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Onderwerp: 

Ontwikkelingen inzake het "Papekopveld" onder de wijk Molenvliet 

Kennisnemen van: 

Recente ontwikkelingen die betrekking hebben op het olie- en gasveld dat zich onder het grondgebied van 
de gemeente Woerden bevindt. Dit veld heet het "Papekopveld". 

Inleiding: 

Onder het grondgebied van de gemeente Woerden ligt een gasveld van ca. 1 miljard M
3 Dit veld is in de 

jaren '80 ontdekt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), maar nooit in gebruik genomen. 
Sindsdien is de concessie (afgegeven aan een mijnbouwmaatschappij die wil gaan zoeken naar delfstoffen 
om die te exploiteren) via het bedrijf Northern Petroleum Netherland B V. (NPN) in handen gekomen van 
het Canadese bedrijf Vermilion. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders delen 
unaniem en onverkort het standpunt dat alles in het werk gesteld moet worden om gas- en oliewinning uit 
dit veld voorkomen dient te worden. De laatste tijd hebben zich ontwikkelingen voorgedaan waarover het 
college de raad over wil informeren. 

Kernboodschap: 

De laatste tijd hebben zich verschillende ontwikkeling voorgedaan rondom het Papekopveld. Op 4 april 
2018 heeft een bestuurlijk overleg plaats gevonden met de eigenaar van de Papekop-concessie, het 
Canadese Vermilion. Tijdens het gesprek zijn recente ontwikkelingen besproken en heeft de gemeente haar 
zorgen omtrent en standpunt inzake gaswinning gedeeld. Vermilion gaf hierop aan begrip te hebben voor 
de zorgen en te willen streven naar draagvlak bij eventuele winning. Dit gold ook voor het Papekopveld. 
Voorts gaven ze aan dat ze recent een periode met desk-research hadden afgerond, en zich aan het 
bezinnen waren op vervolgstappen voor het Papekopveld. Tot op heden zijn door Vermilion nog geen 
formele stappen gezet. Het is niet ondenkbaar dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren. Daarom blijft de 
gemeente, in nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, alles in het werk stellen om winning te 
voorkomen. 

Er zijn nog een aantal zaken nodig voordat gaswinning uit het Papekopveld kan aanvangen: 
Een winningsplan waarop instemmingsbesluit is genomen; 
Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting; 
Een omgevingsvergunning voor het boren van een nieuw boorgat. 

Dit staat nog los van eventuele andere vergunningen die mogelijk noodzakelijk zullen zijn. Zo kan er 
(aanvullend) seismologisch onderzoek vereist zijn, waarbij de gemeente verschillende rechten en plichten 
heeft, waaronder adviesrecht en het recht om zienswijzen in te dienen op aanvragen. De gemeente zal hier 
op alle geëigende momenten gebruik van maken. Het standpunt van de gemeente blijft hierin ongewijzigd. 

Naast bovenstaande is van belang om te melden dat nationale Ombudsman Reinier van Zutphen een 
bezoek heeft gebracht aan de gemeente Woerden om te praten over eventuele gaswinning. Dit bezoek is 
geïnitieerd door het actiecomité "Laat Woerden Niet Zakken" en gefaciliteerd door de gemeente. In het 
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gesprek hebben het actiecomité en de gemeente hun zorgen kenbaar gemaakt en de ombudsman om hulp 
gevraagd. Die gaf hierop aan dat hij de zorgen begreep en duidelijke parallellen zag met de ontwikkelingen 
in Groningen. Hij gaf daarop aan dat hij de zorgen van de Woerdenaren onder de aandacht zou brengen bij 
de minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK). 

Dit heeft geresulteerd in een brief van de ombudsman, gestuurd op 1 februari 2018. Het expliciete verzoek 
was om gepaste aandacht te schenken aan de ontwikkelingen in Woerden en om het gesprek over 
eventuele gaswinning aan te gaan. De gemeente heeft hierop de minister per brief uitgenodigd om langs te 
komen in Woerden. Het ministerie heeft tevens antwoord gegeven op vragen die ca. een jaar eerder zijn 
gesteld door de gemeenteraad. Dit is gebeurd op 29 januari 2018. Het college heeft bovengenoemde 
brieven van en naar het ministerie gedeeld met de gemeenteraad. 1 

Op basis van deze briefwisseling is met het ministerie een afspraak gemaakt over een werkbezoek aan de 
gemeente Woerden. Dit werkbezoek heeft op 13 april 2018 plaatsgevonden. Vertegenwoordigers van de 
minister van EZK waren hierbij aanwezig. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken was hierbij 
aanwezig. Met vertegenwoordigers van beide ministeries zijn respectievelijk de eventuele gaswinning en de 
ontwikkelingen in het Schilderskwartier besproken. 

Ten aanzien van de gaswinning bestond het gesprek uit twee delen. In het eerste deel hebben de 
vertegenwoordigers van EZK gesproken met vertegenwoordigers van drie belangengroepen. Dit waren 
stichting "Laat Woerden niet Zakken", stichting "Duurzaam Woerden" en stichting "De Groene Buffer". Zij 
hebben hun zorgen omtrent de gaswinning direct bij de vertegenwoordigers onder de aandacht gebracht. 
Deze richten zich op onder meer bodemdaling, veiligheidsrisico's (bijvoorbeeld aardbevingen), 
economische gevolgen (bijvoorbeeld door schade aan en waardedaling van huizen) en (regionale) 
leefbaarheid. Het ministerie gaf hierop aan begrip te hebben voor de zorgen en dat er op dit moment nog 
geen ontwikkelingen bekend waren met betrekking tot het Papekopveld. Indien er wel stappen gezet 
zouden worden om gaswinning mogelijk te maken betrachten zij zoveel mogelijkheid om inwoners te 
betrekken en eventuele risico's te beperken. De gemeente krijgt hierin ook een - voornamelijk adviserende 
- rol. Wel merkten zij op dat er bepaalde wettelijke kaders zijn die toetsen op onder meer 
veiligheidsaspecten bij eventuele plannen. Indien een plan binnen de vastgestelde bandbreedtes als "veilig" 
wordt geclassificeerd is het niet ondenkbaar dat er wel een vergunning voor winning afgegeven wordt. 
Afsluitend is een bestuurlijk gesprek geweest. Hierin is nabesproken of het duidelijk was welke zorgen er 
leven en aangegeven dat wij als gemeente niet willen dat gaswinning toegestaan wordt. Ook is 
afgesproken om transparant te opereren, waarbij EZK aangaf dat zij een gesprek wilden faciliteren tussen 
EZK, Vermilion en de gemeente om nogmaals verder te spreken over eventuele winning. 

Ten aanzien van de ontwikkelingen in het Schilderskwartier is het werkbezoek met name gericht geweest 
op het onder de aandacht brengen van de kansen en uitdagingen die er bestaan bij het gasvrij maken van 
bestaande woonwijken. Hierbij zijn presentaties gehouden door belanghebbenden (zoals inwoners en de 
netbeheerder) en is een rondje door de wijk gelopen. 

Financiën: 

N.v.t. 

Vervolg: 

De gemeente zal eraan blijven werken om te zorgen dat er geen gaswinning plaatsvindt uit het 
Papekopveld. Hierbij zal de gemeente blijven samenwerken met maatschappelijke partners. 

Bijlagen: 

N.v.t. 
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De secretaris, 
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