Utrecht 

 

Hierbij stuur ik u ter informatie de ingekomen brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over 

een mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen (olie en gas) Utrecht. Deze brief is ook 

verstuurd aan de gemeente Woerden. 

 

Deze brief ontving ik naar aanleiding van een telefoongesprek dat ik recent met de Directeur-Generaal Klimaat en 

Energie van het Ministerie heb gevoerd. Dat gesprek heb ik geïnitieerd omdat:  

- Bestuurlijke bevestiging uitbleef over de tot dat moment alleen ambtelijke signalen dat het ministerie zou 

werken aan een mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning. 

- Het actief informeren van uw Staten en van de gemeenteraad van Woerden nodig was gezien de 

signalen. 

- Er geen duidelijkheid was over de procedure en of, en zo ja, wanneer onze provincie in de gelegenheid 

zou worden gesteld om een reactie te kunnen geven op de mogelijk verlenging. 

 

Het standpunt van de provincie Utrecht is duidelijk: ‘geen nieuwe olie  en gaswinningen in de provincie Utrecht’ 
(coalitieakkoord 2019-2023 en ontwerp  omgevingsvisie 17 maart 2020). Een verlenging van een vergunning om 

olie en gas op te sporen past hier niet bij.  

 

De provincie heeft over de mogelijke verlening nauw contact met de gemeente Woerden. Ook heeft er overleg 

plaatsgevonden met de provincie Zuid-Holland en is afgestemd met Gelderland en Noord-Brabant. Bij nieuwe 

ontwikkelingen  zal ik u informeren.   

 

 

Toelichting Opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht 

 

In 2007 heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning 

koolwaterstoffen (olie en gas) Utrecht verleend. De looptijd van de opsporingsvergunning is een aantal keren 

verlengd. Het gebied waar de vergunning op van toepassing is, is ruim 1100  km2 groot en ligt in de provincies 

Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Het grootste deel bevindt zich in de provincie Utrecht. Het 

gebied strekt zich uit over 13 Utrechtse gemeenten (zie  figuur 1). Het gebied van de winningsvergunning  

Papekopveld bij Woerden behoort niet tot het gebied van deze opsporingsvergunning. 
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Figuur 1: ligging opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht (oranje) 

 

Rol provincie bij vergunningen Mijnbouwwet 

De provincie gaat niet over gaswinning. Daar gaat het Rijk over. De minister van Economische Zaken en Klimaat 

is bevoegd gezag in het kader van de Mijnbouwwet en beoordeelt aanvragen voor o.a. gaswinningen. De 

provincie heeft een wettelijke adviesrol bij een aanvraag voor vergunningen inzake mijnbouwactiviteiten. Bij  

verlengingen van vergunningen hebben wij formeel geen adviesrecht op grond van de Mijnbouwwet  
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

20R.00715 

 

 

 

Van  : college van burgemeester en wethouders 

Datum : 7 juli 2020 

Portefeuillehouder(s) : Wethouder De Weger 
  

Portefeuille(s)  : Energietransitie 

Contactpersoon : K. Beek 

Tel.nr. : 8699 

E-mailadres : beek.k@woerden.nl 
 

Onderwerp:  
Mogelijke verlenging opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen (olie en gas) Utrecht 

 

Kennisnemen van: 
 

Bijgevoegde brief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan wethouder de Weger over 
een mogelijke verlenging van de Opsporingsvergunning) Utrecht en de bijbehorende brief aan de 
gedeputeerde van de Provincie Utrecht, met daarin procesafspraken over de procedure voor de mogelijke 
verlenging van de geldigheidsduur van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht. 

Inleiding: 
 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de gemeente Woerden per brief geïnformeerd over 
de procesafspraken die gemaakt zijn met de provincie Utrecht over een mogelijke verlenging van de in 
2007 verleende opsporingsvergunning voor koolwaterstoffen (olie en gas); de “Opsporingsvergunning 
Utrecht”. Deze brief is ook verstuurd aan de gemeente Woerden. U vindt deze brief in de bijlage. 

