
 

Persbericht	

Woerden,	30	september	2022	

Stichting,	gemeenten	en	provincies	in	het	gelijk	gesteld	
door	de	Rechtbank	

De S%ch%ng Laat Woerden Niet Zakken voerde samen met 10 gemeenten en de provincies Utrecht 
en Zuid-Holland succesvol juridische strijd tegen het ‘verlengen’ van de opsporingsvergunning 
Utrecht . De rechtbank Midden-Nederland sprak vandaag uit dat het door het Ministerie van 1

Economische Zaken en Klimaat genomen besluit is vernie%gd. Ook in deze uitspraak beves%gt de 
rechtbank dat de belangen van de s%ch%ng en overheden, waaronder het effect van gaswinning op 
natuur en milieu, meegewogen moeten worden. Dit heeM het Ministerie nagelaten. 

Mijlpaal 

Met deze overwinning bereikt de S1ch1ng Laat Woerden Niet Zakken een mijlpaal: niet eerder waren 
alle randvoorwaarden voor gas- en oliewinning in en onder Woerden juridisch gezien zo wankel. We 
sommen op: 

1. Het ‘verlengen’ van de verlopen opsporingsvergunning Utrecht: Besluit vernie1gd op 30 
september 2022 

2. De gewijzigde winningsvergunning Papekop: besluit vernie1gd op 29 augustus 2022 

3. Het winningsplan Papekop: niet conform de Mijnbouwwet, aldus minister Kamp in 2015 

4. Ruimtelijke vergunningen: MER-onderzoek en bestemmingsplan/omgevingsplan missen nog, 
zie raadsinforma1ebrief nr. 53 van 2022, aldus gemeente Bodegraven-Reeuwijk 

Tevreden  

Namens het bestuur van de S1ch1ng licht voorziUer Elias Bom toe: ‘Wij zijn zeer tevreden met deze 
uitspraak. Het beves5gt dat het Ministerie nog opereert in de geest van de oude wetgeving waarbij 
men alleen samen met gas- en oliemaatschappijen hoefde te praten. Die 5jden zijn al lang voorbij 
want er zijn veel meer belangen die sinds ‘Groningen’ meewegen. Wij vinden het ondanks de 
tevredenheid met de uitspraak wel teleurstellend dat verschillende overheden juridisch armpje 
moeten drukken in de rechtszaal, dan gaat er in bestuurlijk Nederland toch iets mis. Dat is geheel voor 
rekening van de Minister.’ 

Hoe nu verder 

 hUps://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-1

Raadsinforma1ebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-
vernieuwen.pdf 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21012711-Raadsinformatiebrief-Besluit-EZ-om-de-opsporingsvergunning-koolwaterstoffen-Utrecht-te-vernieuwen.pdf


De S1ch1ng Laat Woerden Niet Zakken vertrouwd erop dat het Ministerie van Economische Zaken (en 
Klimaat) uitvoering geeZ aan de uitspraak van de Rechtbank en daarmee de wet zal volgen. De 
Minister kan zich overigens nog verzeUen tegen de uitspraak in hoger beroep bij de Raad van State.  

------- 

Bijlage 1: Overzicht (lopende) procedures S1ch1ng Laat Woerden Niet Zakken 

---------  

Voor contact: VoorziUer, Elias Bom: 06 14 29 31 43 

Bijlage 1 Overzicht (lopende) procedures S%ch%ng Laat Woerden Niet Zakken 

Hierbij treZ u het overzicht met toelich1ng aan van alle juridische procedures die wij voer(d)en. 

Lopende rechtszaken waar de S1ch1ng Laat Woerden Niet Zakken momenteel aan werkt: 

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

Toelich%ng: in de Mijnbouwwet is geregeld dat de financiële draagkracht van 
mijnbouwondernemingen wordt getoetst, bijvoorbeeld voor schade maar ook de 
opruimverplich1ng. Om inzichtelijk te krijgen hoe en of die toetsing plaatsvindt is een Wob-
procedure gestart bij EZK. 

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 
betreZ onder de WOB zodat de burger inzicht kan krijgen in uitvoering van de wet. Naar 
verwach1ng zal de zaak bij de Raad van State eind 2022 dienen. 

Reeds afgelopen procedures: 

1. Beroep: ‘verlenging’ opsporingsvergunning Utrecht (met Provincie Utrecht, Zuid-Holland en 
10 gemeenten) gewonnen 30 september 2022 

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

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

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