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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

;
FW: Nieuwe Kamervraag over "Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren"
dinsdag 12 februari 2019 16:54:00

Ha,
Ligt beetje bij beide clusters. wie o wie kan ik hier voor benaderen.
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:51
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Nieuwe Kamervraag over "Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren"
hoort deze bij jou of bij vergunningen?

Van:
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:11
Aan:
<
@minez.nl>
Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag over "Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren"
hoort deze in jou cluster?

Van:
@minez.nl <
@minez.nl>
Verzonden: dinsdag 12 februari 2019 16:10
Aan:
<
@minez.nl>;
<
@minez.nl>;
<
@minez.nl>;
<
@minez.nl>
CC:
<
@minez.nl>
Onderwerp: Nieuwe Kamervraag over "Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren"
Geachte mevrouw/heer,
Er is een nieuwe Kamervraag binnengekomen voor uw directie met als onderwerp "Vermillion
die bij Woerden naar olie wil boren".
Wilt u s.v.p. een beleidsmedewerker kiezen bij dit stuk?
U kunt dit stuk vinden door te zoeken in de module "Kamervragen" met het nummer 6762 of
door op onderstaande link te klikken.
link naar detailrapport.
Met vriendelijke groet,

Dit is een automatisch aangemaakt en verstuurd bericht. Het afzenderadres kan niet worden
gebruikt voor verdere mailwisseling.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met uw secretariaat.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
Re: Vraag BZK over Woerden i.r.t. Kamerbrief kleine velden
dinsdag 17 april 2018 06:54:48

Zie eerdere mail Meindert. Is niet gezegd maar is naar gevraagd omdat in het oude
winningsplan staat.
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 16 apr. 2018 om 13:01 heeft
het volgende geschreven:
Ha

en

<

@minez.nl>

, jullie waren erbij in Woerden.

Kunnen jullie antwoord geven op onderstaande vraag van BZK.
NB in algemene zin is het gestelde niet waar. Echter, als een van ons desondanks
heeft gezegd dat deze winning voor electriciteitsvoorziening wordt gebruikt dan
horen we graag waarom we dat denken.
Gr
Gr

Van:
[mailto:
@minbzk.nl]
Verzonden: maandag 16 april 2018 11:10
Aan:
CC:
;
;
Onderwerp: RE: Kamerbrief over gaswinning uit kleine velden

Beste
,
Een opmerking/vraag over de brief.
Tijdens het werkbezoek aan Woerden werd gesteld dat het aardgas, dat daar in de
bodem zit en waarvoor Vermillion een concessie heeft, naar verwachting wordt
gebruikt (indien Vermillion besluit om te winnen en dat heeft het bedrijf nog niet)
om elektriciteit mee op te wekken (dus niet voor de aardgasvoorziening zelf). In
dat geval lijken er toch voldoende alternatieven te zijn en zou winning niet nodig
zijn? Kan je dit toelichten?
Dank,
.

Van:
<
@minez.nl>
Verzonden: vrijdag 13 april 2018 18:39
Aan:
<
@minbzk.nl>
CC:
<
@minbzk.nl>;
<
@minienm.nl>;
<
@minez.nl>
Onderwerp: Kamerbrief over gaswinning uit kleine velden

Beste
,
Onze minister heeft het voornemen om bijgaande brief over het beleid t.a.v. de
gaswinning uit de kleine velden in de MCKE van 24 april te bespreken. Omdat wij
afgelopen dinsdag hierover nog overleg hadden met onze minister en tot gisteren
bezig waren om zijn commentaar te verwerken, was deze brief nog niet
beschikbaar ter bespreking in het DG-overleg van deze week.
De ambtelijke afstemming over deze brief heeft plaatsgevonden met FIN, LNV,
IenW en AZ. Pas vandaag kwam hier intern het verzoek om deze brief ook nog
vooraf voor te leggen aan BZK.
Ik verwacht persoonlijk niet dat deze brief voor BZK lastige punten bevat, maar
die check is natuurlijk aan jou. Mocht je ergens vragen over hebben, dan hoor ik
dat graag.
Onze planning is om deze brief en het MCKE-aanbiedingsformulier
maandagmiddag ((16/4) aan onze minister mee te geven ter accordering en deze
stukken dinsdag het MCKE-circuit in te sturen.
Ik verneem, indien mogelijk, graag maandag je reactie. Excuses voor deze erg
korte reactietermijn.
Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsmedewerker
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3 etage | C Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 070
M 06

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for
you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by
mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting
from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent
of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or
if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the
message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

@minez.nl
18073726 m.b.t. Bhm Brief provincie Utrecht met oproep uitsluiten gasboring in gasveld Papekop nabij
Woerden
woensdag 25 april 2018 14:58:25
DOMUS-18073726-Bhm Brief provincie Utrecht met oproep uitsluiten gasboring in gasveld Papekop nabij
Woerden.UDM

Er is een document ter behandeling aangeboden en toegevoegd aan uw werkvoorraad, met als onderwerp: Bhm
Brief provincie Utrecht met oproep uitsluiten gasboring in gasveld Papekop nabij Woerden
Via bovenstaande link kunt u de behandelmap direct openen.
In de route zijn de volgende notities opgenomen:
|>0<002=>Uitzetten route door Directie**DGETM-EO**17-04-18**
svp op naam van
zetten
|>0<001=>Uitzetten route door Directie**DGETM-E2020**17-04-18**
Deze burgerbrief is voor
van DEO. Mvrgr.,
|><

!
■h-

4a

Ci..;'

i
,Ci.

U?o'|3,^^o

ip

i

p.

t;-- '

PROVI NCI E :: UTRECHT

<t:c I

OG

Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat
de heer E.D. Wiebes
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

VtPIONCBl
DATUM
NUMMER

11 aprii 2018
81CD042F

UW BRIEF VAN
UW NUMMER
BIJLAGE

geen

TEAM
REFERENTIE
DOORKIESNUMMER
E-MAiLADRES
ONDERWERP

LFO / BMi
030Drovincie-utrecht.ni
Oproep uitsiuiten gasboring in gasveid
Papekop nabij Woerden n.a.v. uw
besiuit om gaswinning Groningen te
stoppen uiteriijk in 2030

Geachte heer Wiebes,
Op 29 maart ji. heeft u aangekondigd dat de gaswinning in Groningen in 2030 naar nui gaat. in de toeiichting op
uw besiuit geeft u aan dat we het gasverbruik in Nederiand geieideiijk moeten terugschroeven en overgaan op
andere energievormen en dat we (tijdeiijk) gas van buiten Groningen moeten gaan haien om aan de
gasbehoefte te voidoen. Ook gaf u aan dat omwiiie van de veiiigheid er niets anders op zit dan de oorzaak van
aardbevingen heiemaai weg te nemen en daarom te stoppen met de gaswinning in Groningen uiteriijk in 2030.
Uw besiuit past bij onze overtuiging dat de energietransitie vraagt om investeringen in andere vormen van
energie dan gas en wij zien deze besiissing dan ook ais een krachtig signaai om de energietransitie verder in
versneiiing te brengen. Wei wiiien wij een oproep doen aan u met betrekking tot het gasveid Papekop bij
Woerden.
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■^ï

Wij roepen u op om een gasboring in het gasveid Papekop bij Woerden, iiggend onder een
grondwaterbeschermingsgebied, onder een woonwijk en in een gebied dat te maken heeft met bodemdaiing, uit
voorzorg per direct uit te siuiten. Wij hopen dat u bereid bent om het beieid voor kieine gasveiden voor
specifieke situaties, zoais het gasveid Papekop bij Woerden, hierop aan te passen en ontvangen graag van u
een reactie op onze oproep.
Wij werken graag samen met u en andere partners aan de benodigde transitie naar andere vormen van energie
dan gas. De provincie Utrecht heeft energietransitie hoog op de agenda staan met ais doei in 2040 aiieen nog
maar schone energie te gebruiken. Wij scheppen een kiimaat voor initiatieven en zijn in verschiiiende roiien
betrokken bij projecten voor het opwekken van schone energie (zon, wind en aardwarmte) en bij projecten over
verminderen van energieverbruik (o.a. isoiatie van huizen, energiebesparing bij burgers en bedrijven en samen
werken aan aardgasvrije wijken). Door samen te werken kunnen we de benodigde versneiiing in de
energietransitie voor eikaar krijgen.
in afwachting van uw reactie.
Hoogachtend,
Gedeputeerde
NamefWwh

m\l).t^i!lv1.A. Pennarts-Pouw
Gedeputeerde Cuituur, Recreatie, Miiieu, Bestuur en Europa

provincie-utrecht.nl

College van Gedeputeerde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-2589111
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Gaastra, mr. A.F. (Sandor)
Fwd: Aantekeningen werkbezoek Woeren
vrijdag 13 april 2018 21:35:15
Woordvoerderslijn en aantekeningen werkbezoek Woerden.docx
ATT00001.htm

Hallo Sandor, hierbij korte impressie van bezoek vandaan aan Woerden naar aanleiding
van onrust gaswinning door Vermilion. Was alles bij elkaar goed bezoek, en werd zowel
door bewoners als door gemeente gewaardeerd. Heb wethouder toegezegd op korte termijn
bijeenkomst op departement te beleggen waarvoor zowel Vermilion als wethouder worden
uitgenodigd, want gemeente is onvoldoende op de hoogte van - wel of geen - plannen van
Vermilion, en ik vind het niet goed dat concessiehouder voor een gebied de lokale
overheid in dat gebied onvoldoende informeert.
Goed weekend alvast!
M
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
<
@minez.nl>
Datum: 13 april 2018 om 18:07:11 CEST
Aan:
<
@minez.nl>, "Smallenbroek, drs. J.M.C.
(Meindert)" <
@minez.nl>,
<
@minez.nl>
Onderwerp: Aantekeningen werkbezoek Woeren
Beste Meindert,

,

,

Dank voor de interessante dag vandaag.
In de bijlage (op verzoek) mijn aantekeningen en woordvoerderslijn zoals ik hem heb doorgezet aan
woordvoerder minister (ik weet niet zeker of de minister zelf ook op de hoogte is gebracht). Houdt er
alsjeblieft rekening mee dat dit vanuit een woordvoerders oogpunt/doel is geschreven, het is dus geen
volledig verslag van alles wat er gezegd is.
@

: zou jij dit kunnen delen met de collega’s van BZK? Dank!

Fijn weekend gewenst!
Vriendelijke groet,

Corporate woordvoerder
........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T:
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Re: aanvullende informatie
dinsdag 5 maart 2019 15:35:51

Zeker
Op 5 mrt. 2019 om 15:35 heeft Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
<
@minez.nl> het volgende geschreven:
Prikken jullie ook een vorkje mee?
M
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
Van:
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 15:32
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: aanvullende informatie
Geachte heer Smallenbroek,
Maandag 25 maart 17.30 uur heeft u een diner afspraak met wethouder De Weger.
Hierbij zijn ook
(senior projectleider duurzaamheid) en
(Projectleider Energietransitie) aanwezig.
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
/
Secretariaat wethouder De Weger en wethouder Bolderdijk
T.
/
Woerden hoofdstad van het Groene Hart
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)

Re: aanvullende informatie
dinsdag 5 maart 2019 16:34:56

Vandaar de vraag. Blijkbaar komt de wethouder ook met meer mensen. M
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 5 mrt. 2019 om 16:26 heeft
geschreven:

<

@minez.nl> het volgende

Ik heb deze afspraak niet in mijn agenda staan.

Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 15:35
Aan:
<
@minez.nl>;
Onderwerp: FW: aanvullende informatie
Prikken jullie ook een vorkje mee?
M
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10

<

@minez.nl>

Van:
Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 15:32
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: aanvullende informatie
Geachte heer Smallenbroek,
Maandag 25 maart 17.30 uur heeft u een diner afspraak met wethouder De Weger.
Hierbij zijn ook
(senior projectleider duurzaamheid) en
(Projectleider Energietransitie) aanwezig.
Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
/
Secretariaat wethouder De Weger en wethouder Bolderdijk
T.
/
Woerden hoofdstad van het Groene Hart
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

AD Woerden
woensdag 11 april 2018 11:20:10

https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Voorbereiding keukentafelgesprek
woensdag 11 april 2018 07:39:08

;

BEZOEK WOERDEN
Vrijdag bezoek aan Woerden. Dit doen we samen met BZK.
Rol EZK is voorzien bij het keukentafelgesprek.
Keukentafelgesprek. Hieronder de uitgangspunten voor onze
boodschap bij dit gesprek. Daarna bijeenkomst waar gemeente
Woerden haar plannen met de aardgas vrije wijk in drie
presentaties zal tonen. Aan BZK om hier op te reflecteren.
Insteek van de gemeente was om na afloop van deze
bijeenkomst een persbericht uit te doen. Het bezoek is al eerder
via het AD algemeen bekend gemaakt.
Een aandachtspunt is het bezoek van Vermillion aan
Wethouder van Woerden. Dat heeft ruis opgeleverd. Vanuit
perpectief omgevingsmanagement is Vermillion onhandig.

Nog nadenken hoe we de minister vooraf informeren.
In het keukentafel gesprek volgende uitgangspunten hanteren:

Papekopveld is in de jaren tachtig ontdekt. Voor NAM
was dit veld economisch gezien niet rendabel. De
concessie is verschillende malen van eigenaar gewisseld.
Eigenaar is nu Vermillion.
Concessie is een activa/bezit op de balans van een
Mijnbouwbedrijf. Het vertegenwoordigd namelijk
economische waarde.
Vermillion is in tegenstelling tot bijv. NAM
gespecialiseerd in het winnen van olie en gas uit kleine
velden.
Vermillion heeft het recht gekocht met het doel
Papekopveld op enig moment te exploiteren.
Hiertoe heeft het bedrijf nog aantal vergunningen nodig
waarbij gemeente een rol heeft. (Vergunningen benoemen)
Voor de ondergrond een adviserende rol en voor
bovengrond een verklaring van geen bedenkingen.
Daarnaast ten allen tijde de mogelijkheid om zienswijzen
in te dienen en beroep in te stellen.
Belangrijkste primaire afweging is de vraag of winning
veilig kan geschieden. Het antwoord daarop is nu niet te
geven.
Aspect veiligheid is belangrijkste thema in het
winningsplan. Dit is een van de vergunningen die nodig
zijn en ziet op de diepe ondergrond. Het aspect veiligheid
wordt in de zg. Seismische risicoanalyse getoetst. (SRA)
Die is er nu niet. (Nieuwe mijnbouwwet schrijft dit voor)
Pas als is vastgesteld dat de winning veilig kan
plaatsvinden kan winning doorgang vinden. Het wellicht
nodig om nog nader onderzoek te doen zoals seismiek
schieten of een proefboring. Voor al deze handelingen zijn
vergunningen nodig.
De vraag waarom er gas wordt gewonnen uit kleine velden
kunnen we insteken vanuit de poster van EBN en de kleine
velden brief. Denk hierbij aan CO2, leveringszekerheid
etc. Stel ook voor om de poster meeste nemen.

Verstuurd vanaf mijn iPad
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Hallo

Fwd: Afstemming bezoek Woerden 13/4
woensdag 11 april 2018 18:12:34

,

Heb je al contact gehad?

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)" <
@minez.nl>
Datum: 11 april 2018 10:31:35 CEST
Aan:
<
@minez.nl>
Kopie: Secretariaat E&O <
@minez.nl>,
<
@minez.nl>,
<
@minez.nl>
Onderwerp: Antw.: Afstemming bezoek Woerden 13/4
Hallo
, je kunt hier het beste over praten met
bereidt het bezoek voor.

