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Beantwoording artikel 42 vragen Sterk Woerden over "AD artikel Vermillion''

Beantwoording van de vragen
1. In het artikel wordt geschreven dat de gemeente nog moet kijken of zij in actie moet komen. Hoe bekijkt de gemeente
dit en welke acties worden er uitgezet om dit te besluiten?
De gemeente wint juridisch advies in om te kijken welke acties mogelijk zijn. Zie onze RIB ''Besluit EZK om
winningsgebied Papekop te verkleinen '' onder kenmerk D/21/004144.
2. Wordt de vergunning aangepast en wordt de gemeente daarbij betrokken als adviseur of belanghebbende? Zo ja, wat
wordt de inbreng van het college en worden de raad en andere belanghebbenden daarin gekend?
Nee, gemeente Woerden heeft volgens de Mijnbouwwet geen adviesrecht bij een besluit tot verkleining van het
winningsgebied. Wel heeft het college richting EZK aangegeven onaangenaam verrast te zijn door het feit niet vooraf over
het verzoek van Vermilion en het voorgenomen besluit geïnformeerd te zijn.
3. Welk voordeel heeft Vermillion (naast enig financieel voordeel) met het afstoten van dit deelgebied? Wat zijn de
gevolgen voor (de inwoners van) Woerden?
Als gemeente kunnen wij alleen speculeren op het voordeel van het afstoten van dit deelgebied. Het antwoord op de
vraag wat de gevolgen zijn voor (de inwoners van) Woerden kunnen wij nu niet beantwoorden.
4. Is er nog een mogelijkheid dat Vermillion Energy gaat boren?
Vermilion Energy heeft het wingebied Papekopveld in en om Woerden verkleind, het gasveld zelf ligt nog in het verkleinde
wingebied. Op het wingebied wat overblijft kan nog steeds geboord worden, en betekent dat Vermilion nog steeds uitgaat
van het doen van het aanvragen van een winningvergunning.
5. Wat kan de reden van Vermillion Energy zijn om een doelgebied los te laten en alleen dit kleine deel over te houden?
Als gemeente kunnen wij hier alleen op speculeren. Wij laten ons hierop informeren. Zie het antwoord op vraag 1.
Vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt aangegeven dat verzoeken tot gebiedsverkleiningen
worden ingegeven door oppervlakterechten die mijnbouwmaatschappijen per km2 betalen voor winningsvergunningen
voor koolwaterstoffen. Met gebiedsverkleining zou Vermilion een financieel voordeel behalen van enkele tienduizenden
euro's.
6. Hoe is Vermillion Energy aan het opereren op de andere gebieden?
In de Staatscourant zijn afgelopen maand meerdere besluiten gepubliceerd tot verkleining winningsgebied van
winningsvergunningen van Vermilion. Aangezien deze geen betrekking hebben op het grondgebied van Woerden heeft
het college hier geen uitvoerige analyse van gemaakt.

7. Kan Vermillion Energy zijn boorvergunning/concessie verkopen aan een andere partij?
Ja, hiervoor is wel toestemming nodig van vergunningverlener, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
8. Ziet het college nog juridische kansen om de vergunning verder te laten verkleinen?
De gemeente wint op dit moment juridisch advies in om te kijken wat de juridische mogelijkheden zijn. De raad zal over
de uitkomsten hiervan geïnformeerd worden.

Bijlagen
- Ingekomen artikel 42 vragen van Sterk Woerden over ''AD artikel Vermillion'' onder nummer: D/21/007512

Artikel 42 vragen - AD artikel Vermillion
AD 20-01-21 boringen in het Papekoperveld:
‘Tegenstanders van gaswinning positief verrast: Vermilion levert deel van Papekopveld in
het olie- en gaswinningsbedrijf Vermilion heeft zijn wingebied in en om Woerden flink
verkleind. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken bekendgemaakt. De stichting
Laat Woerden niet Zakken en de gemeenten zijn verrast door het besluit.’
De fracties van STERK Woerden en het CDA hebben de volgende vragen over het
hierboven genoemde artikel in het AD van 20-01-21.
1. In het artikel wordt geschreven dat de gemeente nog moet kijken of zij in actie moet
komen. Hoe bekijkt de gemeente dit en welke acties worden er uitgezet om dit te
besluiten?
2. Wordt de vergunning aangepast en wordt de gemeente daarbij betrokken als
adviseur of belanghebbende? Zo ja, wat wordt de inbreng van het college en worden
de raad en andere belanghebbenden daarin gekend?
3. Welk voordeel heeft Vermillion (naast enig financieel voordeel) met het afstoten van
dit deelgebied? Wat zijn de gevolgen voor (de inwoners van) Woerden?
4. Is er nog een mogelijkheid dat Vermillion Energy gaat boren?
5. Wat kan de reden van Vermillion Energy zijn om een doelgebied los te laten en
alleen dit kleine deel over te houden?
6. Hoe is Vermillion Energy aan het opereren op de andere gebieden?
7. Kan Vermillion Energy zijn boorvergunning/concessie verkopen aan een andere
partij?
8. Ziet het college nog juridische kansen om de vergunning verder te laten verkleinen?
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