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MEMORANDUM 
 
EZK WIJST AANVRAAG VERLENGING 
OPSPORINGSVERGUNNING KOOLWATERSTOFFEN 
(OLIE EN GAS) UTRECHT ALSNOG AF 

 

DATUM 08‑12‑2022 
VAN Mirjam Sterk 
AAN Leden van Provinciale Staten 
BIJLAGEN 1. Brief min. EZK herziene beslissing op bezwaar opsporingsvergunning 

koolwaterstoffen Utrecht van 2 december 2022. 
 
 
Via eerdere memo’s, statenbrieven en mondelinge mededelingen hebben mijn voorganger en ik u op de hoogte 
gehouden over de bezwaar- en beroepsprocedure van de provincie Utrecht samen met tien gemeenten tegen het 
besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om de opsporingsvergunning koolwaterstoffen 
(olie en gas) Utrecht te verlengen. Het belangrijkste bezwaar was dat op grond van de Mijnbouwwet de 
opsporingsvergunning niet verlengd had mogen worden, omdat de opsporingsvergunning op het moment van het 
besluit tot verlengen al verlopen was. Ook de stichting Laat Woerden Niet Zakken en de provincie Zuid-Holland 
waren afzonderlijk in bezwaar en beroep gegaan.  
 
Nadat bezwaarmakers eerder door EZK als niet belanghebbenden werden beschouwd was het oordeel van de 
Rechtbank (30 september jl.) dat zowel de provincies als de gemeenten als Stichting Laat Woerden niet Zakken 
wel aangemerkt moeten worden als belanghebbende bij het besluit tot verlenging van de opsporingsvergunning. 
Door de uitspraak van de Rechtbank werd het besluit vernietigd en moest EZK binnen zes weken een nieuw besluit 
(nieuwe beslissing op bezwaar) nemen en daarin ingaan op onze inhoudelijke bezwaargronden. Ik heb u hierover  
geïnformeerd via een mededeling in de Commissie RGW van 12 oktober jl. 
 
Via dit memo kan ik u nu het heuglijke nieuws melden dat EZK naar aanleiding van de beroepsprocedure met een 
herzien besluit de aanvraag van Vermilion om verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht 
alsnog afwijst. In het nieuwe besluit van 1 december 2022 (zie bijlage) is aangegeven dat de geldigheidsduur van 
de opsporingsvergunning ten onrechte is verlengd en dat de bezwaren op dit punt gegrond zijn. Deze beslissing op 
bezwaar heeft tot gevolg van Vermilion niet meer beschikt over een opsporingsvergunning koolwaterstoffen voor 
het gebied Utrecht. Zie kaart onderaan deze memo met de ligging van de voormalige opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen Utrecht in oranje weergegeven. De begrenzing van het gebied was globaal van Mijdrecht in het 
noorden tot rivier de Maas in het zuiden). 
 
Het herziene besluit van EZK is nog niet onherroepelijk. Vermilion kan binnen zes weken beroep instellen tegen dit 
besluit. Vermilion gaat al in hoger beroep bij de Raad van State tegen de uitspraak van de Rechtbank dat provincie 
en gemeenten belanghebbenden zijn bij een besluit tot verlenging van de opsporingsvergunning. Ik zie een 
eventuele hoger beroepsprocudure met vertrouwen tegemoet. 

Met het verlopen van de opsporingsvergunning olie en gas gebied Utrecht is er in de provincie Utrecht nog één 
lopende vergunning voor olie en gas. Dit is de winningsvergunning voor het gebied Papekop (zie voor de ligging de 
kaart onderaan deze memo). Om olie en gas te mogen winnen in dit gebied moeten er nog een winningsplan 
goedgekeurd en twee omgevingsvergunningen verleend worden door EZK. 

 
Ik zal u informeren bij nieuwe ontwikkelingen op dit dossier. 
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Kaart met ligging (voormalige) opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht en winningsvergunning koolwaterstoffen Papekop. 

 


