
 

 
Persbericht	

Woerden,	21	september	2022	
	

Teleurstellend	nieuw	gaswinningsplan	van	Vermilion:	
geen	oplossing	voor	actuele	energieproblemen.	

De Stichting Laat Woerden Niet Zakken is niet verrast maar wel teleurgesteld dat Vermilion 
concrete stappen zet om naar gas en olie te gaan boren onder Woerden. De Stichting is voorbereid 
op het bestrijden van de schadelijke plannen van Vermilion en zal namens inwoners en 
ondernemers een niet-aflatend verzet voeren. Daarmee bereiken we het veiligstellen van een 
leefbare omgeving voor toekomstige generaties en tegelijkertijd het versnellen van duurzame 
energiebronnen. 

In 2015, zeven jaar geleden, liet Vermilion haar eerste proefballon op tijdens een presentatie in een 
drukbezochte Kruiskerk. Maar kreeg ‘nee’ te horen van de toenmalig Minister Kamp van EZK omdat 
het plan niet voldeed aan de eisen. Met de huidige Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten van 
D66 ziet de Stichting een gesprekspartner die duurzaamheid in de politieke genen heeft en 
overeenkomstig moet handelen op advies van de Nationale Ombudsman: er is lokaal en regionaal 
geen enkel draagvlak voor gaswinning maar wel voor duurzame energiebronnen. ‘Ga dat gesprek 
aan’ schreef de Nationale Ombudsman na zijn bezoek aan Woerden in 2017 aan de Minister. 
 
Namens het bestuur van de Stichting licht voorzitter Elias Bom toe: ‘De afgelopen jaren hebben wij 
met gemeentes, provincies en landelijke actiegroepen succesvol actiegevoerd. Nu Vermilion na 7 jaar 
weer concrete plannen heeft voor boringen onder Woerden, zullen wij al onze kennis, netwerk en 
middelen inzetten ter bescherming van onze leefomgeving voor toekomstige generaties’.  
 
Geen oplossing 
De plannen van Vermilion hebben – als het ondanks verzet lukt- minimaal twee jaar nodig om 
goedgekeurd te worden. En dan is er nog niet geboord. De gaswinning onder Woerden is dus geen 
oplossing voor de huidige geopolitieke problemen van 2022. En zijn ook geen vervanging van 
Russisch gas op de korte termijn (2025-ev). De vergunning van Papekop loopt nog tot 2031. 
 
Het oppompen van meer gas uit alle kleine velden – van Waalwijk, Woerden tot Wapse- is ook geen 
oplossing voor onze gasafhankelijkheid. De oplossing voor de korte termijn is om nu met de hoogste 
urgentie te besparen en tegelijkertijd voor de lange termijn duurzame en hernieuwbare 
energiebronnen te realiseren. Deze transitie sluimert al een aantal jaren, maar zal nu in de 
allerhoogste versnelling moeten. 
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Voor contact:  
Voorzitter Elias Bom: 06 14 29 31 43 
 



Bijlage 2: Tijdslijn gasveld Papekop 
 

1986 

De NAM boorde een put bij Papekop en vond olie en gas. De NAM heeft in die periode geprobeerd 
Papekop te exploiteren, maar het bleek economisch niet haalbaar. De NAM verliet Papekop 
en jarenlang was het niet meer dan een stuk asfalt met een hek eromheen. (nog steeds) 
 
2004 - 2006 
Het Engelse bedrijf Northern Petroleum Netherlands (NPN) deed in 2004 een aanvraag voor een 
winningsvergunning. De vergunning werd in 2006 toegekend, heeft een looptijd van 25 jaar, en 
eindigt dus in 2031. 
 
2009 - 2014  
In 2009 kreeg NPN van het Ministerie van Economische Zaken instemming voor een concreet 
winningsplan. In 2010 werd een deel van die vergunning verkocht aan Dyas, in 2012 werd dat deel 
weer verkocht aan Parkmead, en tot slot werd in 2014 het Canadese bedrijf Vermilion Energy samen 
met Parkmead eigenaar van de vergunning. Vermilion Energy treedt vanaf dat moment op als 
‘uitvoerder’. 
 