(zie cc), hij

Groet,
Meindert Smallenbroek
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 10 apr. 2018 om 14:46 heeft
het volgende geschreven:

<

@minez.nl>

Beste Mr. Smallenbroek,
Ik heb gister al even contact gehad met een paar collega’s van E&O
over het geplande bezoek aan Woerden a.s. vrijdag. Ik heb begrepen
dat het om besloten overleg(gen) gaat en er in principe dus geen
pers verwacht wordt.
Omdat het onderwerp gevoelig ligt lijkt het mij toch goed om het
standpunt van EZK (hoe genuanceerd / beperkt deze ook is) even af
te stemmen, ook omdat ik vrijdag mogelijk gebeld wordt door
journalisten. De Telegraaf en het AD hebben al lucht gekregen van
het bezoek.
Heeft u deze week tijd voor een korte kennismaking en afstemming
van het standpunt?
Vriendelijke groet,

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................

T:
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
Prioriteit:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Artikel over gaswinning Papekop
vrijdag 9 maart 2018 11:38:12
image001.jpg
Hoog

Beste allen,
Mijn oog viel net op onderstaand krantenartikel in het AD Groene Hart, die momenteel al rondgaat op de verschillende facebookgroepen die zich
uitspreken tegen gaswinning:

Met vriendelijke groet,
Winningsplannen

……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Datum:
Bijlagen:

dinsdag 5 februari 2019 12:58:29
DOMUS-18006655-180112_Brief_over_Papekop_aan_B&W_WP_Papekop.PDF.DRF

Hierbij de brief die destijds aan B&W woerden is verzonden. Staan veel feiten in over Papekop.
Meer heb ik helaas niet. Toch geen Nota (Had wel een nota gemaakt maar die ging over
fracking in winningsplannen n.a.v. Pieterzijl) en geen factsheet/redeneerlijn
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Warmte en Ondergrond
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Directoraat-generaal

College van Burgemeester en Wethouders
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Energie, Telecom &
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00000001003214369000
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- 2 6 JANUARI 2018 Antwoorden over mogelijke gaswinning Papekop naar aanleiding van
vragen vanuit gemeenteraad

Geacht College,

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vragen ontvangen vanuit
de gemeenteraad van Woerden over mogelijke gaswinning bij Woerden. Ik ben
immer bereid om vragen te beantwoorden, maar daarbij wil ik mij graag richten
tot het college van Burgemeester en Wethouders.

Uw kenmerk
Bijlage(n)

Wat betreft de huidige vergunningen voor Papekop, wil ik een overzicht geven
van de vergunningen en aanvragen betreffende het Papekop-veld. Op 29 juni
1986 is de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) begonnen met
boren van het boorgat Papekop-01 (PKP-01) naar het Papekop-veld. Northern
Petroleum Netherlands B.V. (hierna: NPN), een Brits olie- en gasbedrijf, heeft het
veld overgenomen van de NAM. Op 12 november 2004 heeft NPN een
winningsconcessie aangevraagd (ook wel productievergunning of
winningsvergunning genoemd). Een winningsconcessie betreft een geografisch
gebied waarin de concessiehouder het alleenrecht heeft op de winning van
koolwaterstoffen binnen het gebied. Deze winningsconcessie is geldig tot 6 april
2031. Op 6 april 2014 heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna:
Vermiiion), een dochteronderneming van een Canadees olie- en gasbedrijf, de
winningsconcessie en andere vergunningen voor het Papekop-veld overgenomen
van NPN. Productie van het Papekop-veld heeft echter nooit plaatsgevonden en
ook is er geen bestaande infrastructuur aanwezig.
Vermilion is houder van de winningsconcessie Papekop. Er is nog steeds een
bestaande mijnbouwlocatie (liggende aan de 'Parailelweg West' ten zuiden van de
rijksweg A12) vanwaar PKP-01 destijds is geboord. Dit boorgat is gepiugd met
beton en verlaten. Er bevindt zich geen bestaand en bruikbaar boorgat naar het
Papekop-veld en er is geen infrastructuur voor de afvoer van gas aanwezig op de
mijnbouwlocatie.
In het geval van voorgenomen mijnbouwactiviteiten moeten er meerdere
vergunningen worden aangevraagd voordat er begonnen mag worden met de
exploitatie van koolwaterstoffen. Voor het aanleggen van mijnbouwinstallaties op
de reeds bestaande mijnbouwlocatie en het boren zeif zijn
omgevingsvergunningen nodig die toezien op de effecten op de omgeving en het
miiieu, waarbij een Verklaring van geen bedenkingen gevraagd zal worden. Voor
de daadwerkelijke winning van het gas moet er tevens een winningsplan worden
ingediend waarop door de minister een instemmingsbesluit moet worden
genomen, waarbij de provincies, gemeenten en waterschappen een adviesrecht
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hebben. Er wordt pas ingestemd met een winningsplan als duidelijk is dat door
de gaswinning de veiligheid van mens, natuur en milieu niet in het geding komt.

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655

Concreet betekent dit dat gaswinning uit het Papekop-veld pas kan aanvangen
nadat volgende vergunningen zijn aangevraagd en afgegeven:
Een winningsplan waarop instemmingsbesluit is genomen;
Een omgevingsvergunning vooreen mijnbouwinrichting;
Een omgevingsvergunning voor het boren van een nieuw boorgat.
Voor alle activiteiten die uitgevoerd moeten worden voor nader onderzoek zoals
tijdelijke boorinstallaties of seismisch onderzoek zijn ook vergunningen nodig
alvorens deze kunnen worden uitgevoerd. Het initiatief hiertoe ligt bij Vermilion.
Wij hebben op dit moment geen aanvragen hierover of verzoek voor vooroverleg
ontvangen van Vermilion.
Voor deze procedures geldt dat indien een aanvraag bij het ministerie wordt
ontvangen, de gemeente zal worden geïnformeerd. Ten aanzien van het
instemmingsbesluit op het winningsplan en de omgevingsvergunning heeft het
college van B&W van de betrokken gemeente respectievelijk een adviesrecht en
de bevoegdheid om een Verklaring van geen bedenkingen af te geven.
Ik hpop hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Mocht u toch no.g vragen hebben
dan hoor ik het uiteraard graag.

Met wiendEliljke groet,

MT-Iidj0ir\ctie Energie en Omgeving
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Hallo

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
RE: Nabrander WeekendOverzicht 9 december.
donderdag 14 december 2017 15:36:40

,

Eens, vervelend bericht. Onterecht beeld. Het venijn zit m met name in de opvattingen van het raadslid, die als
waarheden worden gepresenteerd.
Dit bericht heb ik naar jullie doorgestuurd om jullie op te attenderen, maar wellicht is het ook handig als jullie
rechtstreeks de berichtgeving binnenkrijgen en kunnen volgen. Hebben jullie daar een manier voor
(knipselkrant?), of kan ik daarin iets betekenen?

Kan onderstaande gebruikt worden als woordvoeringslijn hierover?
-Om überhaupt wat te mogen doen moet er een winningsplan door Vermillion worden opgesteld en vervolgens
een instemmingsbesluit worden genomen door de minister. Daarna moeten er nog verschillende
omgevingsvergunningen worden afgegeven voor de bovengrondse installaties en boringen.
-Dit alles gebeurt via uniforme openbare procedures. Het doorlopen van deze procedures duurt zeker een jaar
als het snel gaat.
-Op dit moment kan en mag er niets.
-Er is geen aanvraag voor welke vergunning dan ook gedaan.
-Er is geen overleg geweest voor het indienen van een winningsplan.
-Wij hebben geen informatie van Vermillion ontvangen over wat de plannen en planning zijn voor het
gasvoorkomen in de Papekop te Woerden.

Groeten,

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: woensdag 13 december 2017 10:46
Aan:
CC: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: RE: Nabrander WeekendOverzicht 9 december.
Hallo

,

Er is uitvoerig onderzoek gedaan en het WOB-verzoek is volgens de regelen der kunst afgehandeld.
Zaak is hier dat er voordat er überhaupt iets is gedaan er al grote media aandacht is gegenereerd nav informatie
die Vermillion op eigen initiatief heeft vertrekt ihk eigen omgevingsmanagement. Er is heel veel reuring (oa
NOS Journaal, ombudsman is er ook nog geweest) geweest en er zijn zelfs vragen gesteld vanuit de tweede
kamer dacht ik. Toen was ik er nog niet. Reuring die feitelijk nergens op gebaseerd is.
Voor het gebied is er een opsporingsvergunning en een winningsvergunning. Op basis hiervan mag er verder
onderzoek worden gedaan onder stringente voorwaarden en moet er eea gemeld worden en heeft Vermillion een
slechts een "recht" gekregen om het gasveld te exploiteren. Niet meer dan dat.
Om überhaupt wat te mogen doen moet er een winningsplan door Vermillion worden opgesteld en vervolgens
een instemmingsbesluit worden genomen door de minister. Daarna moeten er nog verschillende

omgevingsvergunningen worden afgegeven voor de bovengrondse installaties en boringen. Dit alles via
uniforme openbare procedures. Het doorlopen van deze procedures duurt zeker een jaar als het snel gaat en los
van een gang naar de rechter. Op dit moment kan en mag er niets.
Er is geen aanvraag voor welke vergunning dan ook gedaan. Er is geen overleg geweest voor het indienen van
een winningsplan. Wij hebben geen informatie van Vermillion ontvangen over wat de plannen en planning zijn
voor het gasvoorkomen in de Papekop te Woerden.
Als dat niet wordt geloofd kunnen we daar niet veel mee. Wellicht toch goed om daar nog "iets" mee te doen.
Het lijkt ons toch goed als woordvoering daar iets mee doet.
Met vriendelijke groet,
    
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 10:16
Aan:
;
Onderwerp: FW: Nabrander WeekendOverzicht 9 december.
Ha

,

,

Hieronder een stuk uit het AD. Delen jullie dit verder met de collega's?
Groeten,

Aan:
Onderwerp: Nabrander WeekendOverzicht 9 december.
AD/Groene Hart.....Groene Hart Woerden Editie.....pagina 5.....'Rijk houdt informatie over boringen achter'.
Aspraken tussen het rijk en gaswinningbedrijf Vermilion worden bewust achtergehouden, stelt raadslid Elias
Bom van actiecomité Laat Woerden niet Zakken. Het comité vroeg alle informatie op over de jongste
geschiedenis van boringen in Papekop.
Er zijn zeer veel gegevens over gas- en olieboringen in het Papekopveld onder Woerden beschikbaar gekomen,
maar geen snippertje informatie over de gesprekken tussen het rijk en Vermilion. Er is niets te vinden over
mogelijke afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en Vermilion over boringen naar olie en gas
in het Papekopveld.
En die informatie moet er zijn, zegt Elias Bom, raadslid en verklaard tegenstander van olie- en gasboringen.
,,Uit die verkregen gegevens blijkt bijvoorbeeld helemaal niet hoever het ministerie is met de onderhandelingen
met het winningsbedrijf Vermilion", zegt Bom. ,,Er moet gewoon contact zijn geweest tussen Economische
Zaken en Vermilion. Het bedrijf kwam precies na 2009 in beeld. Drie jaar geleden wilde Vermilion nog gaan
boren.''
Een woordvoerder van het ministerie van Economische zaken zegt er niet op in te kunnen gaan. Het actiecomité
gaat wederom in beroep om opgevraagde informatie boven tafel te krijgen. ,,Die transparantie is nodig om op
gelijk niveau met het rijk en Vermilion te kunnen praten.''
Hoe de olie- en gaswinningsgeschiedenis precies is verlopen, dáár geeft de berg vrijgekomen informatie dan
wel enig inzicht in. Opvallend is dat het allereerste verzoek tot proefboringen al is gedaan in 1971. De
Nederlandse Aardolie Maatschappij had een enorm groot gebied op het oog, bijna 90.000 hectare in Gelderland,
Utrecht en Zuid-Holland, waar wel eens olie en gas zou kunnen zitten.
Nauwelijks kritiek.
De kritiek vanuit gemeenten en milieugroeperingen was er nauwelijks. De NAM kreeg een boorvergunning in
Papekop. De toenmalige gemeente Driebruggen kon zich er wel in vinden en de gemeente Woerden verleende

zelfs toestemming aan de NAM om over haar wegen te rijden voor werktransport. De houding van gemeenten is
nu anders. In 2004 werd aan Northern Petroleum, de voorganger van Vermilion, een winningsvergunning
verleend. In 2009 werd vervolgens het winningsplan goedgekeurd. Daarna zweeg het rijk over Vermilion.
Onduidelijk is nu hoever het ministerie is met de onderhandelingen.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
@minbzk.nl
;
;
RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
woensdag 28 maart 2018 13:08:17

Dag collega’s,
Definitief tijdstip werkbezoek op vrijdag 13 april a.s. kan 10:00 – 14:00 uur worden.
Gaat dit nog steeds lukken in de diverse agenda’s?
Er volgt op korte termijn een programmavoorstel.
Met vriendelijke groet,
| bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T
|M
|E
@woerden.nl |
aanwezig: ma, di, wo, do
Secretariaat van
drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie
en
, directeur Sociaal Domein en Informatievoorziening
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
Van:
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 10:19
Aan:
;
@minbzk.nl
CC:
@minez.nl
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Urgentie: Hoog
Dag collega’s,
Is het mogelijk dat jullie beide momenten nog even geblokt houden in diverse agenda’s? Dus op vrijdag 13 april
a.s. zowel van 10:00 – 14:00 uur als van 11:00 – 15:00 uur.
Werkbezoek gaat sowieso door, maar het definitieve tijdstip is nog even onzeker i.v.m. een andere verplichting
van wethouder Haring.
Ik zal jullie zo snel mogelijk het definitieve moment laten weten.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
| bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T
|M
|E
@woerden.nl |
aanwezig: ma, di, wo, do
Secretariaat van
drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie
en
, directeur Sociaal Domein en Informatievoorziening
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
Van:
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 12:01
Aan:
@minbzk.nl
CC:
@minez.nl;
Onderwerp: FW: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Geachte
,
Over het in te plannen werkbezoek aan Woerden (zie onderstaande mailwisseling) heb ik
contact gehad met
(secretariaat Meindert Smallenbroek).
Vrijdag 13 april a.s. van 10:00 - 14:00 uur lijkt voor alle genodigden van BZK en EZK

te passen maar geeft wel een probleem in de agenda van wethouder Haring. Mijn vraag
aan u is of het ook mogelijk is om het werkbezoek van 11:00 - 15:00 uur te laten
plaatsvinden (dus wel op vrijdag 13 april). Van
heb ik begrepen dat dit tijdstip voor
de heren Smallenbroek en
wel in te plannen is.
Ik hoor graag of het voorgestelde moment (vrijdag 13 april van 11:00 – 15:00 uur)
ook mogelijk is voor
en de heer Van Dalen.
Genodigden:
- EZK: Meindert Smallenbroek en
- BZK: Jos van Dalen en
- Woerden: Hans Haring,
,
Met vriendelijke groet,
| bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T
|M
|E
@woerden.nl |
aanwezig: ma, di, wo, do
Secretariaat van
drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie
en
, directeur Sociaal Domein en Informatievoorziening
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
-----Oorspronkelijk bericht---------Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto:
@minbzk.nl]
Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:48
Aan:
;
CC:
;
;
@minez.nl';
@minez.nl'
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Beste
,
Ik heb contact gehad met
, secretaresse van Jos van Dalen.
Onze voorkeur heeft woensdagochtend 25 april. (Jos kan ook 18 april, maar dan ben ik
afwezig ivm opleiding).
Overigens begrijp ik uit de mail van Meindert dat EZK het voortouw neemt voor het
werkbezoek in afstemming met gemeente Woerden?
Ik zet de EZK collega's, evenals mijn contactpersoon van gemeente Woerden,
, in de cc.
Groet,
M
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto:
@minez.nl]
Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:29
Aan:
<
@minbzk.nl>; Dalen, Jos Van
@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Beste
,
Hierbij laat ik je weten dat voor Meindert Smallenbroek 18 en 25 april geschikt zijn voor
dit werkbezoek.
Graag hoor ik van je hoeveel tijd dit werkbezoek in beslag neemt.
Met vriendelijk groet,
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto
@minbzk.nl]
Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:05
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); Dalen, Jos Van
CC:
;
;
;
;
;

;

Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Ha Meindert,
Ik reageer namens Jos, die deze maand op vakantie is. Prima om een gezamenlijk
werkbezoek EZK- BZK aan gemeente Woerden te organiseren!
Zoals door Jos al aangegeven, gaan wij beiden graag mee.
Jouw secretariaat kan voor het plannen van het werkbezoek ons secretariaat benaderen:
(T
of
@minbzk.nl
Tot binnenkort!
Coördinerend beleidsmedewerker
(aanspreekpunt voor gemeenten in Utrecht)
........................................................................
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat Generaal Bestuur,
Ruimte en Wonen Directie Bouwen en Energie Programma Aardgasvrije wijken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
........................................................................
M
https://twitter.com/
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert) [mailto:
@minez.nl]
Verzonden: maandag 5 maart 2018 08:19
Aan: Dalen, Jos Van <
@minbzk.nl>
CC:
@minbzk.nl>;
@minbzk.nl>;
@minbzk.nl>;
@minbzk.nl>;
@minez.nl>;
@minez.nl>;
@minez.nl>
Onderwerp: Re: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Hallo Jos,
Klopt dat we hier binnenkort op bezoek mogen. Aanleiding is de gaswinning onder
Woerden, of althans de mogelijke plannen hiervoor. Voornemen is om binnenkort met
aantal EZK-ers hierover bezoek te brengen aan Woerden. Heb de verantwoordelijke
wethouder hierover gesproken, en die wilde naast bespreken van plannen voor
gaswinning onder Woerden ook graag praten over plannen voor de wijk er boven, die ze
aardgasloos willen maken. Heb gezegd dat me dat prima lijkt, en dat ik dan ook graag
jou meeneem. Leek de wethouder helemaal goed. Zal ik dus een ochtend of middag in
april laten inplannen?
Groet,
Meindert
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 28 feb. 2018 om 21:10 heeft Dalen, Jos Van
@minbzk.nl>> het volgende
geschreven:
Beste
,
Nee, ik ben nog niet op de hoogte. En ja, ik ga graag mee.
Graag inplannen via mijn secretariaat (zie cc). Bij voorkeur niet op maandag.
Ik zou graag van tevoren nadere informatie ontvangen over de plannen voor
aardgasvrij. Graag hier ook
bij betrekken van mijn team, zij is
aanspreekpunt voor Woerden.
Als het mogelijk is, wil ik haar meenemen naar het werkbezoek.
Ik ben op vakantie van 3 maart t/m 31 maart.
Hartelijke groet, Jos van Dalen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties DG Bestuur en Wonen/Directie
Bouwen & Energie Kwartiermaker Programma aardgasvrije wijken Tevens wnd. hoofd
Algemeen beleid energietransitie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 20e verdieping Postbus 20011 | 2500 EA | Den
Haag ..................................................................................
M
Secretariaat
@minbzk.nl>
..................................................................................
Van:
[mailto:
@woerden.nl]

Verzonden: woensdag 28 februari 2018 17:45
Aan: Dalen, Jos Van
@minbzk.nl>>
Onderwerp: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Dag Jos,
Naar aanleiding van een brief van de gemeente Woerden aan de minister voor
Economische Zaken en Klimaat onder andere over de gaswinningsproblematiek heeft de
minister toegezegd dat dhr Smallenbroek (directeur Energie en Omgeving) een bezoek
brengt aan Woerden.
In onze brief is aangegeven dat de gemeente Woerden ook graag wil laten zien dat de
gemeente al grote stappen heeft gezet om in de wijk Schilderskwartier de transitie naar
aardgasvrij te realiseren. Tijdens een ontmoeting op een bijeenkomst over ‘kleine
velden’ tussen dhr Smallenbroek en de wethouder H. Haring is de wens uitgesproken het
bezoek vanuit het rijk dan ook uit te breiden met jou, als Kwartiermaker Programma
aardgasvrije wijken.
Op dit moment is mij niet bekend of je al op de hoogte bent. Graag zou ik een en ander
met je willen afstemmen. Ik begrijp dat je binnenkort met vakantie bent. Het bezoek is
nog niet gepland, maar zal ergens begin april plaats vinden.
Tussen EZK en onze gemeente heeft reeds een vooroverleg over het bezoek plaats
gevonden, zie ook de mailwisseling hieronder.
Met vriendelijke groet,
Programmaleider Klimaatneutraal en Circulaire Economie
tel:
Aanwezig:
Maandag t/m donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl> of www.woerden.nl> of bel 14 0348
Van:
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 16:57
Aan:
Onderwerp: Fwd: Terugkoppeling gesprek wethouder
Tkn
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
@woerden.nl>>
Datum: 28 februari 2018 om 14:34:50 CET
Aan:
<
@minez.nl>>
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek wethouder Beste
,
Hierbij even een terugkoppeling van mijn gesprek met de wethouder gisterenmiddag.
We zijn met name ingegaan op de belangrijkste vragen die uit ons gesprek naar voren
zijn gekomen, te weten degene t.a.v. de datum en delegatieopbouw.
Ten aanzien van de datum zijn we van mening dat een goede voorbereiding cruciaal is,
en daarom zou een datum ergens begin april de voorkeur hebben. Wij zien dan een
programma van ca. 4 uur (inclusief reistijd etc.) voor ons, dat op hoofdlijnen bestaat uit:
- Gesprek op het stadhuis tussen college en het ministerie
- Afreizen (eventueel via de boorlocatie, niet per se noodzakelijk) richting de wijk
“Molenvliet”, die bovenop het gasveld ligt
- “keukentafelgesprek” met vertegenwoordigers van het actiecomité “laat Woerden niet
zakken” ergens in de wijk/bij iemand thuis
- Afreizen richting de wijk “Schilderskwartier” om het gesprek aan te gaan ten aanzien
van de afkoppelingsinspanningen die reeds onderweg zijn in Woerden
Ten aanzien van het laatste punt hebben we het gehad over of de kwartiermaker vanuit
BZK, meneer (Jos) van Dalen, hierbij aanwezig zou kunnen zijn, of de experts vanuit
EZK zelf. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meneer van Dalen. Ik begreep van wethouder
Haring dat iets dergelijks ook al door meneer Smallenbroek geopperd is aan meneer
Haring. Gelet op de rol van de heer van Dalen en de ontwikkelingen in het
Schilderskwartier lijkt het ons meer opportuun wanneer we het gesprek met meneer van
Dalen zouden kunnen voeren.
Als het gaat om de delegatieopbouw is het verstandig om het gesprek met inwoners
voor nu op kleinere schaal te houden, zoals ook al besproken. Op latere momenten
zullen er natuurlijke momenten zijn voor bredere gespreksvormen, bijvoorbeeld wanneer

er concrete plannen worden gepresenteerd. Twee vertegenwoordigers van het
actiecomité zullen dan
en
zijn, beiden nauw betrokken
bij het dossier en recente ontwikkelingen. Vanuit de gemeente zal de delegatie dan in
ieder geval bestaan uit meneer Haring (wethouder),
(programmamanager energietransitie) en mijzelf.
Verder, meer procesmatig, is het ons inziens verstandig om de communicatie richting
betrokken partijen (inclusief externen en inwoners) zoveel mogelijk transparant en open
te houden. Wij zullen zelf waarschijnlijk een persbericht doen, mogelijk dat de
wethouder op de dag wat wil twitteren, en dat we de datum ook aankondigen dat jullie
langskomen.
Hoor graag hoe jullie hier tegenaan kijken. Uiteraard kunnen we ook even telefonisch
contact hebben.
Met vriendelijke groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en
Projecten Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl> / www.oudewater.nl>
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
<https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/>
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op
woerden.nl<http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer>
________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Bezoek aan woerden
woensdag 11 april 2018 11:21:42

;

Hallo Meindert,
Korte beschrijving van wat we vrijdag gaan doen. Aan jou om dit door te sturen.
Vrijdag 13 april as. brengt de directeur E&O van ministerie EZK een bezoek aan Woerden.
Het bezoek gaat gezamenlijk met ministerie BZK. BZK sluit aan vanuit haar rol in het
aardgasvrij maken van woonwijken. De gemeente Woerden organiseert deze bijeenkomst.
Onderwerp is de mogelijk toekomstige gas- en oliewinning uit het Papekopveld dat deels
onder een woonwijk in de gemeente Woerden ligt. Hier is veel aandacht in de media voor
geweest. Aanleiding voor het bezoek is de brief die de Ombudsman naar aanleiding van
zijn bezoek aan Woerden aan de minister heeft gestuurd. Het bezoek van de Ombudsman
aan Woerden was overigens niet gericht op de commotie rond mogelijke gaswinning maar
dit kwam wel aan de orde tijdens zijn bezoek. In de zijn brief adviseert de Ombudsman om
een bezoek te brengen aan Woerden. De minister heeft in zijn antwoord op deze brief het
bezoek toegezegd. Het bezoek aanstaande vrijdag bestaat uit twee delen. In het eerste deel
zal er in een besloten sessie door EZK worden gesproken met vertegenwoordigers van drie
actiegroepen in aanwezigheid van een wethouder en twee gemeenteraadsleden. In het
tweede deel zal er in een groter gezelschap door de gemeente Woerden en een aantal
partijen zoals Stedin worden gepresenteerd wat de gemeente Woerden in het kader van de
energietransitie wil gaan doen. Woerden heeft het voornemen om onder meer een wijk
aardgasvrij te maken. Dit laatste punt is reden voor BZK om aan te sluiten. Afsluitend zal
er een rondleiding door de betreffende wijk zijn. De gemeente Woerden zal na afloop een
persbericht doen uitgaan over de bijeenkomst. Met de gemeente Woerden is afgesproken
dat er geen pers aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst.
Inmiddels is er toch in de media aandacht geweest voor het bezoek komende vrijdag. In het
AD heeft een artikel gestaan over het bezoek aanstaande vrijdag. Verder is er een item op
RTV-Utrecht geweest naar aanleiding van vragen vanuit de Provinciale Staten aan
Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht over de mogelijke gaswinning bij Woerden.
Zie onderstaande links.
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinningbij-woerden.html
https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
Mijnbouw
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging
Directie Energie & Omgeving
070-3796473
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
email:
@minez.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Fwd: Bezoek Woerden
woensdag 11 april 2018 13:11:20

Hallo
, onderstaande mail heb ik net gestuurd, mede naar aanleiding van weekstart
minister afgelopen maandag en gesprek gisteren bij de minister, 11.1
Heb daarom voor de zekerheid onderstaande mail gestuurd, omdat Woerden ook
een explosief dossier is/kan worden. Lijkt me goed om hier nog even over te bellen.
Groet,
Meindert
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
@minez.nl>
Datum: 11 april 2018 om 13:05:33 CEST
Aan:
@minez.nl>,
@minez.nl>
Kopie:
@minez.nl>
Onderwerp: Bezoek Woerden
Hallo

en

,

Voor jullie informatie, ook omdat er al enige publiciteit over is geweest, een
bericht over een gevoelig onderwerp, namelijk de mogelijke gaswinning onder
Woerden.
Komende vrijdag 13 april breng ik een bezoek aan Woerden. Aanleiding voor
het bezoek is de brief die de Ombudsman naar aanleiding van zijn bezoek aan
Woerden aan de minister heeft gestuurd over mogelijke gaswinning onder
Woerden. In de zijn brief adviseert de Ombudsman de minister om een bezoek
te brengen aan Woerden. De minister heeft in zijn antwoord op deze brief het
bezoek toegezegd in vorm van zijn directeur Energie & Omgeving. Het
ministerie van BZK sluit - na overleg met de wethouder van Woerden - aan,
vanuit de rol in het aardgasvrij maken van woonwijken.
De gemeente Woerden organiseert het bezoek. Onderwerp is de mogelijk
toekomstige gas- en oliewinning uit het Papekopveld dat deels onder een
woonwijk in de gemeente Woerden ligt. Hier is veel aandacht in de media
voor geweest. Het bezoek aanstaande vrijdag bestaat uit twee delen. In het
eerste deel zal er in een besloten sessie door EZK worden gesproken met
vertegenwoordigers van drie actiegroepen in aanwezigheid van een wethouder
en twee gemeenteraadsleden. In het tweede deel zal er in een groter
gezelschap door de gemeente Woerden en een aantal partijen zoals Stedin
worden gepresenteerd wat de gemeente Woerden in het kader van de
energietransitie wil gaan doen. Woerden heeft het voornemen om onder meer
een wijk aardgasvrij te maken. Afsluitend zal er een rondleiding door de
betreffende wijk zijn. De gemeente Woerden zal na afloop een persbericht

doen uitgaan over de bijeenkomst. Met de gemeente Woerden is afgesproken
dat er geen pers aanwezig zal zijn bij de bijeenkomst.
Inmiddels is er toch in de media aandacht geweest voor het bezoek komende
vrijdag. In het AD heeft een artikel gestaan over het bezoek aanstaande
vrijdag. Verder is er een item op RTV-Utrecht geweest naar aanleiding van
vragen vanuit de Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten van de provincie
Utrecht over de mogelijke gaswinning bij Woerden (zie onderstaande links).
Vanuit de directie Communicatie is

hierbij betrokken.

Als dit tot vragen of anderszins leidt, laat het me weten!
Groet,
Meindert
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slapop-gaswinning-bij-woerden.html
https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-overgaswinning~a81fca87/
Verstuurd vanaf mijn iPad

17
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Fwd: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
donderdag 8 februari 2018 11:01:37
gaswinning_brief_wiebes_def_scan.pdf
ATT00001.htm

Begin doorgestuurd bericht:
Van:
<
@woerden.nl>
Aan:
@minez.nl>
Onderwerp: Antw.: Brief aan college van B&W over het Papekopveld
Geachte
,
Voor de volledigheid doe ik u hierbij nog even een brief toekomen
die gisteren per post is verstuurd naar Minister Wiebes. Via het
secretariaat van minister Wiebes is deze brief digitaal al
afgeleverd.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Van:
[mailto
@minez.nl]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 16:44
Aan:
Onderwerp: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld

Geachte
,
Zoals zojuist besproken stuur ik u hierbij graag een afschrift van de brief die
afgelopen vrijdag is verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders
waarin ingegaan wordt op vragen die zijn gesteld vanuit de gemeenteraad over
mogelijke gaswinning uit het Papekop-veld. De brief is een antwoord op vragen die
bij het ministerie terecht zijn gekomen vanuit de gemeenteraad naar aanleiding
van onrust binnen de gemeente over de mogelijke gaswinning. Graag wil ik
nogmaals benadrukken dat er op de bestaande mijnbouwlocatie geen installaties
aanwezig zijn voor de winning van gas en de transport ervan. Indien er plannen
zijn voor mijnbouwactiviteiten moet de concessiehouder nog alle benodigde
vergunningen voor de opbouw van de installaties en voor de winning van aardgas
aanvragen. Bij deze procedures worden belanghebbende gemeenten nauw
betrokken, maar in het geval van het Papekop-veld zijn er geen plannen voor
vergunningsaanvragen voor mijnbouwactiviteiten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan hoor ik het graag. Ik ben te bereiken op onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag

……………………………………………………………………………………………
T 070
M 06
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
dinsdag 30 januari 2018 16:40:33

Bedankt!

Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 16:19
Aan:
Onderwerp: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
T.I.

Van:
Verzonden: maandag 29 januari 2018 16:44
Aan:
@woerden.nl'
Onderwerp: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld

Geachte
,
Zoals zojuist besproken stuur ik u hierbij graag een afschrift van de brief die afgelopen vrijdag
is verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin ingegaan wordt op
vragen die zijn gesteld vanuit de gemeenteraad over mogelijke gaswinning uit het Papekopveld. De brief is een antwoord op vragen die bij het ministerie terecht zijn gekomen vanuit de
gemeenteraad naar aanleiding van onrust binnen de gemeente over de mogelijke gaswinning.
Graag wil ik nogmaals benadrukken dat er op de bestaande mijnbouwlocatie geen installaties
aanwezig zijn voor de winning van gas en de transport ervan. Indien er plannen zijn voor
mijnbouwactiviteiten moet de concessiehouder nog alle benodigde vergunningen voor de
opbouw van de installaties en voor de winning van aardgas aanvragen. Bij deze procedures
worden belanghebbende gemeenten nauw betrokken, maar in het geval van het Papekop-veld
zijn er geen plannen voor vergunningsaanvragen voor mijnbouwactiviteiten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik
het graag. Ik ben te bereiken op onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
, MSc
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Geachte

RE: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
maandag 29 januari 2018 16:56:27

,

Hartelijk dank voor het afschrift, de brief is in goede orde ontvangen. Zoals
afgesproken zal ik bij relevante (vervolg)vragen contact opnemen.
Hartelijke groet,

|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Van:
[mailto:
@minez.nl]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 16:44
Aan:
Onderwerp: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld

Geachte
,
Zoals zojuist besproken stuur ik u hierbij graag een afschrift van de brief die afgelopen vrijdag
is verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin ingegaan wordt op
vragen die zijn gesteld vanuit de gemeenteraad over mogelijke gaswinning uit het Papekopveld. De brief is een antwoord op vragen die bij het ministerie terecht zijn gekomen vanuit de
gemeenteraad naar aanleiding van onrust binnen de gemeente over de mogelijke gaswinning.
Graag wil ik nogmaals benadrukken dat er op de bestaande mijnbouwlocatie geen installaties
aanwezig zijn voor de winning van gas en de transport ervan. Indien er plannen zijn voor
mijnbouwactiviteiten moet de concessiehouder nog alle benodigde vergunningen voor de
opbouw van de installaties en voor de winning van aardgas aanvragen. Bij deze procedures
worden belanghebbende gemeenten nauw betrokken, maar in het geval van het Papekop-veld
zijn er geen plannen voor vergunningsaanvragen voor mijnbouwactiviteiten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik
het graag. Ik ben te bereiken op onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the

risks inherent in the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Re: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
donderdag 8 februari 2018 13:28:34

Geachte

,

Hartelijk dank voor uw e-mail. Ik heb de brief in goede orde ontvangen. Ik heb de brief
reeds intern doorgezet naar beleidsmedewerkers binnen onze directie. Mochten er vanuit
het ministerie nog vragen zijn naar aanleiding van de brief dan zal ik contact met u
opnemen.
Met vriendelijke groet,

Op 8 feb. 2018 om 10:22 heeft
geschreven:

@woerden.nl> het volgende

Geachte
,
Voor de volledigheid doe ik u hierbij nog even een brief toekomen
die gisteren per post is verstuurd naar Minister Wiebes. Via het
secretariaat van minister Wiebes is deze brief digitaal al
afgeleverd.
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

Van:
[mailto
@minez.nl]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 16:44
Aan:
Onderwerp: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld

Geachte
,
Zoals zojuist besproken stuur ik u hierbij graag een afschrift van de brief die
afgelopen vrijdag is verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders
waarin ingegaan wordt op vragen die zijn gesteld vanuit de gemeenteraad over
mogelijke gaswinning uit het Papekop-veld. De brief is een antwoord op vragen die
bij het ministerie terecht zijn gekomen vanuit de gemeenteraad naar aanleiding
van onrust binnen de gemeente over de mogelijke gaswinning. Graag wil ik
nogmaals benadrukken dat er op de bestaande mijnbouwlocatie geen installaties
aanwezig zijn voor de winning van gas en de transport ervan. Indien er plannen
zijn voor mijnbouwactiviteiten moet de concessiehouder nog alle benodigde
vergunningen voor de opbouw van de installaties en voor de winning van aardgas
aanvragen. Bij deze procedures worden belanghebbende gemeenten nauw
betrokken, maar in het geval van het Papekop-veld zijn er geen plannen voor
vergunningsaanvragen voor mijnbouwactiviteiten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben
dan hoor ik het graag. Ik ben te bereiken op onderstaande contactgegevens.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: brief woerden
dinsdag 16 januari 2018 15:56:10
180112 Brief over Papekop aan B&W WP Papekop.docx

Van:
Verzonden: maandag 15 januari 2018 16:19
Aan:
Onderwerp: brief woerden
hiero
Met vriendelijke groet,

Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Brieven Woerden
donderdag 18 januari 2018 16:10:11
DOMUS-#18006655-180112_Brief_over_Papekop_aan_B&W_WP_Papekop.DOCX.DRF

Bij dezen
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

RE: Brief aan Woerden
maandag 5 februari 2018 16:29:02

Ha
,
De brief is door ons aan het college van B&W gestuurd naar aanleiding van vragen uit de
Gemeenteraad. Deze brief is niet met andere partijen gedeeld, zoals de Kamer. En dat is ook
niet gebruikelijk. Maar er is geen bezwaar tegen om de brief te delen mits de naam van de
behandelend ambtenaar wordt verwijderd (zoals we dat altijd doen bij correspondentie met de
Kamer).
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 5 februari 2018 16:16
Aan:
Onderwerp: FW: Brief aan Woerden

, kunnen we brief aan college van B&W Woerden delen? Of is die nog niet openbaar?

Van:
Verzonden: maandag 5 februari 2018 15:54
Aan:
Onderwerp: RE: Brief aan Woerden

Ha,
Krijg nu uit de Kamer vragen over welke brief de media het steeds heeft en of die naar de
Kamer is gegaan. Kan ik die brief delen die jij had gestuurd of is die niet openbaar?

Van:
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 17:12
Aan:
CC:
Onderwerp: Brief aan Woerden
Ha

,

Hierbij nog zoals besproken de brief aan Woerden. Hieronder wat artikeltjes – zie nu dat ze
minister ook voor een gesprek hebben uitgenodigd.
https://woerden.tv/woerden-nodig-minister-wiebes-gesprek/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717913/voorlopig-geen-gasboringen-in-woerden.html
Groet,

Beleidsmedewerker
.....................................................................................
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Directie Bureau Bestuursraad, dossiers energie & klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....................................................................................
T +31 (0)6
@minez.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: Brief GS aan minister Wiebes over gasboringen in gasveld Papekop Woerden
donderdag 12 april 2018 08:16:55
Brief GS Utrecht aan minister Wiebes 11 april 2018_gaswinning Papekop.pdf

, deze ook vertrouwelijk behandelen maar wel bespreken met

.

Van:
[mailto
@provincie-utrecht.nl]
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:02
Aan:
@woerden.nl;
Onderwerp: Brief GS aan minister Wiebes over gasboringen in gasveld Papekop Woerden
Beste
en
,
Zoals gisteren al met
besproken hierbij de brief van GS die gisteren per post naar Minister
Wiebes is verzonden. Dit naar aanleiding van de beantwoording van de statenvragen, waarin werd
aangekondigd dat GS een brief zou sturen. Zoals ik al aangaf tegen
is het goed dat jullie op de
hoogte zijn van de inhoud van de brief in verband met de bijeenkomst in Woerden morgen. Ik wil jullie
verzoeken om de inhoud van de brief vandaag intern te houden. Gedeputeerde Pennarts geeft later
deze ochtend een interview aan het AD en ik verwacht dat Provinciale Staten later deze dag de brief
ook waarschijnlijk zullen ontvangen. Ik zou het fijn vinden als ze dit via intern ontvangen dan dat ze
de brief uit de media moeten halen. Mochten jullie toch naar buiten moeten met de brief dan graag
even contact.
Met vriendelijke groet,
Senior beleidsmedewerker bodem en ondergrond
Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
Telefoon
www.provincie-utrecht.nl
Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu.

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan.
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het
bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de
juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
FW: Brief GS aan minister Wiebes over gasboringen in gasveld Papekop Woerden
donderdag 12 april 2018 08:23:06
Brief GS Utrecht aan minister Wiebes 11 april 2018_gaswinning Papekop.pdf

Hallo
,
Zie bijgevoegde brief die aan de minister gezonden gaat worden. Graag dit ook aan
woordvoerder minister doorgeven. Brief svp niet openbaren zoals verzocht. Het blijft prettig als
we vooraf worden geïnformeerd.
m.vr.gr.

Van:
[mailto:
@provincie-utrecht.nl]
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:02
Aan:
@woerden.nl;
Onderwerp: Brief GS aan minister Wiebes over gasboringen in gasveld Papekop Woerden
Beste
,
Zoals gisteren al met
besproken hierbij de brief van GS die gisteren per post naar Minister
Wiebes is verzonden. Dit naar aanleiding van de beantwoording van de statenvragen, waarin werd
aangekondigd dat GS een brief zou sturen. Zoals ik al aangaf tegen
is het goed dat jullie op de
hoogte zijn van de inhoud van de brief in verband met de bijeenkomst in Woerden morgen. Ik wil jullie
verzoeken om de inhoud van de brief vandaag intern te houden. Gedeputeerde Pennarts geeft later
deze ochtend een interview aan het AD en ik verwacht dat Provinciale Staten later deze dag de brief
ook waarschijnlijk zullen ontvangen. Ik zou het fijn vinden als ze dit via intern ontvangen dan dat ze
de brief uit de media moeten halen. Mochten jullie toch naar buiten moeten met de brief dan graag
even contact.
Met vriendelijke groet,

Provincie Utrecht
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht
Telefoon
www.provincie-utrecht.nl
Ik werk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Denk voor het printen van deze e-mail aan het milieu.

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan.
Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het
bericht onjuist is overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen.
Uitsluitend het door de bevoegde persoon dan wel het bevoegde bestuursorgaan
ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel over de
juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
;
);
RE: Concept agenda bezoek Woerden 25 maart
vrijdag 22 maart 2019 08:36:04

Geachte
Dank voor uw agenda. Agendapunt 1 lijkt me uitstekend, en zeer het bespreken waard. Het
tweede agendapunt vind ik wat lastiger, omdat het voortouw van de proeftuinen vanuit de
Rijksoverheid bij het ministerie van BZK ligt. Uiteraard kunnen we wel in algemene zin bespreken
wat erbij komt kijken om wijken van het aardgas af te halen, en wat hierover bijvoorbeeld is
afgesproken in het ontwerp-Klimaatakkoord.
Met vriendelijke groet en graag tot maandag!
Meindert Smallenbroek
Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
Van:
Verzonden: donderdag 21 maart 2019 11:39
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
);
@minez.nl
Onderwerp: Concept agenda bezoek Woerden 25 maart
Geachte heren Smallenbroek,
en
,
Naar aanleiding van uw bezoek aan Woerden volgende week maandag zou ik graag de volgende
conceptagenda willen voorleggen:
1) Olie- en gaswinning:
a. Schadeprotocol kleine velden
b. Ontwikkelingen Vermillion / EBN m.b.t. Papekopveld
Wat zijn de plannen van EZK, EBN en Vermillion?
2) Subsidie proeftuin aardgasvrij, Schilderskwartier:
a. Kansen voor wijken waar warmtenet niet kan
b. Invulling woonlastenneutraal: betaalbaarheid en financierbaarheid. Afdekken risico’s van
huishoudens waar betalingsproblemen optreden
c. Planschade
d. Leveringszekerheid voor Woerden
Ik hoor graag of u zich in dit voorstel kunt vinden.
Vriendelijke groet,
Projectondersteuner energietransitie
+31(0)6
Gemeente Woerden De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
Bleek 10, Woerden De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Postbus 45, 3440 AA Woerden Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
RE: Concept programma bezoek 13 april
donderdag 12 april 2018 07:55:26

Meindert,
Ik zal
zo even bellen.
Gr,

Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:54
Aan:
;
Onderwerp: Re: Concept programma bezoek 13 april

Hallo
en
,
van DC gaat vrijdag ook mee, heb ik afgesproken met
, de
van DC.
Ze verwachten daar toch pers. Willen jullie hem ook verder bijpraten (als dat nog niet is
gebeurd).
En willen jullie Jos v Dalen van BZK ook het dossiertje mailen die je ook voor mij hebt gemaakt?
Dank!
M
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 11 apr. 2018 om 12:20 heeft

@minez.nl> het volgende geschreven:

Hallo
,
Ik kom wellicht zelf met de auto omdat ik na afloop nog even naar provincie
Utrecht wil voor een overleg. Ik denk dat Meindert in ieder geval en waarschijnlijk
ikzelf aansluiten bij de evaluatie.
Meindert komt morgen met de trein en die gaat dus meer met de taxibus. Dat
geldt ook voor
die ons ook zal vergezellen.
M.vr.gr.

Van:
[mailto:
@minbzk.nl]
Verzonden: woensdag 11 april 2018 11:43
Aan:
Dalen, Jos Van
Onderwerp: FW: Concept programma bezoek 13 april

Hallo
,
Net nog even contact gehad met
van Woerden en
zij zorgen vrijdag voor een taxibus bij het station. Ze laat nog weten
hoe laat die vertrekt in ochtend vanaf het station.
Verder vroeg zij of we van 14-14.30u nog even alleen met de
gemeente (incl. wethouders) willen nabespreken met BZK en evt EZK.
Dat kan nuttig zijn. Zouden jullie daar dan ook nog bij willen
aansluiten?
Groetjes
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com)
Van:
<
@woerden.nl>
Verzonden: 10 apr. 2018 18:58
Naar:
<
@minbzk.nl>;
<
@woerden.nl>
Cc:
@minez.nl
Onderwerp: RE: Concept programma bezoek 13 april
Dag
,
Ik heb geprobeerd je te bellen. Dat is niet gelukt.

"

Ik hoop morgen wel.
Mbt de logistiek: we hebben een taxibus geregeld. Dus daar kunnen jullie gebruik
van maken.
Groet
Met vriendelijke groet,

Programmaleider Klimaatneutraal en Circulaire Economie
tel:
Aanwezig:
Maandag t/m donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348

Van:
[mailto:
@minbzk.nl]
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 15:06
Aan:
CC:
@minez.nl
Onderwerp: RE: Concept programma bezoek 13 april

Hallo
,
Wij sluiten vanuit BZK a.s. vrijdag aan bij het begin van het programma met 2
personen. Jos van Dalen en ondergetekende. Wij gaan dan eerst naar de Bleker in
Woerden. Is dat oke?
Tot vrijdag.

Met vriendelijke groet,

Coördinerend beleidsmedewerker
---------------------------------------------DG Bestuur, Ruimte en Wonen
Directie Bouwen en Energie
Programma Aardgasvrije Wijken
Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag
Postbus 20011 2500 EA Den Haag

---------------------------------------------M: 06T: 070
@minbzk.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts
no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

FW: Definitieve versie brief VVD Woerden
donderdag 25 januari 2018 14:10:19

,
DC is akkoord met de brief voor Woerden. Ik zal het versturen in gang zetten, dan kan jij hem
ondertekenen en dan kan de brief op de bus.
Mvg,

Van:
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 14:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Definitieve versie brief VVD Woerden
Helemaal goed zo, ook met DC gecheckt. Excuus voor de vertraging!
Zou je mij een afschrift van de brief willen sturen als je m hebt verstuurd? Deel ik ook met de
PA.
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 19 januari 2018 13:00
Aan:
CC:
Onderwerp: Definitieve versie brief VVD Woerden

,
Hierbij de definitieve brief aan het college van B&W van Woerden.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T 070
M 06
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Definitieve versie brief VVD Woerden
donderdag 25 januari 2018 16:57:28
Brief aan B&W Woerden WP Papekop.pdf

Hierbij een scan van de brief. Zojuist naar de postkamer gebracht.
Mvg,

Van:
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 14:09
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Definitieve versie brief VVD Woerden
Dankjewel en zal ik voor zorgen!
Mvg,

Van:
Verzonden: donderdag 25 januari 2018 14:08
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Definitieve versie brief VVD Woerden
Helemaal goed zo, ook met DC gecheckt. Excuus voor de vertraging!
Zou je mij een afschrift van de brief willen sturen als je m hebt verstuurd? Deel ik ook met de
PA.
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 19 januari 2018 13:00
Aan:
CC:
Onderwerp: Definitieve versie brief VVD Woerden

,
Hierbij de definitieve brief aan het college van B&W van Woerden.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
RE: VRAAG: PKP-01 well files
woensdag 31 januari 2018 08:12:05

Goedemorgen
,
Fantastisch! Geweldig! Zodra ik de rapporten van NAM krijg stuur ik ze door en laat ik het weten.
Groet,
From:
[mailto
Sent: 31 January 2018 08:08
To:
Cc:
;
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Bijgesloten heb ik voor jullie enkele dagrapporten die wij al konden vinden. Onze zoektocht gaat door tot we ook alle
rapporten en het eindrapport hebben. Zodra we ze gevonden hebben dan stuur ik ze jullie toe.
Mocht de NAM jullie eerder voorzien van deze documenten dan willen we graag een kopie ontvangen zodat we niet
verder hoeven te zoeken.
Mvg,

Van:
[mailto
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 17:24
Aan:
CC:
;
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo

@vermilionenergy.com]

,

10.1.c, 10.2.g

Ik had deze vraag ook uit staan bij de NAM. Bijgevoegd het abandonment programma van de
NAM. Ze zijn nog op zoek naar de daily reports.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie daar ook nog naar kunnen kijken. Zodra ik de
informatie van de NAM heb zal ik deze naar jullie sturen.
Vriendelijke groet,
From:
[mailto
Sent: 30 January 2018 13:56
To:
Cc:
;
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Wat is eigenlijk jullie plan met deze put/locatie?
Ik laat een zoek actie starten door onze afdeling DIV naar deze bestanden. Ik neem contact met je op zodra ik iets meer
weet betreffende de documenten.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Inspecteur/ inspector

........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economic Affairs
Henri Faasdreef 312, 2492 JP 's-Gravenhage
Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage
........................................................................
T
F
@minez.nl
http://www.sodm.nl

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:19
Aan:
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
Dat hebben we gedaan, maar nog geen reactie van de NAM.
Vandaar dat we deze vraag ook bij jullie hebben uitgezet, aangezien SODM dit soort rapportages
zou moeten krijgen.
Op NLOG staat niets. Misschien dat het in jullie papieren archief staat?
Vriendelijke groet,
From:
[mailto:
Sent: 29 January 2018 12:50
To:
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Hebben jullie al contact met de NAM opgenomen betreffende deze put?
Mvg,

Van:
[mailto
@vermilionenergy.com]
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 8:10
Aan:
Onderwerp: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
Heb jij hier al naar kunnen kijken? Vermilion heeft bijgevoegd completion diagram in onze files
maar we hebben geen records in onze files van deze workover. Heeft SODM het programma en
de records gekregen van deze workover van de NAM?
Vriendelijke groet,
From:
) [mailto:
Sent: 15 January 2018 14:59
To:
Cc:
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Hoi
,
Vermilion is op zoek naar het werkplan, Eowr of abandoneringsrapport van de put PKP-01. Zie onderstaand verzoek.
Kun jij hem verder helpen?

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: maandag 15 januari 2018 14:49
Aan:
Onderwerp: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo

,

In het verleden heb jij ons eens geholpen, volgens mij
, met wat well files. Ik zie nu
weer een gat in onze well files met betrekking tot PKP-01.
Volgens de files en completion schematic is deze put abandonned. Uit de files krijg ik het idee
dat dit is gebeurd ergens in de periode 2003 – 2005.
Ik kan echter geen abandonment programma of daily reports vinden waarin dit gebeurd.
Heeft SODM deze reports of het programma misschien in de files?
Ik begreep van
dat jij nu iets anders doet binnen SODM. Bij wie kan ik in dat geval dan
vragen of SODM nog iets in de files heeft?
Kind Regards,
Senior Reservoir Engineer
Vermilion Energy Netherlands B.V.
Symphony Offices
Gustav Mahlerplein 11-13, 3rd Floor
1082 MS Amsterdam
The Netherlands
Office: +31 (0)
Mobile: +31 (0) 6
Email:
@vermilionenergy.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,

wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

;
RE: VRAAG: PKP-01 well files
woensdag 31 januari 2018 08:07:40
PKP-1 130504.ZIP
PKP-1 140504.ZIP
PKP-1 170504.ZIP
PKP-1 180504.ZIP
PKP-1 190504.ZIP
PKP-1 240504.ZIP
PKP-1 060504.ZIP
PKP-1 100504.ZIP
PKP-1 110504.ZIP
PKP-1 120504.ZIP

Dag
,
Bijgesloten heb ik voor jullie enkele dagrapporten die wij al konden vinden. Onze zoektocht gaat
door tot we ook alle rapporten en het eindrapport hebben. Zodra we ze gevonden hebben dan
stuur ik ze jullie toe.
Mocht de NAM jullie eerder voorzien van deze documenten dan willen we graag een kopie
ontvangen zodat we niet verder hoeven te zoeken.
Mvg,

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 17:24
Aan:
CC:
;
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo

,

10.1.c, 10.2.g

Ik had deze vraag ook uit staan bij de NAM. Bijgevoegd het abandonment programma van de
NAM. Ze zijn nog op zoek naar de daily reports.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie daar ook nog naar kunnen kijken. Zodra ik de
informatie van de NAM heb zal ik deze naar jullie sturen.
Vriendelijke groet,
From:
[mailto:
Sent: 30 January 2018 13:56
To:
Cc:
;
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Wat is eigenlijk jullie plan met deze put/locatie?
Ik laat een zoek actie starten door onze afdeling DIV naar deze bestanden. Ik neem contact met
je op zodra ik iets meer weet betreffende de documenten.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Inspecteur/ inspector
........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economic Affairs
Henri Faasdreef 312, 2492 JP 's-Gravenhage
Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage
........................................................................
T+
F+
@minez.nl

http://www.sodm.nl

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:19
Aan:
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
Dat hebben we gedaan, maar nog geen reactie van de NAM.
Vandaar dat we deze vraag ook bij jullie hebben uitgezet, aangezien SODM dit soort rapportages
zou moeten krijgen.
Op NLOG staat niets. Misschien dat het in jullie papieren archief staat?
Vriendelijke groet,
From:
[mailto
Sent: 29 January 2018 12:50
To:
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Hebben jullie al contact met de NAM opgenomen betreffende deze put?
Mvg,

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 8:10
Aan:
Onderwerp: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
Heb jij hier al naar kunnen kijken? Vermilion heeft bijgevoegd completion diagram in onze files
maar we hebben geen records in onze files van deze workover. Heeft SODM het programma en
de records gekregen van deze workover van de NAM?
Vriendelijke groet,
From:
[mailto:
Sent: 15 January 2018 14:59
To:
Cc:
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Hoi
,
Vermilion is op zoek naar het werkplan, Eowr of abandoneringsrapport van de put PKP-01. Zie
onderstaand verzoek.
Kun jij hem verder helpen?

Van:
[mailto
@vermilionenergy.com]
Verzonden: maandag 15 januari 2018 14:49
Aan:
Onderwerp: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
In het verleden heb jij ons eens geholpen, volgens mij
, met wat well files. Ik zie nu
weer een gat in onze well files met betrekking tot PKP-01.
Volgens de files en completion schematic is deze put abandonned. Uit de files krijg ik het idee
dat dit is gebeurd ergens in de periode 2003 – 2005.
Ik kan echter geen abandonment programma of daily reports vinden waarin dit gebeurd.
Heeft SODM deze reports of het programma misschien in de files?
Ik begreep van
dat jij nu iets anders doet binnen SODM. Bij wie kan ik in dat geval dan
vragen of SODM nog iets in de files heeft?
Kind Regards,

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Symphony Offices
Gustav Mahlerplein 11-13,
1082 MS Amsterdam
The Netherlands
Office:
Mobile:
Email:
@vermilionenergy.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

;
RE: VRAAG: PKP-01 well files
dinsdag 30 januari 2018 17:23:53
Abandonment program PKP-1 v2.pdf

Hallo
10.1.c

Ik had deze vraag ook uit staan bij de NAM. Bijgevoegd het abandonment programma van de
NAM. Ze zijn nog op zoek naar de daily reports.
Wij stellen het zeer op prijs wanneer jullie daar ook nog naar kunnen kijken. Zodra ik de
informatie van de NAM heb zal ik deze naar jullie sturen.
Vriendelijke groet,
From:
[mailto
Sent: 30 January 2018 13:56
To:
Cc:
;
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Wat is eigenlijk jullie plan met deze put/locatie?
Ik laat een zoek actie starten door onze afdeling DIV naar deze bestanden. Ik neem contact met je op zodra ik iets meer
weet betreffende de documenten.
Met vriendelijke groet / Kind regards,

Inspecteur/ inspector
........................................................................
Staatstoezicht op de Mijnen / State Supervision of Mines
Ministerie van Economische Zaken / Ministry of Economic Affairs
Henri Faasdreef 312, 2492 JP 's-Gravenhage
Postbus 24037, 2490 AA 's-Gravenhage
........................................................................
T
F
@minez.nl
http://www.sodm.nl

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: maandag 29 januari 2018 13:19
Aan:
)
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
Dat hebben we gedaan, maar nog geen reactie van de NAM.
Vandaar dat we deze vraag ook bij jullie hebben uitgezet, aangezien SODM dit soort rapportages
zou moeten krijgen.
Op NLOG staat niets. Misschien dat het in jullie papieren archief staat?
Vriendelijke groet,

From:
[mailto:
Sent: 29 January 2018 12:50
To:
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Dag
,
Hebben jullie al contact met de NAM opgenomen betreffende deze put?
Mvg,

Van:
[mailto:
@vermilionenergy.com]
Verzonden: woensdag 24 januari 2018 8:10
Aan:
Onderwerp: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
Heb jij hier al naar kunnen kijken? Vermilion heeft bijgevoegd completion diagram in onze files
maar we hebben geen records in onze files van deze workover. Heeft SODM het programma en
de records gekregen van deze workover van de NAM?
Vriendelijke groet,
From:
[mailto:
Sent: 15 January 2018 14:59
To:
Cc:
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files

@minez.nl]

Hoi
,
Vermilion is op zoek naar het werkplan, Eowr of abandoneringsrapport van de put PKP-01. Zie onderstaand verzoek.
Kun jij hem verder helpen?

Van:
[mailto
@vermilionenergy.com]
Verzonden: maandag 15 januari 2018 14:49
Aan:
Onderwerp: VRAAG: PKP-01 well files

Hallo
,
In het verleden heb jij ons eens geholpen, volgens mij
, met wat well files. Ik zie nu
weer een gat in onze well files met betrekking tot PKP-01.
Volgens de files en completion schematic is deze put abandonned. Uit de files krijg ik het idee
dat dit is gebeurd ergens in de periode 2003 – 2005.
Ik kan echter geen abandonment programma of daily reports vinden waarin dit gebeurd.
Heeft SODM deze reports of het programma misschien in de files?
Ik begreep van
dat jij nu iets anders doet binnen SODM. Bij wie kan ik in dat geval dan
vragen of SODM nog iets in de files heeft?
Kind Regards,

Vermilion Energy Netherlands B.V.
Symphony Offices
Gustav Mahlerplein 11-13,
Floor
1082 MS Amsterdam
The Netherlands
Office:
Mobile:
Email:
@vermilionenergy.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

namens Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Werkbezoek (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
RE bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek).msg

Met vriendelijke groet,
Managementondersteuner E&O
........................................................................
Directie Bedrijfsvoering
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | C-zuid 3
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 070
@minez.nl <mailto
@minez.nl>
www.rijksoverheid.nl/ezk <http://www.rijksoverheid.nl/ezk>
........................................................................
Let op! Bij bezoek aan het ministerie dient u in het bezit te zijn van een geldig
legitimatiebewijs!

33a
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
@minbzk.nl
;
;
RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
woensdag 28 maart 2018 13:08:17

Dag collega’s,
Definitief tijdstip werkbezoek op vrijdag 13 april a.s. kan 10:00 – 14:00 uur worden.
Gaat dit nog steeds lukken in de diverse agenda’s?
Er volgt op korte termijn een programmavoorstel.
Met vriendelijke groet,
| bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T
|M
|E
@woerden.nl |
aanwezig: ma, di, wo, do
Secretariaat van
drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie
en
, directeur Sociaal Domein en Informatievoorziening
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
Van:
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 10:19
Aan:
;
@minbzk.nl
CC:
@minez.nl
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Urgentie: Hoog
Dag collega’s,
Is het mogelijk dat jullie beide momenten nog even geblokt houden in diverse agenda’s? Dus op vrijdag 13 april
a.s. zowel van 10:00 – 14:00 uur als van 11:00 – 15:00 uur.
Werkbezoek gaat sowieso door, maar het definitieve tijdstip is nog even onzeker i.v.m. een andere verplichting
van wethouder Haring.
Ik zal jullie zo snel mogelijk het definitieve moment laten weten.
Alvast bedankt.
Met vriendelijke groet,
| bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T
|M
|E
@woerden.nl |
aanwezig: ma, di, wo, do
Secretariaat van
drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie
en
, directeur Sociaal Domein en Informatievoorziening
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
Van:
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 12:01
Aan:
@minbzk.nl
CC:
@minez.nl;
Onderwerp: FW: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Geachte
,
Over het in te plannen werkbezoek aan Woerden (zie onderstaande mailwisseling) heb ik
contact gehad met
(secretariaat Meindert Smallenbroek).
Vrijdag 13 april a.s. van 10:00 - 14:00 uur lijkt voor alle genodigden van BZK en EZK

te passen maar geeft wel een probleem in de agenda van wethouder Haring. Mijn vraag
aan u is of het ook mogelijk is om het werkbezoek van 11:00 - 15:00 uur te laten
plaatsvinden (dus wel op vrijdag 13 april).
heb ik begrepen dat dit tijdstip voor
de heren Smallenbroek en
wel in te plannen is.
Ik hoor graag of het voorgestelde moment (vrijdag 13 april van 11:00 – 15:00 uur)
ook mogelijk is voor
en de heer Van Dalen.
Genodigden:
- EZK: Meindert Smallenbroek en
- BZK: Jos van Dalen en
- Woerden: Hans Haring,
,
Met vriendelijke groet,
| bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T
|M
|E
@woerden.nl |
aanwezig: ma, di, wo, do
Secretariaat van
drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie
en
, directeur Sociaal Domein en Informatievoorziening
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348.
-----Oorspronkelijk bericht---------Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto
@minbzk.nl]
Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:48
Aan:
CC:
;
;
@minez.nl';
@minez.nl'
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Beste
,
Ik heb contact gehad met
, secretaresse van Jos van Dalen.
Onze voorkeur heeft woensdagochtend 25 april. (Jos kan ook 18 april, maar dan ben ik
afwezig ivm opleiding).
Overigens begrijp ik uit de mail van Meindert dat EZK het voortouw neemt voor het
werkbezoek in afstemming met gemeente Woerden?
Ik zet de EZK collega's, evenals mijn contactpersoon van gemeente Woerden,
, in de cc.
Groet,
M
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto:
@minez.nl]
Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:29
Aan:
<
@minbzk.nl>; Dalen, Jos Van
@minbzk.nl>
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Beste
,
Hierbij laat ik je weten dat voor Meindert Smallenbroek 18 en 25 april geschikt zijn voor
dit werkbezoek.
Graag hoor ik van je hoeveel tijd dit werkbezoek in beslag neemt.
Met vriendelijk groet,
070-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto:
@minbzk.nl]
Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:05
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); Dalen, Jos Van
CC:
;
;
;
;
;

