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Het jaar 2020 
Het voornemen tot gas- en oliewinning onder Woerden door het Canadese Vermilion is ook 
in 2020 onverminderd van kracht. De concessie voor gas- en olievoorkomen Papekop is van 
kracht tot 2031 en via diverse kanalen laat Vermilion blijken dat er nog steeds het 
voornemen is om het voorkomen te exploiteren. Het meest concreet werd het in de 
uitzending van KRO/NCRV De Monitor op 30 november 2020 waarin Vermilion aangeeft dat 
Papekop een zeer interessant gasveld is. 
 
De activiteiten van de stichting en alle betrokken organisaties in het netwerk zijn daarom 
onverminderd gericht op een duurzame toekomst en vanuit die gedachte bestrijding van 
nieuwe gas- en oliewinning onder Woerden. 
 
In 2020 hebben onze activiteiten door de coronamaatregelen voornamelijk digitaal 
plaatsgevonden. Demonstraties of andere publieksacties en bestuurlijke overleggen hebben 
een geheel ander karakter gekregen, maar onze slagkracht is onveranderd.  
 
De stichting Laat Woerden Niet Zakken werkt langs drie lijnen: 

1. Publicitair  
2. Juridisch 
3. Politiek/bestuurlijk 

 
We vatten de belangrijkste activiteiten en resultaten uit 2020 samen: 
 

1. Het bestuur heeft gemiddeld elke zes weken een reguliere vergadering (m.u.v. 
vakanties) en ad hoc contact over actualiteiten. 

2. De website en Facebook pagina van de stichting worden actueel gehouden voor 
zover het wetenswaardigheden zijn van publiek belang. 

3. Door de ineenstorting van de olievraag en prijzen voor olie en gas hebben wij ons 
nader verdiept in de financiële draagkracht van Vermilion. Een meerjarige analyse is 
vervaardigd en daaruit blijkt een schrikbarend lage waardering van Vermilions 
operatie en beperkte draagkracht. Een groot risico dat nader aandacht behoeft van 
de verantwoordelijke minister en toezichthouders. 

4. WOB procedures:  
a. We zijn een nieuwe procedure gestart gericht op het verkrijgen van meer 

inzicht in de financiële (her)toetsing van Vermilion 
b. De Wob-procedure opsporingsvergunning Utrecht kon nog niet worden 

afgerond. 
i. Na de aanvraag, ingebrekestelling en bezwaar proberen we boven 

tafel te krijgen waarom er door MinEZK na 2 jaar verlopen van de 
vergunning wordt gesproken over ‘verlengen’ terwijl het evident een 
nieuwe vergunning betreft. Voor deze procedure zal in 2021 beroep 
worden aangetekend en in 2021 zal ook de vergunning mogelijk 
worden verlengd waartegen wij bezwaar zullen maken. 

5. Het bestuur heeft met regelmaat overleg gevoerd met de volgende partijen: 
a. Milieudefensie 
b. Landelijke en regionale pers 
c. Gemeente Woerden 



d. Provincie Utrecht 
e. Actiegroepen uit ‘tegengas’ 
f. Kamerleden 
g. Ondernemers en burgers uit Woerden en omgeving 

6. In diverse media zijn er publicaties gekomen en zijn we betrokken bij publicaties. De 
meeste publicaties betreffen gegevens die naar boven zijn gekomen uit onze 
procedures en bevindingen over de opsporingsvergunning. 

7. Het bestuur heeft in 2020 giften verworven via onder andere de Rabobank en 
particulieren. Het jaarresultaat was €-740,44. Dit is ten laste gekomen van de 
algemene reserve 

8. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden. Wel vindt 
vergoeding plaats voor gemaakte kosten. De kosten gemaakt voor projectbezoeken 
zijn verantwoord onder de doelbestedingen. 

9. De stichting heeft geen werknemers in dienst. 
 

Vooruitblik naar 2021 
Het jaar 2021 zal voor de activiteiten van de stichting gericht zijn op de volgende 
hoofdonderwerpen: 

1. Afronding van de WOB-procedures en completeren van de dossiers 
2. Bezwaar WOB EBN. Gezien de huidige ervaringen verwachten we dat ook een beroep 

bij de rechtbank noodzakelijk zal zijn. 
3. Onderzoek en uitvragen SODM van potentiele lekkage van methaan van de huidige 

afsluiter 
4. Public affairs werkzaamheden met het oog op de Kamerverkiezingen en formatie. 

 
 
De jaarrekening is vastgesteld in de bestuursvergadering op 17 april 2021 
 
Het bestuur dankt alle vrijwilligers, bondgenoten en sympathisanten voor de steun en inzet 
in het jaar 2020.  
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