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Beantwoording van de vragen 
1. Is het college bekend met het voornemen van het nieuwe kabinet om gas te winnen uit kleine velden, met de recente 
uitspraak van de Raad van State en met de beroering die dit opwekt bij de inwoners en bestuurders in Noord-Nederland?  
Ja.  
 
2. Welke acties heeft het college ondernomen om het nieuwe kabinet tot andere gedachten te bewegen?  
We hebben in 2020 een motie ingediend bij het VNG congres om het winnen van gas in kleine velden te stoppen (motie 
'Afbouw bestaande olie- en gaswinning op land en beperken gaswinning bij aardwarmte'. die met de raad is gedeeld in 
een schriftelijke beantwoording ).  Hiernaast heeft de gemeente samen met de provincie een bezwaar ingediend bij het 
ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) tegen de verlenging van de opsporingsvergunning koolwaterstoffen 
Utrecht. De gemeente heeft de afgelopen jaren in gesprekken met het ministerie van EZK en Vermilion aangegeven 
tegen olie- en gaswinning onder Woerdens grondgebied te zijn. Samen met de provincie zullen we ook bij het nieuwe 
kabinet en de Tweede Kamer aandacht vragen voor onze argumenten. 
 
3. Het huidige winningsplan van het olie- en gasveld Papekop dateert uit 2010. Inmiddels zijn de situatie rondom 
gaswinning uit kleine velden, de olie- en gasprijzen en de geopolitieke situatie flink gewijzigd. Is het Canadese bedrijf 
Vermilion voornemens een gewijzigd winningsplan voor Papekop of een nieuwe aanvraag voor een winningsvergunning 
in te dienen?  
Het winningsplan van Vermilion is niet  meer actueel. Het ministerie van EZK heeft in gesprekken meermalen 
aangegeven dat Vermilion een nieuw winningplan moet indienen voordat tot winning overgegaan kan worden. Vermilion 
heeft aangegeven voornemens te zijn voor 2030 een nieuw winningsplan op te willen stellen. Met Vermilion en het 
ministerie van EZK is afgesproken dat de gemeenten Woerden en Bodegraven-Reeuwijk hierover vroegtijdig 
geïnformeerd worden.  
 
4. Wat dragen de olie- en gaswinning, de extra vervoerbewegingen en het verbranden van het gas bij aan het 
overschrijden van de landelijke CO2 en NOx normen en doelstellingen? Kunt u dit kwantificeren op basis van het huidige 
winningsplan?  
Nee. Voor het beantwoorden van deze vraag heeft de gemeente onvoldoende capaciteit en kennis beschikbaar. Het 
beoordelen van de uitstoot van stikstof en CO2 valt onder verantwoordelijkheid van het Rijk, zoals vastgelegd in de 
mijnbouwwet. Een gemeente heeft een beperkte rol en kan bij een winningsvergunning over de inhoud van de vergunning 
alleen adviseren. Gemeente Woerden zal zich in haar advies met name richten op de gezondheid van de inwoners, de 
gevolgen voor het landschap en de risico's van trillingen en verzakkingen. 
 

https://gemeenteraad.woerden.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/04-december/20:00/19r-01008-beantwoording-rondvragen-inzake-moties-vng-congres-klimaatakkoord.pdf


5. In hoeverre belast het verbranden van het gas tot elektriciteit de toch al schaarse capaciteit van het overbelaste 
elektriciteitsnetwerk?  
Het college beschikt niet over de informatie om op deze vraag antwoord te geven. Wij zullen in ons advies over het 
winningsplan aandacht vragen voor dit punt. 
 
6. Welke effecten heeft de bodemdaling op de waterhuishouding, het woningbezit en de infrastructuur? Zijn deze 
gevolgen ook financieel in kaart gebracht?  
De effecten op bodemdaling en waterhuishouding zijn voor zover ons bekend nog niet in kaart gebracht. Vermilion moet 
hierover in het winningsplan inzicht geven. Gemeente Woerden heeft wel de autonome bodemdaling in beeld. 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is verantwoordelijk voor de waterhuishouding. Als gemeente hebben we 
alleen het adviesrecht waarin we ons richten op de aspecten die onze inwoners raken. Het  Rijk beoordeelt en besluit 
over de vergunningaanvraag. 
 