;

Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Ha Meindert,
Ik reageer namens Jos, die deze maand op vakantie is. Prima om een gezamenlijk
werkbezoek EZK- BZK aan gemeente Woerden te organiseren!
Zoals door Jos al aangegeven, gaan wij beiden graag mee.
Jouw secretariaat kan voor het plannen van het werkbezoek ons secretariaat benaderen:
(T
) of
@minbzk.nl
Tot binnenkort!
Groet,
Coördinerend beleidsmedewerker
(aanspreekpunt voor gemeenten in Utrecht)
........................................................................
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directoraat Generaal Bestuur,
Ruimte en Wonen Directie Bouwen en Energie Programma Aardgasvrije wijken
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
........................................................................
M
https://twitter.com
-----Oorspronkelijk bericht----Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert) [mailto:
@minez.nl]
Verzonden: maandag 5 maart 2018 08:19
Aan: Dalen, Jos Van <
@minbzk.nl>
CC:
<
@minbzk.nl>;
<
@minbzk.nl>;
<J
@minbzk.nl>;
<
@minbzk.nl>;
<
@minez.nl>;
@minez.nl>;
@minez.nl>
Onderwerp: Re: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Hallo Jos,
Klopt dat we hier binnenkort op bezoek mogen. Aanleiding is de gaswinning onder
Woerden, of althans de mogelijke plannen hiervoor. Voornemen is om binnenkort met
aantal EZK-ers hierover bezoek te brengen aan Woerden. Heb de verantwoordelijke
wethouder hierover gesproken, en die wilde naast bespreken van plannen voor
gaswinning onder Woerden ook graag praten over plannen voor de wijk er boven, die ze
aardgasloos willen maken. Heb gezegd dat me dat prima lijkt, en dat ik dan ook graag
jou meeneem. Leek de wethouder helemaal goed. Zal ik dus een ochtend of middag in
april laten inplannen?
Groet,
Meindert
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 28 feb. 2018 om 21:10 heeft Dalen, Jos Van
@minbzk.nl>> het volgende
geschreven:
Beste
,
Nee, ik ben nog niet op de hoogte. En ja, ik ga graag mee.
Graag inplannen via mijn secretariaat (zie cc). Bij voorkeur niet op maandag.
Ik zou graag van tevoren nadere informatie ontvangen over de plannen voor
aardgasvrij. Graag hier ook
bij betrekken van mijn team, zij is
aanspreekpunt voor Woerden.
Als het mogelijk is, wil ik haar meenemen naar het werkbezoek.
Ik ben op vakantie van 3 maart t/m 31 maart.
Hartelijke groet, Jos van Dalen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties DG Bestuur en Wonen/Directie
Bouwen & Energie Kwartiermaker Programma aardgasvrije wijken Tevens wnd. hoofd
Algemeen beleid energietransitie
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag | 20e verdieping Postbus 20011 | 2500 EA | Den
Haag ..................................................................................
M 06
Secretariaat 070@minbzk.nl>
..................................................................................
Van:
[mailto
@woerden.nl]

Verzonden: woensdag 28 februari 2018 17:45
Aan: Dalen, Jos Van <J
@minbzk.nl>>
Onderwerp: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk
Dag Jos,
Naar aanleiding van een brief van de gemeente Woerden aan de minister voor
Economische Zaken en Klimaat onder andere over de gaswinningsproblematiek heeft de
minister toegezegd dat dhr Smallenbroek (directeur Energie en Omgeving) een bezoek
brengt aan Woerden.
In onze brief is aangegeven dat de gemeente Woerden ook graag wil laten zien dat de
gemeente al grote stappen heeft gezet om in de wijk Schilderskwartier de transitie naar
aardgasvrij te realiseren. Tijdens een ontmoeting op een bijeenkomst over ‘kleine
velden’ tussen dhr Smallenbroek en de wethouder H. Haring is de wens uitgesproken het
bezoek vanuit het rijk dan ook uit te breiden met jou, als Kwartiermaker Programma
aardgasvrije wijken.
Op dit moment is mij niet bekend of je al op de hoogte bent. Graag zou ik een en ander
met je willen afstemmen. Ik begrijp dat je binnenkort met vakantie bent. Het bezoek is
nog niet gepland, maar zal ergens begin april plaats vinden.
Tussen EZK en onze gemeente heeft reeds een vooroverleg over het bezoek plaats
gevonden, zie ook de mailwisseling hieronder.
Met vriendelijke groet,
Programmaleider Klimaatneutraal en Circulaire Economie
tel:
Aanwezig:
Maandag t/m donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
Bezoek www.oudewater.nl> of www.woerden.nl> of bel 14 0348
Van:
Verzonden: woensdag 28 februari 2018 16:57
Aan:
Onderwerp: Fwd: Terugkoppeling gesprek wethouder
Tkn
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
<
@woerden.nl>>
Datum: 28 februari 2018 om 14:34:50 CET
Aan:
<
@minez.nl>>
Onderwerp: Terugkoppeling gesprek wethouder Beste
,
Hierbij even een terugkoppeling van mijn gesprek met de wethouder gisterenmiddag.
We zijn met name ingegaan op de belangrijkste vragen die uit ons gesprek naar voren
zijn gekomen, te weten degene t.a.v. de datum en delegatieopbouw.
Ten aanzien van de datum zijn we van mening dat een goede voorbereiding cruciaal is,
en daarom zou een datum ergens begin april de voorkeur hebben. Wij zien dan een
programma van ca. 4 uur (inclusief reistijd etc.) voor ons, dat op hoofdlijnen bestaat uit:
- Gesprek op het stadhuis tussen college en het ministerie
- Afreizen (eventueel via de boorlocatie, niet per se noodzakelijk) richting de wijk
“Molenvliet”, die bovenop het gasveld ligt
- “keukentafelgesprek” met vertegenwoordigers van het actiecomité “laat Woerden niet
zakken” ergens in de wijk/bij iemand thuis
- Afreizen richting de wijk “Schilderskwartier” om het gesprek aan te gaan ten aanzien
van de afkoppelingsinspanningen die reeds onderweg zijn in Woerden
Ten aanzien van het laatste punt hebben we het gehad over of de kwartiermaker vanuit
BZK, meneer (Jos) van Dalen, hierbij aanwezig zou kunnen zijn, of de experts vanuit
EZK zelf. Hierbij gaat de voorkeur uit naar meneer van Dalen. Ik begreep van wethouder
Haring dat iets dergelijks ook al door meneer Smallenbroek geopperd is aan meneer
Haring. Gelet op de rol van de heer van Dalen en de ontwikkelingen in het
Schilderskwartier lijkt het ons meer opportuun wanneer we het gesprek met meneer van
Dalen zouden kunnen voeren.
Als het gaat om de delegatieopbouw is het verstandig om het gesprek met inwoners
voor nu op kleinere schaal te houden, zoals ook al besproken. Op latere momenten
zullen er natuurlijke momenten zijn voor bredere gespreksvormen, bijvoorbeeld wanneer

er concrete plannen worden gepresenteerd. Twee vertegenwoordigers van het
actiecomité zullen dan
en
zijn, beiden nauw betrokken
bij het dossier en recente ontwikkelingen. Vanuit de gemeente zal de delegatie dan in
ieder geval bestaan uit meneer Haring (wethouder),
(programmamanager energietransitie) en mijzelf.
Verder, meer procesmatig, is het ons inziens verstandig om de communicatie richting
betrokken partijen (inclusief externen en inwoners) zoveel mogelijk transparant en open
te houden. Wij zullen zelf waarschijnlijk een persbericht doen, mogelijk dat de
wethouder op de dag wat wil twitteren, en dat we de datum ook aankondigen dat jullie
langskomen.
Hoor graag hoe jullie hier tegenaan kijken. Uiteraard kunnen we ook even telefonisch
contact hebben.
Met vriendelijke groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en
Projecten Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl> / www.oudewater.nl>
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
<https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/>
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op
woerden.nl<http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer>
________________________________
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any
kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat
aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the
addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform
the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in
the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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TER ONDERTEKENING
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging

Aan de Minister

Directie Energie en Omgeving
Auteur

Datum
6 februari 2018

nota

Kenmerk

Gasboringen gemeente Woerden

DGETM-EO / 18022536
Bhm: 18024397
Kopie aan

Bijlage(n)

1

Parafenroute

E&O, dir6ct6ur
Meindert Smalienbroek

DG ETM
Sandor Gaastra

BBR

Aanleiding
De Nationale Ombudsman adviseert u in gesprek te gaan met burgers en
bestuurders van de gemeente Woerden over hun zorgen met betrekking tot de
mogelijke gaswinning uit het Papekop-veld. Dit blijkt uit een brief van de
Ombudsman die op 1 februari 2018 door EZK is ontvangen. Op 8 februari 2018 is
een brief van de gemeente Woerden ontvangen met een verzoek om dit gesprek.

Advies
•

•

We adviseren u niet zeif in te gaan op het verzoek om in gesprek te^éan met
de gemeente Woerden, omdat er bij hZK nog geen concrete plani^én voor
gaswinning bekend zijn.
^
in plaats daarvan SLelluii we voor dat de directeur Energie & Omgeving op
korte termijn een gesprek heeft met B&W van de gemeente Woerden, en
wellicht daarna ook met vertegenwoordigers van de actiegroep "Laat Woerden
niet zakken".

Kernpunten
•
De Ombudsman heeft op 18 oktober 2017 een bezoek gebracht aan Woerden
en heeft daar gesproken met:
1. vertegenwoordigers van de actiegroep "Laat Woerden niet zakken";
2. een vertegenwoordiger van het college van B&W van de gemeente
Woerden.

Ontvangen BBR

000203937*
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Kenmerk

•

•

•

De Ombudsman komt tot de volgende conclusies:
1. Vermilion (de houder van de winningsvergunning "Papekop") in Woerden
de mogelijkheden voor gaswinning verkent.
2. Het gasveld (grotendeels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt.
3. De verkenning van Vermilion tot verzet heeft geleid van inwoners en later
ook van betrokken gemeenten, provincies en waterschappen.
Het is de Ombudsman duidelijk geworden dat inwoners van Woerden en
betrokken bestuurders zich grote zorgen maken over mogelijke gaswinning in
hun omgeving, vooral ook gezien de gebeurtenissen in Groningen. De
actiegroep "Laat Woerden niet zakken" wil graag met de bestuurders van de
gemeente Woerden en met u in gesprek over de mogelijke gaswinning. Zij
willen u spreken over hun zorgen en over mogelijke alternatieven, zodat^
gaswinning niet nodig is.
Daarom adviseert de Ombudsman dat de minister van EZK met de g^émeente
Woerden en öe actiegroep in gesprek gaat. ue gemeenre vVoerden tieett

DGETM-EO / 18022536

daarop u daarop een brief gestuurd met een uitnodiging tot een bezoek aan
Woerden.
Toelichting
•
Al enige laren speelt Vermilion met de gedachte om gas te gaan winnen in het
gebied Papekop hii Woerden, op basis van een winnina.qveraLjnnina
('concessie') die het bedrijf hiervoor heeft. Wij hebben op ambtelijk niveau
gesprekken gevoerd met burgemeester en wethouders varTvVoerden, öhder

•

andere om een toelichting te geven op de stand van zaken en de te volgen
procedures hiervoor.
Op 26 januari 2018 is een brief van EZK verstuurd naar de gemeenteraad van
Woerden naar aanleiding van vragen die de gemeenteraad heeft over de
mogelijke gaswinning bij Woerden. Deze brief is bijgevoegd. Strekking van die
brief is dat Vermilion al wel een winningsvergunning voor het gebied Papekop
heeft, maar dat er pas begonnen kan worden met gaswinning indien er:
1. Een in^mmingsbesluit is op een winningsplan
2.
3.

•

•

Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting is en
Er een omgevingsvergunning voor het boren van een nieuw boorgat is.

Voor geen van deze drie zaken hebben we van Vermilion tot nu toe een
aanvraag ontvannpn Ak Hp7p aanvragen on enio moment wel worden
ingediend, wordt uiteraard de gemeente direct geïnformeerd en heeft de
gemeente adviesrecht.
Over de gaswinning bij Woerden is op 20 juli 2017 een Wob-verzoek
ingediend. Tegen de beslissing op het Wob-verzoek is bezwaar aangetekend.
Deze proredurp loopt nno-----Ons voorstel is om in vervolg op de brief van de Ombudsman en de gemeente
Woerden een gesprek in te planrien met burgemeester en wethouders van de
gemeente Woerden en de dire^eur Energie & Omgeving van EZK.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

ter reg. FW: Brief van het college van B&W van de gemeente Woerden inzake olie- en gaswinning
woensdag 7 februari 2018 15:54:04
gaswinning_brief_wiebes_def_scan.pdf

Goedemiddag,
Graag inboeken en doorsturen aan DG ETM

Met vriendelijke groet,

Secretariaat Minister Eric Wiebes
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bureau Bestuursraad
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag
T: + 31 (0)70Mb: + 31 (0)6
email:
@minez.nl

Werkzaam: maandag t/m donderdag
Let op! Bij bezoek aan het ministerie geldt een legitimatieplicht
Van:
[mailto
@woerden.nl]
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 14:33
Aan:
Onderwerp: Brief van het college van B&W van de gemeente Woerden inzake olie- en gaswinning

L.S.
Bijgevoegde brief, gericht aan minister Wiebes, is zojuist namens het college van B&W van de
gemeente Woerden per post verstuurd. Wij zien uit naar een spoedige reactie.
Met vriendelijke groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

MEZK

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum
Betreft
•

•
•
•

Behandeld door

Redeneerlijn AO Mijnbouw/Woerden
De Nationale Ombudsman (hierna: ombudsman) verzoekt mij in gesprek
te gaan met burgers en bestuurders van de gemeente Woerden over hun
zorgen met betrekking tot gaswinning uit het Papekop-veld.
Dit blijkt uit een brief van de ombudsman die op 1 februari 2018 door
EZK is ontvangen.
Op 8 februari 2018 is er een brief van de gemeente Woerden ontvangen
met onder meer het verzoek om een gesprek.
De ombudsman heeft op 18 oktober 2017 een bezoek gebracht aan
Woerden en heeft daar gesproken met:
1. vertegenwoordigers van de actiegroep “Laat Woerden niet zakken” en
2. een vertegenwoordiger van het college van B&W van de gemeente
Woerden

T 070
F 070
@minez.nl
Ons kenmerk
DGETM-EO / 18024417
Uw kenmerk
Bijlage(n)
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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Ons kenmerk
DGETM-EO / 18024417