Kernboodschap: 

 

De raad van de gemeente Woerden heeft uitgesproken tegen olie- en gaswinning binnen haar 
gemeentegrenzen te zijn, ook als dit buiten het Papekopveld plaatsvindt. Het college steunt dit standpunt. 
Het standpunt van de raad van Woerden is vorig jaar bevestigd met het aannemen van het amendement op 
de startnotitie regionale energiestrategie. Een verlenging van een vergunning om olie en gas op te sporen 
onder het grondgebied van de gemeente Woerden past niet bij het standpunt van de gemeente Woerden 
ten aanzien van olie- en gaswinning. Dit standpunt zal het college blijven uitdragen en alle vervolgstappen 
van de gemeente Woerden zullen gebaseerd zijn op dit standpunt. De gemeente Woerden trekt hierbij 
samen op met de provincie Utrecht en Laat Woerden Niet Zakken.  
 

De provincie heeft in haar coalitieakkoord 2019-2023 en in de ontwerp omgevingsvisie d.d. 17 maart 2020 
opgenomen tegen nieuwe olie- en gaswinningen in de provincie Utrecht te zijn. 
 

Toelichting Opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht 
In 2007 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen (olie en gas) verleend: de “Opsporingsvergunning Utrecht”. De looptijd van de 
opsporingsvergunning is een aantal keren verlengd. Het gebied waar de vergunning op van toepassing is, 
is ruim 1100  km2 groot en ligt in de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Utrecht. Het 
grootste deel bevindt zich in de provincie Utrecht. Het gebied sterkt zich uit over 13 Utrechtse gemeenten 
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(zie  figuur 1). De Opsporingsvergunning Utrecht staat los van de winningsvergunning voor het 
Papekopveld. Het gebied van de winningsvergunning Papekopveld bij Woerden behoort dan ook niet tot 
het gebied van de Opsporingsvergunning Utrecht. De rest van de gemeente Woerden valt wel binnen de 
Opsporingsvergunning Utrecht. 
 

Figuur 1: ligging Opsporingsvergunning Utrecht (oranje) 
 

De gemeente Woerden is mede door het wob-verzoek van Laat Woerden Niet Zakken over het 
Papekopveld op het bestaan van de opsporingsvergunning Utrecht gewezen. Vervolgens heeft de 
gemeente navraag gedaan bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over de mogelijke plannen 
voor verlenging. 
 

Rol gemeente bij vergunningen Mijnbouwwet 
De gemeente gaat niet over gaswinning. Daar gaat het Rijk over. De minister van Economische Zaken en 
Klimaat is bevoegd gezag in het kader van de Mijnbouwwet en beoordeelt aanvragen voor o.a. 
gaswinningen. Bij opsporings- en winningsvergunningen heeft de provincie adviesrecht. De provincie moet 
het college van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur van het waterschap bij zijn advies 
betrekken. Bij verlengingen van vergunningen heeft de provincie formeel geen adviesrecht op grond van de 
Mijnbouwwet. 
 

Het college staat over in nauw contact met onder andere verschillende overheden en Laat Woerden Niet 
Zakken over de mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning Utrecht. Samen met de provincie heeft 
het college aangedrongen op een bestuurlijk overleg, voordat de minister een besluit neemt. Dit gaat na de 
zomer plaatsvinden. 
 

Het college van Woerden heeft Gedeputeerde Staten van Utrecht verzocht om betrokken te worden bij het 
formuleren van een reactie van de provincie op een eventuele verlenging van de opsporingsvergunning. 

Financiën: 
N.v.t. 
  

Vervolg: 
 

Bij nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning Utrecht 
zal het college de raad informeren. 
Uitgangspunt bij de activiteiten van het college blijft dat Woerden tegen olie- en gaswinning onder haar 
grondgebied is. 

Bijlagen: 
 

 Brief van de heer J.L Rosch, namens de minister van EZK, aan wethouder De Weger over de 
procedure verlenging opsporingsvergunning Utrecht geregistreerd onder corsanummer: 20.012972. 