2014  
Eind 2014, dus al binnen een half jaar, werden de inwoners in de buurgemeente Waarder 
geïnformeerd dat Vermilion alle vergunningen had en wilde gaan boren. De publieke 
verontwaardiging over de plannen was groot in Woerden en de politiek sprak zich direct uit tegen 
gaswinning. In korte tijd sloten andere gemeenten, de provincies Utrecht en Zuid-Holland, het 
waterschap, en vele anderen zich hierbij aan. 
 
2015 
In Woerden wordt een grote informatiebijeenkomst gehouden in de Kruiskerk met honderden 
aanwezigen. Vermilion licht haar plannen toe. De toenmalig Minister Henk Kamp zette direct een 
streep door de plannen van Vermilion en verklaart hierover dat de plannen niet voldoen aan de eisen 
en een nieuw winningsplan moet worden ingediend. Vermilion stopt haar activiteiten bij Papekop. 
 
2015 - 2022 
De actiegroep ‘Laat Woerden Niet Zakken’ fungeert als een los-vast verband van samenwerkende 
inwoners/ondernemers en dient steeds meer als centraal aanspreekpunt voor publiek, pers en 
politiek. In 2017 deed de Nationale Ombudsman Woerden aan en riep de Minister op om met 
Woerden te gaan praten. In 2018 werd de actiegroep officieel een stichting omdat daarmee juridisch 
een betere basis ligt bij procedures. 
 
Vermilion geeft wisselende signalen af over de interesse in gaswinning in Papekop en opsporing in de 
provincie Utrecht. Concrete activiteiten blijven uit. 

De Stichting voert succesvol een handvol rechtszaken gericht op verkrijging van informatie over 
Papekop en tevens correcte toepassing van de Mijnbouwwet als het Ministerie besluiten neemt. 

2022: heden 

Vermilion gaat eind 2022 in gesprek met de wethouders van Woerden en Bodegraven en maakt 
bekend opnieuw voornemens te hebben om Papekop te gaan exploiteren. 



Bijlage 3 Overzicht (lopende) procedures Stichting Laat Woerden Niet Zakken 

Hierbij treft u het overzicht met toelichting aan van alle juridische procedures die wij voer(d)en. 
 
Lopende rechtszaken waar de Stichting Laat Woerden Niet Zakken momenteel aan werkt: 

1. Beroep: ‘verlenging’ opsporingsvergunning Utrecht (met Provincie Utrecht, Zuid-Holland en 
10 gemeenten).  
Toelichting: de opsporingsvergunning voor olie en gas is eind 2018 verlopen en is ruim twee 
jaar later in maart 2021 verlengd. De Stichting, betrokken gemeenten en provincies hebben 
bezwaar aangetekend maar werden niet ontvankelijk verklaard. Hiertegen is beroep 
aangetekend. 
Uitspraak: verwacht in eerste week oktober 2022, zitting was in juli 2022. 

 
2. Hoger beroep: Wob EZK/EBN inzake financiële draagkracht Vermilion 

Toelichting: in de Mijnbouwwet is geregeld dat de financiële draagkracht van 
mijnbouwondernemingen wordt getoetst, bijvoorbeeld voor schade maar ook de 
opruimverplichting. Om inzichtelijk te krijgen hoe en of die toetsing plaatsvindt is een Wob-
procedure gestart bij EBN. 
Uitspraak: 23 december 2021, de rechtbank is van mening dat EBN niet onder de WOB valt 
en wijst beroep af. 
Hoger beroep: publiekrechtelijke taken bij een privaatrechtelijk bedrijf (EBN) vallen wat ons 
betreft onder de WOB zodat de burger inzicht kan krijgen in uitvoering van de wet. Naar 
verwachting zal de zaak bij de Raad van State eind 2022 dienen. 
 

 
Reeds afgelopen procedures: 

1. Beroep wijziging winningsgebied Papekop, gewonnen 29 augustus 2022 
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:3609)  

2. Beroep inzake Wob opsporingsvergunning Utrecht: gewonnen 19 oktober 2021 
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2021:4945)  

3. Beroep inzake Wob Papekop: gewonnen 4 september 2019 
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2019:4132)  

 

 

 

 

 

 

 

 