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•

De ombudsman komt tot de volgende conclusies:
1. De ombudsman heeft van genoemde gesprekspartners begrepen dat
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion; de houder van
de winningsvergunning “Papekop”) daar mogelijkheden voor
gaswinning verkent.
2. Het gasveld ligt (grotendeels) onder de wijk Molenvliet in Woerden.
3. De verkenning van Vermilion leidde meteen tot verzet van
I
inwoners en later ook van betrokken:
II
gemeenten
III
waterschappen en
IV
provincies
Het is de ombudsman duidelijk geworden dat inwoners en bestuurders van
Woerden zich grote zorgen maken over mogelijke gaswinning in hun
omgeving door de gebeurtenissen in Groningen.
Genoemde actiegroep wil met mij en de bestuurders van de gemeente
Woerden in gesprek over de mogelijke gaswinning.
Zij willen mij spreken over:
1.
hun zorgen
2.
alternatieven, zodat gaswinning niet nodig is.
Uit het gesprek is de ombudsman gebleken dat vanuit EZK nog niet is
ingegaan op een verzoek tot een dergelijk gesprek.
Op 26 januari 2018 is een brief van EZK verstuurd naar de gemeenteraad
van Woerden naar aanleiding van vragen van die raad over de mogelijke
gaswinning bij Woerden (ons kenmerk: DGETM-EO/18006655). Strekking
van die brief is dat Vermilion al wel een winningsvergunning voor het
gebied Papekop heeft, maar dat er pas begonnen kan worden met
gaswinning indien er:
1. Een instemmingsbesluit is op een winningsplan
2. Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting is en
3. Er een omgevingsvergunning voor het boren van een nieuw boorgat
is.
Hiertoe zijn van Vermilion nog geen aanvragen ontvangen. Indien die
aanvragen worden ontvangen wordt de gemeente geïnformeerd of heeft
zelfs adviesrecht
Over de gaswinning bij Woerden is op 20 juli 2017 een Wob-verzoek
ingediend. Tegen de beslissing op het Wob-verzoek is bezwaar
aangetekend. Deze procedure loopt nog.
Wij hebben op ambtelijk niveau gesprekken gevoerd met burgemeester en
wethouders van Woerden.
In vervolg op de brief van de ombudsman en de gemeente wordt een
gesprek gepland met burgemeester en wethouders van de gemeente
Woerden en directie E&O.
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TER ONDERTEKENING
Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

Aan de Minister

Auteur

Datum
8 juni 2018

Beantwoording Kamervragen Dik-Faber over
Gaswinning Woerden

Parafenroute
DG ETM
Sandor Gaastra

Kenmerk
DGETM-EO / 18125576
BHM: 18125667
Kopie aan
,

E&O, directeur
Meindert Smallenbroek

E&O, MT-lid

BBR, adviseur

Bijlagen: 1.
- Kamerbrief

Aanleiding
Bijgevoegd ontvangt u een brief ter beantwoording van de Kamervragen van
het Tweede Kamerlid Dik-Faber (CU) over het bericht "Gaswinning Woerden
verliesgevend?" (ingezonden 1 mei 2018, kenmerk 2018Z08129). Voor de
beantwoording van deze Kamervragen heeft u op 25 mei 2018 een uitstelbrief
aan de Kamer gestuurd.
Advies
U kunt ter beantwoording van de gestelde Kamervragen bijgevoegde Kamerbrief
ondertekenen.
Kernpunten
•
In Woerden, met name in en nabij het gasveld Papekop gelegen wijk Molenvliet, bestaat weerstand tegen een eventuele gaswinning door Vermilion.
•
Alhoewel Vermilion voor deze gaswinning al een winningsvergunning (ofwel
een concessie op basis van de Mijnbouwwet) heeft, heeft Vermilion nog geen
aanvragen ingediend voor de overige besluiten die nodig zijn om het gas
daadwerkelijk te kunnen winnen. Dit betreft o.a. de instemming met het
winningsplan en een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een boring.
•
Na een oproep van de Nationale Ombudsman aan u om in gesprek te treden
met de bewoners, heeft op 13 april 2018 een ambtelijke delegatie vanuit EZK
en BZK (onder leiding van de directeur Energie & Omgeving Meindert
Smallenbroek) een werkbezoek gebracht aan Woerden. Afgesproken is om
elkaar goed geïnformeerd te houden over nieuwe ontwikkelingen.
•
De Kamervragen van het lid Dik-Faber (CU) vloeien voort uit het bericht
‘Gaswinning Woerden verliesgevend’ dat is gebaseerd op onderzoek van de
stichting Good Governance Monitor (GoGoMo) en actiecomité Laat Woerden
Niet Zakken.
•
De Kamervragen gaan over de maatschappelijke kosten van de gaswinning,
de algemene en locatie specifieke risico’s van de gaswinning, de gevraagde
financiële zekerheid aan mijnbouwondernemingen en de financiële
draagkracht van Vermilion.

Ontvangen BBR
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42
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

;
;
RE: Regulier overleg
dinsdag 23 oktober 2018 08:35:18

Ik wil het graag over nieuw bezoek woerden hebben
Met vriendelijke groet,
MT-lid directie Energie en Omgeving
Cluster Mijnbouwvergunningen
-----Oorspronkelijke afspraak----Van:
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 16:28
Aan:
;
;
Onderwerp: Regulier overleg
Tijd: woensdag 31 oktober 2018 16:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome,
Stockholm, Wenen.
Locatie: EZK - overlegkamer 3e C-zuid (6p)
Allen,
Zoals vorige week afgesproken dit 3-wekelijks overleg om laatste stand van (hoofd)zaken te
bespreken.
Met vriendelijke groet,

43
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: Dossier AO Mijnbouw COMPLEET (2).docx
vrijdag 9 februari 2018 10:17:03
Dossier AO Mijnbouw COMPLEET (2).docx

Van:
Verzonden: vrijdag 9 februari 2018 10:01
Aan:
Onderwerp: Dossier AO Mijnbouw COMPLEET (2).docx
Mijn opmerkingen bij de rest.

44
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Prioriteit:

;

;

);

;

;

;

RE: dossier AO Mijnbouw
donderdag 8 februari 2018 15:26:10
Hoog

Allen,
In aanvulling op onderstaande wil de minister graag ook een aantal cases aangereikt krijgen
welke hij in debat kan gebruiken.
Ook deze moeten in de vorm van een redeneerlijn. Ook hier geldt een korte beschrijving van:
wat is er aan de hand, wat gaan we er aan doen en hoe bereiken we dat. Dit moet ook in
lettertype Verdana, lettergrootte 13 en regelafstand 1.5. Het gaat om de volgende cases:

1. Ameland >
2. Hardenberg >
3. Woerden >
4. Proefboring boven Schiermonnikoog >
5. Schoonebeek >
6. Lekkages Akzo>
7. Limburg >
8. Bevingen Overijssel >
9. Gaswinning Zuidwest Drenthe >
10. Zoutwinning Nedmag Kiel-Windemeer >
11. Warmtestad Groningen>

Graag vandaag eind van de dag jullie bijdrages.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 14:56
Aan:
;
;
;
Onderwerp: dossier AO Mijnbouw

;

Dag allen,
Dank voor jullie bijdrages voor het AO Mijnbouw. Helaas heeft de minister zojuist besloten dat
hij het dossier toch anders wil: meer redeneerlijnen ipv factsheets.
Kunnen jullie de onderwerpen die jullie hebben gemaakt voor het onderdeel ‘overig’ uit het
dossier halen (zie bijlage) en omzetten van een factsheet naar een redeneerlijn? De gemaakte
Q&A’s blijven in het dossier.
Graag in bullets een beknopte redenatie maken van ‘wat willen we bereiken/wat hebben we
bereikt’ naar ‘hoe gaan we dat bereiken/hoe hebben we dat bereikt’. De minister wil graag
lettertype Verdana, lettergrootte 13, regelafstand 1.5 (voor het werkgemak graag aan dit
format houden).
De onderwerpen:
A. Factsheet Visiedocument Ondergrondse opslag >
B. Factsheet Wijzigingen Mijnbouwwet en regelgeving >
C. Factsheet Jaarverslag SodM >
D. Factsheet EBN >
E. Factsheet Lekkage AkzoNobel in Twente (+ NAM in Twente) >
F. Factsheet Gaslekkages in Sleen en Monster >
G. Factsheet Kamerbrief over moties >
Het dossier moet morgen 10 uur bij BBR liggen, dus graag vandaag nog jullie bijdrages.
Groet

45
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
Dalen, Jos Van; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
RE: Draaiboek en update
dinsdag 10 april 2018 14:32:17

Hallo,
Tot vrijdag dan.
Onze insteek is redelijk eenvoudig. Als de winning van gas op een veilige manier kan en voldoet aan alle
wettelijke bepalingen zal gaswinning worden toegestaan. Dat moet in Woerden nog worden vastgesteld.
Waarom nog gas uit een klein veld als de Papekop in Woerden wordt gehaald moet worden gezien in het
grotere verband van de winning uit de 250 kleine velden die tezamen goed zijn voor een circa 50% van de
Nederlandse gasproductie. Hiermee wordt een groot deel (ruim 20%) van de Nederlandse energiebehoefte
gedekt. Tal van goede redenen om het dan gewoon in Nederland uit de bodem te halen. Dit is de strekking van
de kleine velden brief die op korte termijn
Het proces om gaswinning in Woerden te vergunnen is lang en niet formeel gestart. Er is geen aanvraag
ontvangen en er zijn nog geen verkennende gesprekken hiertoe gevoerd. Het ligt in de lijn der verwachting dat
Vermillion het op enig moment zal willen exploiteren als het een goede businesscase blijkt te zijn.
Daadwerkelijke winning zal nog wel aantal jaren op zich laten wachten. Het vergunningentraject zal ruim daar
voor een keer gestart worden.
Als je vragen hebt hoor ik ze graag.
M.vr.gr.

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto:
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 10:12
Aan:
;
CC: Dalen, Jos Van
Onderwerp: RE: Draaiboek en update
Hallo

@minbzk.nl]

,

Jos van Dalen en ik gaan vrijdag met hele programma mee.
Wij hebben onlangs de brief over PAW uitgedaan dus dat is ons kader.
Mag ik nog vragen wat de insteek van EZK is tav de gasbel waar ze in Woerden op zitten? Gemeente (incl.
burgers) en provincie willen hier niets mee maar hoe zit EZK hier in? Zal relevant zijn voor de toon van het
gesprek.
Bedankt voor je reactie en dan zien we elkaar vrijdag.
Met vriendelijke groet,

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
<
@minez.nl>
Verzonden: maandag 9 april 2018 17:13
Aan:
<
@minbzk.nl>;
Onderwerp: Re: Draaiboek en update

<

@minbzk.nl>

Hallo

en

,

Ik heb paar keer gebeld maar geen gehoor gekregen. Meindert en Jos hebben elkaar dit weekend gesproken en
ik heb begrepen dat Jos er de gehele dag bij is.
Hebben jullie nog aanvullende opmerkingen mbt programma?
Groet
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 6 apr. 2018 om 16:37 heeft
volgende geschreven:
Hallo Meindert,

en

<

@minez.nl<mailto:

@minez.nl>> het

,

Bijgevoegd het programma dat de gemeente Woerden heeft opgezet. Het is uitgebreider opgezet dan ik had
verwacht. Paar zaken van belang.

-

We (EZK en BZK) hebben beiden een aparte rol n het programma.

Het ochtenddeel tot 12:00 is voor EZK en gaat met name over de mogelijke gaswinning in omgeving
Woerden; BZK is van harte welkom maar hoeft hier niet per se bij te zijn. Er wordt geen presentatie oid
verwacht.
Vragen bij ochtend gedeelte zitten bij de eventuele aanwezigheid van twee raadsleden en extra
belangengroep. Belangengroep extra vind ik niet erg bij raadsleden heb ik reserves.
Vanaf 12:00 uur is EZK nog welkom maar is het doel meer specifiek gericht op de aardgasvrije wijken en
meer specifiek die in Woerden en dus meer gericht op BZK. Wij hebben hier geen inbreng Drietal presentaties
voorzien maar niet van BZK voor zover ik begrijp. Vindt plaats in een kerk waarbij meer publiek aanwezig kan
zijn.
-

Afsluiten met wandeling door wijk.

Na afloop van deze bijeenkomst zal een persbericht worden uitgedaan. Bij de bijeenkomst is geen pers
aanwezig, althans dat is de bedoeling.

Gemeente Woerden gaat er in ieder geval van uit dat Jos van Dalen komt, alleen of met een collega en EZK met
twee collega’s. Ik zou maandagochtend nog definitief uitsluitsel geven over deze opzet.
Graag jullie gedachten over deze opzet.
Groet

Van:
[mailto:
@woerden.nl]
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 15:38
Aan:
Onderwerp: Draaiboek en update
Dag

,

Hierbij doe ik je even het draaiboek toekomen zoals dat nu staat. Hierin staan onder meer tijden en locaties. Een
paar punten van aandacht, waar ik je dadelijk ook nog even voor bel:

Degene die met het OV komen: het zou het fijnst zijn als die om uiterlijk 09:45 op station Woerden zijn.
Wij regelen vervoer van het station naar de locatie.
Ik begrijp dat BZK aan heeft gegeven de keus aan jullie te laten of Jos al meekomt bij het
ochtendprogramma inzake gaswinning. Graag hoor ik of dat het geval is. In verband met ruimte is het het
handigst als Jos niet met ondersteuning bij het ochtendprogramma is.
Vanaf 10 uur starten we, tot 11:15. Daarna is er weer vervoer naar de volgende locatie geregeld. Dit is de
Kruiskerk in Woerden.
Het gesprek is vormvrij, en zal gemodereerd worden door wethouder Haring. Hij heeft zojuist zijn
dossier gekregen. Inwoners zijn verdeeld over drie groepen.
Daarnaast heeft Haring aangegeven dat hij wil dat er twee afgevaardigden vanuit de gemeenteraad
aanwezig zijn. Inhoudelijk geen verschil, maar gezien zijn positie als interim wethouder wel gewenst vanuit het
gedeelte continuïteit. Hoor graag of jullie hier bezwaar tegen hebben. Dit geldt overigens ook voor het
bestuurlijk gesprek.
Om twaalf uur is er lunch voor de deelnemers. Graag hoor ik of jij aanwezig blijft. Ik begreep de vorige
keer dat dit nog enigszins onzeker was?
-

Daarna is het middag programma. Als je daar meer informatie over wilt hebben hoor ik het ook graag.

