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Onderwerp Statenbrief:
Bezwaar tegen besluit EZK ‘instemming verlenging opsporingsvergunning Utrecht’

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Vermilion Energy Netherlands B.V. is houder van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht en heeft op 
21 november 2018 een aanvraag tot verlenging van de vergunning ingediend. Op 15 maart 2021 heeft het 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een besluit ‘instemming verlenging opsporingsvergunning 
Utrecht’ genomen. De opsporingsvergunning wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Wij hebben besloten 
om in bezwaar te gaan tegen het besluit, omdat het besluit in strijd is met diverse bepalingen uit de Mijnbouwwet. 
Wij gaan ook in bezwaar omdat een verlenging van een opsporingsvergunning van olie en gas niet past bij uw 
eerder aangenomen motie 28 van 3 juli 2017, het coalitieakkoord 2019-2013 en de omgevingsvisie van 10  maart 
2021.Diverse gemeenten, waaronder Woerden, Nieuwegein, Oudewater, IJsselstein, Wijk bij Duurstede en 
Houten sluiten aan bij dit bezwaar.

Inleiding 
Via het memo van 7 juli 2020 (kenmerk 2020RGW120) bent u door gedeputeerde Bruins Slot geïnformeerd over 
een mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht door het Ministerie van EZK. Via 
het memo van 16 maart jl. bent u door gedeputeerde Bruins Slot geïnformeerd dat het Ministerie van EZK op 15 
maart 2021 een besluit ‘instemming verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht’ heeft 
genomen inclusief de publicatie van dit besluit in de Staatscourant. Er is u toegezegd dat u geïnformeerd wordt 
over de reactie van Gedeputeerde Staten op dit besluit.

Toelichting
Op 25 april 2007 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen (olie en gas) Utrecht verleend. Het gebied waar de vergunning op van toepassing is, is ruim 
1100 km2 groot en ligt in de provincies Zuid-Holland, Gelderland en Utrecht. Het grootste deel bevindt zich in de 
provincie Utrecht. De laatste verlenging van de opsporingsvergunning liep tot 24 november 2018. Het Ministerie 
van EZK heeft de provincie Utrecht per brief van 2 juli 2020 geïnformeerd over het in behandeling hebben van 
een verzoek tot verlenging van de geldigheid van de opsporingsvergunning, dat is ingediend drie dagen voor het 
verlopen daarvan. 

Voorafgaand aan het besluit van EZK ‘instemming verlenging opsporingsvergunning Utrecht’ is geprobeerd om 
EZK tot een ander besluit te bewegen. Hierin heeft de provincie Utrecht samen opgetrokken met de provincies 
Zuid-Holland en Gelderland en de gemeenten Woerden en Nieuwegein zonder resultaat. EZK heeft in het 
bestuurlijk overleg van 11 januari jl. aangegeven vast te houden aan hun eigen overwegingen en standpunten en 
door zullen gaan met de besluitvorming van verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht.

Wij hebben besloten om in bezwaar te gaan tegen het besluit, omdat het besluit in strijd is met diverse bepalingen 
uit de Mijnbouwwet. De gronden van bezwaar hebben o.a. betrekking op het feit dat naar onze opvatting de 



opsporingsvergunning sinds 24 november 2018 is verlopen en er niet is voldaan aan de voorwaarden voor 
verlenging op grond van de Mijnbouwwet. 

Verder sluit het in bezwaar gaan tegen een besluit tot verlenging van een opsporingsvergunning koolwaterstoffen 
aan bij: 

- motie 28 d.d. 3 juli 2017 waarin u zich uitspreekt dat nieuwe gaswinning in de omgeving van Woerden 
zeer onwenselijk is en niet past bij het Utrechtse energiebeleid dat is gericht op een transitie naar 
duurzame energie.

- Coalitieakkoord 2019-2023, waarin wij hebben aangegeven tegenstander te zijn van aardgaswinning.
- Omgevingsvisie van 10 maart 2021, waarin is opgenomen dat de provincie Utrecht geen nieuwe olie- en 

gaswinningen wil vanwege haar ambitie om de warmtevraag in 2040 volledig duurzaam in te vullen.

Vervolgprocedure / voortgang
Wij zullen PS informeren over de uitkomsten van de bezwaarprocedure.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen


