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Onderwerp Statenbrief:
In beroep tegen besluit EZK van 3 september 2021 ‘beslissing op de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 
2021 tot verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht’

Voorgestelde behandeling: 
Ter informatie

Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Advocatenkantoor AKD N.V. heeft op 22 april 2021 namens de provincie Utrecht en tien gemeenten een 
bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 15 
maart 2021 ‘besluit verlenging opsporingsvergunning Utrecht’. Op 3 september 2021 heeft EZK een beslissing op 
de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 2021 genomen. De provincie en gemeenten zijn door EZK niet-
ontvankelijk verklaard, omdat de provincie en gemeenten volgens EZK niet als belanghebbenden kunnen worden 
aangemerkt. Provincie Utrecht gaat in beroep tegen dit besluit van 3 september 2021. Diverse gemeenten 
hebben aangegeven aan te sluiten bij deze beroepsprocedure.

Inleiding 
Via de memo’s van 7 juli 2020 (kenmerk 2020RGW120) en van 16 maart jl. (kenmerk 2021RGW87-02)  bent u 
door gedeputeerde Bruins Slot geïnformeerd over een mogelijke verlenging van de opsporingsvergunning 
koolwaterstoffen Utrecht door EZK, respectievelijk dat EZK op 15 maart jl. een besluit ‘instemming verlenging van 
de opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht’ heeft genomen, inclusief de publicatie van dit besluit in de 
Staatscourant. Via de statenbrief van 20 april jl. (kenmerk 2021RGW87-01) bent u door ons geinformeerd over 
ons ingediende bezwaar tegen het besluit van EZK van 15 maart jl. Er is u toegezegd dat u geïnformeerd wordt 
over de uitkomsten van de bezwaarprocedure.

Toelichting 
Op 25 april 2007 heeft 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. 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 hebben wij 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 2021 aangegeven vast te houden aan hun eigen overwegingen en standpunten en door te zullen gaan 
met de besluitvorming van verlenging opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht.



Op 15 maart 2021 heeft EZK een besluit ‘instemming verlenging opsporingsvergunning Utrecht’ genomen. De 
opsporingsvergunning wordt verlengd tot en met 31 december 2025. Op 20 april 2021 hebben wij u geinformeerd 
dat wij besloten hebben om in bezwaar te gaan tegen het besluit tot verlenging van de opsporingsvergunning, 
omdat het besluit in strijd is met diverse bepalingen uit de Mijnbouwwet. Verder hebben wij u toegelicht dat het in 
bezwaar gaan tegen het besluit aansluit 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.

Advocatenkantoor AKD N.V. heeft op 22 april 2021 namens de provincie Utrecht en tien gemeenten (Bunnik, 
Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede en 
Woerden) een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van EZK van 15 maart 2021. Naast dit bezwaarschrift 
zijn er ook bezwaarschriften tegen dit besluit ingediend door de provincie Zuid-Holland, drinkwaterbedrijf Oasen 
en Stichting Laat Woerden Niet Zakken.

Op 25 juni en 20 juli 2021 hebben er hoorzittingen plaatsgevonden. AKD NV heeft namens de provincie en tien 
gemeenten een toelichting gegeven op het ingediende bezwaarschrift. Op 3 september 2021 heeft EZK een 
beslissing op de bezwaren tegen het besluit van 15 maart 2021 genomen. De provincie en gemeenten zijn door 
EZK niet ontvankelijk verklaard, omdat de provincie en gemeenten volgens EZK niet als belanghebbenden 
kunnen worden aangemerkt. Ook de andere bezwaarmakers zijn door EZK niet-ontvankelijk verklaard.

Wij hebben besloten om in beroep te gaan tegen het besluit van EZK van 3 september jl., omdat er goede 
gronden zijn om de niet-ontvankelijkheidsverklaring aan te vechten. De belangrijkste is dat de provincie vanwege 
het wettelijk adviesrecht over opsporingsvergunningen als belanghebbende moet worden aangemerkt. In het 
beroepschrift zijn ook de juridische inhoudelijke gronden van ons bezwaar opnieuw opgenomen. 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. 

Vervolgprocedure / voortgang
Wij zullen u informeren over de uitkomsten van de beroepsprocedure.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
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