Pagina 3 van 3 

 

 Brief van de heer S. Gaastra, namens de minister van EZK, aan gedeputeerde Bruins Slot met daarin 
procedure afspraken over de mogelijke verlenging opsporingsvergunning Utrecht geregistreerd onder 
corsanummer: 20.013382 

 

 

 

 

 

 



 
> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

 

College van Burgemeester en wethouders 
gemeente Woerden 
t.a.v. wethoude De Weger 
Postbus 45 
3440 AA Woerden 
 

 

Datum  
Betreft Procedure verlenging opsporingsvergunning Utrecht 
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 Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 
D.A. Hendriks  

T 070 379 8477 
D.A.Hendriks@minezk.nl 

 
Ons kenmerk  
DGKE-WO / 20187800 

Uw kenmerk 
 

Bijlage(n) 
1 

 
Geachte wethouder De Weger, 
 
In recent overleg met gedeputeerde Bruins Slot van de provincie Utrecht heeft 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met de provincie Utrecht 
procesafspraken gemaakt over de procedure voor de verlenging van de 
geldigheidsduur van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht.  
 
Met deze brief informeer ik u over de afspraken in de procedure. Deze afspraken 
hebben tot doel duidelijkheid te geven over hoe de procedure na het zomerreces 
wordt doorlopen en hoe we u willen gaan betrekken. Ter informatie stuur ik u de 
brief aan de provincie Utrecht met daarin de gemaakte afspraken.   
 
De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
Namens deze: 
 
 
 
J.L. Rosch 
MT-lid directie Warmte en Ondergrond 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

Provincie Utrecht 
t.a.v. gedeputeerde mevrouw H. Bruins Slot 
Postbus 80300 
3508TH Utrecht 

Datum 2 juli 2020 
Betreft procedure verlenging opsporingsvergunning Utrecht 

Geachte mevrouw Bruins Slot, 

We hebben al geruime tijd een verzoek van Vermilion Energy Nederland in 
behandeling voor het verlengen van de geldigheidsduur van de 
opsporingsvergunning Utrecht. Gezien het belang van gaswinning in de 
energietransitie hecht ik aan een transparant proces waarbij de regionale 
overheden worden betrokken. 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk  

Behandeld door 
J.L. Rosch 

T 070 379 6473 
J.L.Rosch@minezk.ni  

Ons kenmerk 
DGKE / 20178972 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

Als de geldigheidsduur van de opsporingsvergunning wordt verlengd behoudt 
Vermilion het exclusieve recht om in het specifieke gebied onderzoek te mogen 
doen. Het daadwerkelijk uitvoeren van onderzoek en winning van aardgas zijn niet 
toegestaan. De daarvoor benodigde vergunningen zijn niet aangevraagd. 

Na het zomerreces willen we een overleg met u plannen indien duidelijk is of we 
de procedure wel of niet zullen continueren. We zullen de betrokken gemeenten 
en provincies hierbij ook betrekken en na de zomer informeren. De procedure 
voor het verlengen van de geldigheidsduur kent weliswaar geen formele inspraak 
maar ik hecht aan een transparante procedure gericht op toekomstige 
samenwerking. U en alle betrokken overheden krijgen de gelegenheid een reactie 
te geven op het verlengen van de termijn van de opsporingsvergunning voor een 
definitief besluit wordt afgegeven. 

De procedures om gaswinning mogelijk te maken moeten door Vermilion worden 
gestart. De uitkomsten van het toekomstig onderzoek zullen hiervoor bepalend 
zijn. Als Vermilion het voornemen kenbaar maakt om deze procedures te willen 
starten zullen we het initiatief nemen voor een bestuurlijk overleg met alle 
betrokken partijen over wat dit betekent voor de regio. 

De Mi • er n Economische Zaken en Klimaat, 
Na 	d e: 

Sandor 	a 
Directeur-Ge eraal Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
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