
Persbericht	

Woerden,	8	december	2022	

Ministerie	trekt	opsporingsvergunning	Utrecht	in:	
1144 km2 gasvrij!	

Eind september vernietigde de rechtbank de ‘verlenging’ van de eerder verlopen 
opsporingsvergunning Utrecht. Op 1 december nam het Ministerie Economische Zaken en Klimaat 
een nieuw besluit en daarin zijn de bezwaren van de Stichting Laat Woerden Niet zakken, 10 
gemeenten en 2 provincies gegrond verklaard. En daarom concludeert het Ministerie: ‘deze 
beslissing op bezwaar heeft tot gevolg dat Vermilion niet meer beschikt over een 
opsporingsvergunning koolwaterstoffen voor het gebied Utrecht’.  

Gasvrij 
Het gevolg van dit besluit is dat de opsporing van gas en 
olie onder een gebied van 1144 km2 stopt. Het gebied 
dat zich uitstrekt van Mijdrecht in het noorden tot bijna 
’s Hertogenbosch in het zuiden is daarmee gasvrij: 
Vermilion heeft geen recht meer heeft om op zoek te 
gaan naar gas- en olievelden. Ook komt hiermee een 
einde aan (hernieuwde) pogingen voor gaswinning bij 
bekende gasvelden zoals Haastrecht/Vlist, Meerkerk, 
Arkel, Asperen en Asperen-oost. 

Gerustgesteld 
Namens het bestuur van de Stichting licht de voorzitter 
toe: ‘Met het intrekken van de vergunning 
door het Ministerie hebben we een belangrijke mijlpaal 
bereikt. Eerst vond het Ministerie ons niet ontvankelijk, 
maar na de uitspraak van de rechtbank dat we wel ontvankelijk zijn, geeft het Ministerie ons 
inhoudelijk gelijk. Dat is geruststellend omdat we hiermee zien dat het Ministerie inhoudelijk valt te 
overtuigen en niet terugdeinst om haar eigen besluiten te herzien. Deze opstelling van het Ministerie 
is lovenswaardig.’ 

Hoe nu verder 
Vermilion gaat al in hoger beroep bij de Raad van State tegen de ontvankelijkheid en kan daarnaast 
nog in hoger beroep tegen dit nieuwe besluit. De verhoudingen zijn wel veranderd met dit nieuwe 
besluit omdat nu het Ministerie, onze stichting, 10 gemeenten en 2 provincies een ander standpunt 
hebben dan Vermilion. 
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Voor contact: Voorzitter, [naam]



Bijlage: Overzicht (lopende) procedures Stichting Laat Woerden Niet Zakken 
(versie december 2022) 

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. 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 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
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 begin 2023 dienen.

2. Hoger beroep opsporingsvergunning Utrecht:
Toelichting: Vermilion heeft hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de rechtbank
waarin de Stichting, gemeentes en provincies ontvankelijk zijn verklaard en het besluit van
het Ministerie werd vernietigd. We kennen de inhoudelijke gronden van het hoger beroep
(nog) niet.

3. Hoger beroep winningsgebied Papekop:
Toelichting: Vermilion en het Ministerie zijn in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van
de rechtbank waarin de Stichting ontvankelijk is verklaard en het besluit van het Ministerie
werd vernietigd. Naar verwachting zal in het eerste halfjaar van 2023 de zaak bij de Raad van
State worden behandeld.

Reeds afgesloten procedures: 
1. Beroep: ‘verlenging’ opsporingsvergunning Utrecht (met Provincie Utrecht, Zuid-Holland en

10 gemeenten) gewonnen 30 september 2022
(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2022:3915)

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

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

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




