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Inleiding 

Aan het einde van het Oosteinde in Waarder ligt het zogenaamde Papekopseveld. In 1986 is dit terrein 

ontdekt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Door de NAM is in 1986 een zogenaamde 

exploitatieput geboord t.b.v. het boren naar olie en gas.  

In 2009 heeft de Minister van Economische Zaken ingestemd met een winningsplan voor het winnen 

van olie en gas voor deze locatie.  

In 2011 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een omgevingsvergunning verleend voor het 

herinrichten van de mijnbouwlocatie nadat de voormalige gemeente Reeuwijk in 2010 heeft besloten 

met een artikel 19, lid 1-procedure op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te 

verlenen voor het in gebruik nemen van de mijnbouwlocatie overeenkomstig een ingediende 

ruimtelijke onderbouwing.  

  

Het veld waaruit Vermilion olie en gas wil boren, ligt grotendeels onder de woonwijk Molenvliet in 

Woerden. De gemeente Woerden en de bewonersgroep ‘Laat Woerden Niet Zakken’ (LWNZ) hebben 

zich altijd verzet tegen de plannen van Vermilion. In 2017 heeft de toenmalige gemeenteraad unaniem 

een motie aangenomen en het college opgedragen geen medewerking te verlenen aan verzoeken die 

leiden tot boringen in het Groene Hart c.q. Papekopseveld. In de recent vastgestelde Toekomstvisie is 

het in de motie genoemde standpunt herhaald.  

 

Recente ontwikkeling 

Onlangs is een delegatie van Vermilion op het gemeentehuis in Woerden geweest waarbij, naast 

wethouder De Regt van de gemeente Woerden ook wethouder Van den Heuvel van onze gemeente 

aanwezig was om te spreken over de gaswinlocatie in het Papekopseveld in Waarder.  

Vermilion heeft aangekondigd welke stappen ondernomen moeten worden voordat gestart kan worden 

met de gaswinning, dat zijn:  

• Uitvoeren van een Milieu Effect Rapportage (MER) naar de gevolgen van gaswinning; 

• Indienen van een aangepast winningsplan bij het ministerie van Economische Zaken; 

• Een postzegelbestemmingsplan/omgevingsplan voor de locatie in Waarder.  

 

Het vaststellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan is een bevoegdheid van uw raad. De eerder 

verleende vergunning is verouderd en regelt uitsluitend de plannen uit 2011. De gronden hebben nog 

steeds een agrarische bestemming. Wethouder Van den Heuvel heeft Vermilion, gelet op de motie en 

de Toekomstvisie, erop gewezen dat er binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk gelet de motie van 

2017 geen politiek draagvlak is voor het exploiteren van een gasveld. De wethouder van Woerden 

heeft aangegeven dat de gemeenteraad van Woerden gaswinning onwenselijk vindt. Onze gemeente 

kan als belanghebbende gebruik maken van het adviesrecht over het winningsplan en kan desgewenst 

tegen een vastgesteld plan beroep instellen. De procedure rondom de MER biedt eveneens 

mogelijkheden voor zienswijzen en beroep waarvan desgewenst gebruik gemaakt kan worden.  
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Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, 

 

De secretaris, De burgemeester, 

  

 

 

mw. L. Keijzers  mr. F.D. van Heijningen 

 