7. Is er een recent seismologisch onderzoek? Zijn de gevolgen voor trillingen en verzakkingen voldoende in kaart 
gebracht? Hoe hoog moet een fonds worden om alle schadeclaims in de toekomst af te kunnen kopen?  
EBN heeft in 2020 en 2021 seismologisch onderzoek naar aardwarmte uitgevoerd. Zie https://scanaardwarmte.nl/ Het is 
mogelijk dat Vermilion deze data gebruikt ten behoeve van olie- en gaswinning. Voor zover bekend heeft Vermilion nog 
geen onderzoek gedaan naar mogelijke gevolgen van trillingen en verzakkingen. De regeling mijnbouwschade, die 
schade vergoedt die het gevolg is van bodembeweging veroorzaakt door olie- en gaswinning is landelijk georganiseerd. 
Meer informatie is te vinden op de website van de commissie mijnbouwschade. 
 
8. Welke andere argumenten heeft het college paraat, mocht Vermilion binnenkort een gewijzigd winningsplan of 
vergunningaanvraag voor het Papekopveld indienen?  
De argumenten van het college tegen de gaswinning van Vermilion zijn ongewijzigd gebleven. Als gemeente Woerden 
gaan wij voor een gasvrije gemeente. Het winnen van gas in kleine velden, met alle onnodige risico’s die hierbij van 
toepassing zijn, past niet bij deze visie. In 2019 heeft gemeente Woerden door een gespecialiseerd bureau in kaart laten 
brengen of de openstaande kennisvragen op basis van openbaar beschikbare informatie te beantwoorden zijn. Denk 
daarbij aan vragen over het effect van olie- en gaswinning op verkeersbewegingen, bodemdaling en de 
waterhuishouding. Het paraat hebben van deze kennis kan belangrijk zijn als er een winningsvergunning wordt 
aangevraagd voor het Papekopveld. Vanwege de bezuinigingen op het werkbudget voor het dossier 'Nee, tegen 
gaswinning', is er nog geen vervolgopdracht gegeven om deze kennisvragen te beantwoorden.  
  
 
   
 
Bijlagen 
1. Schriftelijke vragen ''Olie- en gaswinning Papekop' van Sterk Woerden en CDA onder referentienummer: D/22/052706 

https://scanaardwarmte.nl/
https://www.commissiemijnbouwschade.nl/


 

Schriftelijke vragen - Olie- en gaswinning Papekop 

 

Inleiding: 

Het nieuwe kabinet wil gas gaan winnen uit de kleine velden. De Raad van State heeft op 26 januari 

jl. ingestemd met het gewijzigde winningsplan Westerveld. Het winningsplan Westerveld beschrijft 

de gaswinning uit 11 gasvelden in het Westerveldsysteem in Drenthe en Noord-Friesland. In het 

afgelopen half jaar is de olieprijs verdubbeld en de gasprijs verdriedubbeld.  

Volgens het huidige winningsplan Papekop worden de olie en het water per vrachtwagen afgevoerd. 

Uit het gas wordt elektriciteit opgewekt door middel van verbranding. Dit gas wordt toegevoegd aan 

het aangrenzende elektriciteitsnetwerk. 

Vragen aan het college: 

1. Is het college bekend met het voornemen van het nieuwe kabinet om gas te winnen uit 

kleine velden, met de recente uitspraak van de Raad van State en met de beroering die dit 

opwekt bij de inwoners en bestuurders in Noord-Nederland? 

2. Welke acties heeft het college ondernomen om het nieuwe kabinet tot andere gedachten te 

bewegen? 

3. Het huidige winningsplan van het olie- en gasveld Papekop dateert uit 2010. Inmiddels zijn de 

situatie rondom gaswinning uit kleine velden, de olie- en gasprijzen en de geopolitieke 

situatie flink gewijzigd. Is het Canadese bedrijf Vermillion voornemens een gewijzigd 

winningsplan voor Papekop of een nieuwe aanvraag voor een winningsvergunning in te 

dienen? 

4. Wat dragen de olie- en gaswinning, de extra vervoerbewegingen en het verbranden van het 

gas bij aan het overschrijden van de landelijke CO2 en NOx normen en doelstellingen? Kunt u 

dit kwantificeren op basis van het huidige winningsplan? 

5. In hoeverre belast het verbranden van het gas tot elektriciteit de toch al schaarse capaciteit 

van het overbelaste elektriciteitsnetwerk? 

6. Welke effecten heeft de bodemdaling op de waterhuishouding, het woningbezit en de 

infrastructuur? Zijn deze gevolgen ook financieel in kaart gebracht? 

7. Is er een recent seismologisch onderzoek? Zijn de gevolgen voor trillingen en verzakkingen 

voldoende in kaart gebracht? Hoe hoog moet een fonds worden om alle schadeclaims in de 

toekomst af te kunnen kopen? 



8. Welke andere argumenten heeft het college paraat, mocht Vermillion binnenkort een 

gewijzigd winningsplan of vergunningaanvraag voor het Papekopveld indienen? 

Wout den Boer, STERKWoerden 

Job van Meijeren en Arjen Draisma, CDA Woerden 
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