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Kennisnemen van 
Het besluit van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om het winningsgebied van winningsvergunning 
Papekop voor olie- en gaswinning te verkleinen. 
 
   
 
Inleiding 
Op 29 december 2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op verzoek van Vermilion besloten het 
winningsgebied van het olie- en gasveld Papekop te verkleinen. De gemeente is hierover op 5 januari 2021 per email 
over geïnformeerd. Het besluit is op 19 januari 2021 in de Staatscourant gepubliceerd.  
 
   
 
Kernboodschap 
Vermilion is vergunninghouder van de winningsvergunning Papekop, een olie- en gasveld dat grotendeels onder de 
gemeente Woerden ligt. Vermilion heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 26 oktober 2020 verzocht 
het winningsgebied te verkleinen van 63 km2 naar 35,3 km2. Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 29 
december 2020 besloten hiermee in te stemmen en heeft de gemeente Woerden hierover op 5 januari per email 
geïnformeerd. Een eerste inschatting op basis van de rijkscoördinaten in het besluit van het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat geeft aan dat een deel van het oostelijk deel van het winningsgebied vervalt.  
 
In het besluit stelt het Ministerie dat Vermilion gevraagd heeft om verkleining van het gebied, omdat uit analyse van 
seismische data en gegevens van boringen naar voren is gekomen dat delen van de winningsvergunning teruggegeven 
kunnen worden. In Afdeling 5.1.1 van de Mijnbouwwet is vastgelegd dat jaarlijks oppervlakterechten worden geheven bij 
van degene die op 1 januari van het kalenderjaar waarover wordt geheven houder is van een winningsvergunning. In 
2020 ging het om 825 Euro per vierkante kilometer. Ook kostenbesparing kan dus een rol spelen bij het aanvragen van 
verkleining van het winningsgebied.  
 
Het college heeft het Ministerie gevraagd om nadere onderbouwing van het besluit en om een nieuwe kaart van het 
winningsgebied, aangezien de kaartgegevens op NLOG (www.nlog.nl) nog niet aangepast zijn. 
 
   
 

http://www.nlog.nl/


Financiën 
 
 
   
 
Vervolg 
Het college onderzoekt de (financiële en juridische) consequenties van het besluit. Het college doet ook navraag bij het 
Ministerie van Economische Zaken en Vermilion over de onderbouwing voor en de consequenties van het besluit tot 
gebiedsverkleining van winningsvergunning Papekop. Het college zal de raad hierover op een later moment nader 
informeren. 
 
   
 
Bijlagen 
D/21/0043667 D21004337-stcrt-2021-2089 besluit gebiedsverkleining winningsvergunning Papekop. 
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Wijziging winningsvergunning koolwaterstoffen Papekop: verkleining 

vergunningsgebied, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Besluit 29-12-2020
DGKE-WO / V-4186

Procesverloop:
– Vermilion Energy Netherlands B.V. en Parkmead (E&P) Ltd. (hierna: vergunninghouder) zijn 

gezamenlijk houder van de bij beschikking van de Minister van Economische Zaken, tegenwoordig 
Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) verleende winningsvergunning voor 
koolwaterstoffen voor het winningsgebied genaamd Papekop, van 7 juni 2006, met het kenmerk: 
ET/EM/6029959 (Stcrt. 2006, nr. 113);

– de winningsvergunning koolwaterstoffen Papekop is voor het laatst gewijzigd bij besluit van 6 april 
2014, met kenmerk DGETM-EM/14070373 (Stcrt. 2014, nr. 12038);

– bij brief gedateerd op 26 oktober 2020, ontvangen op 27 oktober 2020, heeft de vergunninghouder 
een aanvraag ingediend om wijziging van deze winningsvergunning;

– TNO AGE heeft, op verzoek van de Minister van EZK advies, uitgebracht op 18 december 2020;
– Staatstoezicht op de mijnen heeft, op verzoek van de Minister van EZK, advies uitgebracht op 

21 december 2020;
– EBN heeft, op verzoek van de Minister van EZK, advies uitgebracht op 9 december 2020.

Gelet op: artikel 18 van de Mijnbouwwet en artikel 1.2.2, lid 1, onder a, van de Mijnbouwregeling.

Besluit:

Artikel 1 

Het vergunningsgebied van de winningsvergunning voor koolwaterstoffen Papekop, als omschreven 
in artikel 2 van het besluit van 7 juni 2006, met het kenmerk ET/EM/6029959 (Stcrt. 2006, nr. 113), wordt 
verkleind.
Het gebied van de verkleinde winningsvergunning Papekop ligt in de provincie Utrecht en Zuid-
Holland en is als volgt begrensd: de rechte lijnen tussen de puntenparen A-B, B-C, C-D, D-E en E-F;

  X  Y

 A 114084,29 454269,37

B 116675,00 454525,00

 C 115800,00 457050,00

D 116535,00 458600,00

 E 122650,00 453253,70

F 120503,40 449030,56

Op basis van deze grensbeschrijving is de oppervlakte 35,3 km2.
De ligging van de bovengenoemde punten is uitgedrukt in geografische coördinaten berekend 
volgens de Rijksdriehoekmeting, als bedoeld in artikel 1.2.2, lid 1, onder a, van de Mijnbouwregeling.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beschikking is bekendge-
maakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.

Van deze beschikking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze:
J.L. Rosch
MT-lid directie Warmte en Ondergrond

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na 
de dag, waarop dit besluit is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den 
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Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

2 Staatscourant 2021 nr. 2089 19 januari 2021


	D21004414 Raadsinformatiebrief - Besluit EZK om winningsgebied Papekop te verkleinen
	D21004337-stcrt-2021-2089
	Wijziging winningsvergunning koolwaterstoffen Papekop: verkleining vergunningsgebied, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
	Artikel 1 