Ik hoor het graag, hoop dat het duidelijk is. Voor nu in ieder geval alvast een fijn weekend.
Met groet,

|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten Postbus 45,
3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden T
|E
@woerden.nl<mailto
@woerden.nl>|W www.woerden.nl<http://www.woerden.nl/> /
www.oudewater.nl<http://www.oudewater.nl/>
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
<ATT00001.jpg><https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/>

-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl<http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer>
<draaiboek v1.6.pdf>
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is gezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Draaiboek en update
donderdag 12 april 2018 07:40:06

,
Dankjewel! Alles is helder. Ik zal op tijd in Woerden zijn en opzoek gaan naar die taxi-bus.
Desnoods wacht ik op Meindert en loop ik met hem mee.
Gr,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:39
Aan:
Onderwerp: Fwd: Draaiboek en update

,
Hier alle stukken. 9:45 op station Woerden.
Is dit voldoende helder voor je?
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
<
@minez.nl>
Datum: 9 april 2018 15:35:59 CEST
Aan:
<
@minez.nl>
Onderwerp: FW: Draaiboek en update
tkn

Van:
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 16:38
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
@minbzk.nl'
Onderwerp: FW: Draaiboek en update

@minbzk.nl';

Hallo Meindert,
en
,
Bijgevoegd het programma dat de gemeente Woerden heeft opgezet. Het is
uitgebreider opgezet dan ik had verwacht. Paar zaken van belang.
- We (EZK en BZK) hebben beiden een aparte rol n het programma.
- Het ochtenddeel tot 12:00 is voor EZK en gaat met name over de mogelijke
gaswinning in omgeving Woerden; BZK is van harte welkom maar hoeft
hier niet per se bij te zijn. Er wordt geen presentatie oid verwacht.
- Vragen bij ochtend gedeelte zitten bij de eventuele aanwezigheid van twee
raadsleden en extra belangengroep. Belangengroep extra vind ik niet erg
bij raadsleden heb ik reserves.
- Vanaf 12:00 uur is EZK nog welkom maar is het doel meer specifiek gericht
op de aardgasvrije wijken en meer specifiek die in Woerden en dus meer
gericht op BZK. Wij hebben hier geen inbreng Drietal presentaties voorzien
maar niet van BZK voor zover ik begrijp. Vindt plaats in een kerk waarbij
meer publiek aanwezig kan zijn.
- Afsluiten met wandeling door wijk.
- Na afloop van deze bijeenkomst zal een persbericht worden uitgedaan. Bij de
bijeenkomst is geen pers aanwezig, althans dat is de bedoeling.
Gemeente Woerden gaat er
in ieder geval van uit dat Jos van Dalen komt, alleen of met een collega en EZK
met twee collega’s. Ik zou maandagochtend nog definitief uitsluitsel geven over
deze opzet.
Graag jullie gedachten over deze opzet.
Groet

Van:

[mailto

@woerden.nl]

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 15:38
Aan:
Onderwerp: Draaiboek en update

Dag
,
Hierbij doe ik je even het draaiboek toekomen zoals dat nu staat. Hierin staan
onder meer tijden en locaties. Een paar punten van aandacht, waar ik je dadelijk
ook nog even voor bel:
- Degene die met het OV komen: het zou het fijnst zijn als die om uiterlijk 09:45
op station Woerden zijn. Wij regelen vervoer van het station naar de
locatie.
- Ik begrijp dat BZK aan heeft gegeven de keus aan jullie te laten of Jos al
meekomt bij het ochtendprogramma inzake gaswinning. Graag hoor ik of
dat het geval is. In verband met ruimte is het het handigst als Jos niet met
ondersteuning bij het ochtendprogramma is.
- Vanaf 10 uur starten we, tot 11:15. Daarna is er weer vervoer naar de
volgende locatie geregeld. Dit is de Kruiskerk in Woerden.
- Het gesprek is vormvrij, en zal gemodereerd worden door wethouder Haring.
Hij heeft zojuist zijn dossier gekregen. Inwoners zijn verdeeld over drie
groepen.
- Daarnaast heeft Haring aangegeven dat hij wil dat er twee afgevaardigden
vanuit de gemeenteraad aanwezig zijn. Inhoudelijk geen verschil, maar
gezien zijn positie als interim wethouder wel gewenst vanuit het gedeelte
continuïteit. Hoor graag of jullie hier bezwaar tegen hebben. Dit geldt
overigens ook voor het bestuurlijk gesprek.
- Om twaalf uur is er lunch voor de deelnemers. Graag hoor ik of jij aanwezig
blijft. Ik begreep de vorige keer dat dit nog enigszins onzeker was?
- Daarna is het middag programma. Als je daar meer informatie over wilt
hebben hoor ik het ook graag.
Ik hoor het graag, hoop dat het duidelijk is. Voor nu in ieder geval alvast een fijn
weekend.
Met groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
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Draaiboek schoon werkbezoek ministerie van EZK aan de gemeente Woerden (v06-04-2018)
Begin
09:45

Eind
10:00

Wat
Reizen naar locatie
Molenvliet

Wie
Gemeente Woerden (2)
Ministerie van EZK (2)
Ministerie van BZK (1) (ovb)

Locatie

10:00

11:15

Overleg inwoners en
Rijk over gaswinning

Gemeente Woerden (2)
Ministerie van EZK (2)
Ministerie van BZK (1) (ovb)
Laat Woerden niet Zakken(2)
Duurzaam Woerden (2)
Stichting de Groene Buffer (2)
Gemeenteraad Woerden (2)(ovb)

Keukentafel van
:

Gemeente Woerden (2)
Ministerie van EZK (2)
Ministerie van BZK (2) (ovb) Gemeenteraad Woerden
(2)(ovb)

Van:



Naar: Kruiskerk
Mesdagplein 4
3443 CD Woerden
Kruiskerk Woerden



Aparte zaal (in andere
zaal zijn
voorbereidingen voor
programma onderdeel
voor Schilderskwartier
Lunch aanwezig, o.a.
presentaties van Stedin,
GroenWest, SquareWise
etc.




Wandeling
3 inwoners

11:15

11:30

Afreizen naar Kruiskerk

opmerkingen
Deels eigen vervoer, deels OV




11:30

12:00

Bestuurlijk overleg
over gaswinning

Gemeente Woerden (2)
Ministerie van EZK (2)
Ministerie van BZK (2)
(ovb) Gemeenteraad Woerden (2)(ovb)

12:00

13:00

Lunchbijeenkomst
Schilderkwartier

Gemeente Woerden (2)
Ministerie van EZK (2)
Ministerie van BZK (2)
Belanghebbenden SK

Kruiskerk

13:00

14:00

Keukentafelgesprekken
in het Schilderkwartier

Gemeente Woerden (2)
Ministerie van EZK (2)
Ministerie van BZK (2) (ovb)
Belanghebbenden

Schilderkwartier,
various

Hans Haring zal namens
de gemeente Woerden
modereren
Inwonerscollectieven
krijgen de volledige 1:15
om hun standpunten bij
de delegatie over het
voetlicht te brengen
Vervoer regelt de
gemeente

47
Van:
Aan:
Cc:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);

Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Draaiboek en update
woensdag 11 april 2018 14:59:44
ATT00001.jpg

Dag
,
Wij hebben geen pers uitgenodigd, en ook met
kortgesloten dat er bijvoorbeeld geen
opnames tijdens het gesprek worden gemaakt. Een van de andere aanwezigen – vanuit het
burgerplatform Duurzaam Woerden – had een vraag om een “video-verslag” te maken voor op
Facebook, ook hierop hebben we afgesproken dat dit niet wenselijk is.
Met groet,

Olaf Terlouw |
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

cid:image006.jpg@01D393C3.9B86E0D0

Van:
[mailto
@minez.nl]
Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:15
Aan:
CC: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);

;

;

Onderwerp: RE: Draaiboek en update
Hallo
,
Er zijn afspraken gemaakt omtrent de aanwezigheid van de pers. Wij gaan er van uit dat de
zich aan deze
afspraak houdt. We hebben natuurlijk geen zeggenschap over het huis van de
. Kun jij nog bevestigen dat eea
ook duidelijk is afgesproken met de
?
Groet

Van:
[mailto:
@woerden.nl]
Verzonden: woensdag 11 april 2018 10:31
Aan:
Onderwerp: RE: Draaiboek en update

Dag
,
Waarschijnlijk ten overvloede en al gezien, maar bij deze alsnog:
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinningbij-woerden.html. Dit is n.a.v. vragen die Gedeputeerde Pennarts heeft beantwoord uit de PS
over het gasveld, toevalligerwijs afgelopen maandag openbaar gemaakt. Dit wordt uiteraard
weer aan elkaar gekoppeld.
Daarnaast staat om 09:45 de taxi klaar op Woerden centraal (aan de voorkant) waar ook
wethouder Haring en ik jullie zal opwachten. Die zal jullie naar het huis van

brengen. Verder is volgens mij alles in orde en gecommuniceerd, vanuit de collega’s lopen ook
de voorbereidingen voor het gedeelte Schilderskwartier voor Meindert en Jos op schema. Ik
meende dat
(?) hierbij aanwezig is.
Mochten er verder nog vragen zijn hoor ik het graag!
Met groet,

|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T +316
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

cid:image006.jpg@01D393C3.9B86E0D0

Van:
[mailto
@minez.nl]
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:34
Aan:
Onderwerp: RE: Draaiboek en update
Zie onderstaande link. Weet jij hier iets meer van?
Ik kreeg zojuist een telefoontje van een journalist over een werkbezoek a.s. vrijdag aan woerden over potentiele olie- en
gaswinning. Ook het AD meldt dit: https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-overgaswinning~a81fca87/
Heeft dit nog verdere consequenties.
Heb jij nog contact gehad met BZK.
M.vr.gr.

Van:
[mailto:
@woerden.nl]
Verzonden: vrijdag 6 april 2018 15:38
Aan:
Onderwerp: Draaiboek en update

Dag
,
Hierbij doe ik je even het draaiboek toekomen zoals dat nu staat. Hierin staan onder meer tijden
en locaties. Een paar punten van aandacht, waar ik je dadelijk ook nog even voor bel:
- Degene die met het OV komen: het zou het fijnst zijn als die om uiterlijk 09:45 op station
Woerden zijn. Wij regelen vervoer van het station naar de locatie.
- Ik begrijp dat BZK aan heeft gegeven de keus aan jullie te laten of Jos al meekomt bij het
ochtendprogramma inzake gaswinning. Graag hoor ik of dat het geval is. In verband met
ruimte is het het handigst als Jos niet met ondersteuning bij het ochtendprogramma is.
- Vanaf 10 uur starten we, tot 11:15. Daarna is er weer vervoer naar de volgende locatie
geregeld. Dit is de Kruiskerk in Woerden.
- Het gesprek is vormvrij, en zal gemodereerd worden door wethouder Haring. Hij heeft
zojuist zijn dossier gekregen. Inwoners zijn verdeeld over drie groepen.
- Daarnaast heeft Haring aangegeven dat hij wil dat er twee afgevaardigden vanuit de

gemeenteraad aanwezig zijn. Inhoudelijk geen verschil, maar gezien zijn positie als
interim wethouder wel gewenst vanuit het gedeelte continuïteit. Hoor graag of jullie hier
bezwaar tegen hebben. Dit geldt overigens ook voor het bestuurlijk gesprek.
- Om twaalf uur is er lunch voor de deelnemers. Graag hoor ik of jij aanwezig blijft. Ik
begreep de vorige keer dat dit nog enigszins onzeker was?
- Daarna is het middag programma. Als je daar meer informatie over wilt hebben hoor ik het
ook graag.
Ik hoor het graag, hoop dat het duidelijk is. Voor nu in ieder geval alvast een fijn weekend.
Met groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T +316
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

cid:image006.jpg@01D393C3.9B86E0D0

-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te

verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
-De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op woerden.nl

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 15:38
Aan:
Onderwerp: Draaiboek en update

Dag
,
Hierbij doe ik je even het draaiboek toekomen zoals dat nu staat. Hierin staan
onder meer tijden en locaties. Een paar punten van aandacht, waar ik je dadelijk
ook nog even voor bel:
- Degene die met het OV komen: het zou het fijnst zijn als die om uiterlijk 09:45
op station Woerden zijn. Wij regelen vervoer van het station naar de
locatie.
- Ik begrijp dat BZK aan heeft gegeven de keus aan jullie te laten of Jos al
meekomt bij het ochtendprogramma inzake gaswinning. Graag hoor ik of
dat het geval is. In verband met ruimte is het het handigst als Jos niet met
ondersteuning bij het ochtendprogramma is.
- Vanaf 10 uur starten we, tot 11:15. Daarna is er weer vervoer naar de
volgende locatie geregeld. Dit is de Kruiskerk in Woerden.
- Het gesprek is vormvrij, en zal gemodereerd worden door wethouder Haring.
Hij heeft zojuist zijn dossier gekregen. Inwoners zijn verdeeld over drie
groepen.
- Daarnaast heeft Haring aangegeven dat hij wil dat er twee afgevaardigden
vanuit de gemeenteraad aanwezig zijn. Inhoudelijk geen verschil, maar
gezien zijn positie als interim wethouder wel gewenst vanuit het gedeelte
continuïteit. Hoor graag of jullie hier bezwaar tegen hebben. Dit geldt
overigens ook voor het bestuurlijk gesprek.
- Om twaalf uur is er lunch voor de deelnemers. Graag hoor ik of jij aanwezig
blijft. Ik begreep de vorige keer dat dit nog enigszins onzeker was?
- Daarna is het middag programma. Als je daar meer informatie over wilt
hebben hoor ik het ook graag.
Ik hoor het graag, hoop dat het duidelijk is. Voor nu in ieder geval alvast een fijn
weekend.
Met groet,
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
T +316 83 33 83 57 |E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
Prioriteit:

@hotmail.com"
RE: Gasboringen gemeente Woerden
maandag 29 januari 2018 12:56:49
Brief aan B&W Woerden WP Papekop (GELAKT).pdf
Hoog

Geachte
,
Ik heb onlangs onderstaande e-mail van u doorgestuurd gekregen en graag zou ik daarop willen
reageren. Laat ik eerst mijzelf ook even voorstellen: Mijn naam is
en ik ben
winningsplannen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze
functie houd ik mij bezig met alle olie-, gas- en zoutwinning op land in Nederland en onderhoud
contacten met operators en onze adviseurs (Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), TNO, de
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en decentrale overheden). Ik begrijp uw zorgen
en waardeer uw behoefte aan nuance in deze gevoelige discussie. Vanuit het ministerie willen
wij graag ingaan op uw vragen, maar daarbij willen we graag de officiële kanalen voor
communicatie aanhouden. Daarom is er vanuit de Directie Energie en Omgeving van het
ministerie van Economische Zaken en Klimaat een brief opgesteld en verstuurd aan het College
van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Woerden. In deze brief wordt ingegaan op
uw vragen en de situatie rondom Papekop. Een afschrift van deze brief vindt u in de bijlage.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik
het graag.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T 070
M 06
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Van:
[mailto:
@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:04
Aan:
Onderwerp: Gasboringen gemeente Woerden

Geachte
,
Beste
,
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is

Het gaat om het volgende; Onder een woonwijk binnen de gemeente Woerden
(Molenvliet) ligt een klein gasveld , 1 miljoen kuub. Dit veld is veel kleiner dan het veld in
Slochteren maar toch veroorzaakt het veel onrust in onze gemeente. Er is eerder door
economische zaken een concessie uitgegeven voor boringen in dit gasveld aan het
Canadese bedrijf Vermillion.
De gehele Woerdense raad heeft zich middels een motie tegen boringen in dit gasveld
uitgesproken. Desalniettemin zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een
aantal partijen zich extra sterk aan het maken tegen deze gasboringen.
VVD Woerden is van de nuance en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Graag zouden
wij daarom geïnformeerd willen worden over de stand van zaken mbt boringen in dit
gasveld.
Vragen daarbij zijn:
- Hoe lang is de vergunning van Vermillion geldig?
- Is er reden om aan te nemen dat er geboord gaat worden en wanneer dan?

- Wat is het te verwachten effect op de woonwijk als er geboord gaat worden?
- Zijn er garanties af te geven aan de bewoners van de woonwijk?
- What is in it voor Woerden?
Zou je ons kunnen helpen met creëren van rust in Woerden mbt dit dossier?
Met vriendelijke groet,
VVD Woerden
Tel. 06

50
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
RE: Gasboringen gemeente Woerden
maandag 15 januari 2018 11:51:11

Hoi
,
De project secretaris winningsplannen (
) schrijft aan deze brief. Donderdag heb ik
al een goed concept van hem gekregen wat hij nog op onderdelen bijwerkt. De brief kan deze
week verstuurd worden.

Hartelijke groet,
Tel. 06-

Van:
Verzonden: zondag 14 januari 2018 15:57
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gasboringen gemeente Woerden
Ha
,
,
Hoe staat het inmiddels met deze brief?
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 15:50
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gasboringen gemeente Woerden

,
Excuus voor late beantwoording, wilde nog even checken met PA of dit wat haar betreft ook oké
was, en zij kwam hier deze week pas weer aan toe. Voor in het nieuwe jaar: ja, zo’n brief lijkt
een heel goed idee.
Maar nu mogen we eerst allen kerst vieren J
Fijne feestdagen!

Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 14:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gasboringen gemeente Woerden

Ha
,
Wij communiceren niet met gemeenteraadsleden ! Dat is een taak voor het college van B&W.
Maar wij hebben wel belang bij het beantwoorden van de gestelde vragen. Wat ik mij kan
voorstellen is dat we een brief aan het college van B&W sturen waarin we kort ingaan op de
stand van zaken en ook de in de mail gestelde vragen beantwoorden zonder de vragensteller te
noemen.
Volgens mij blijven we hiermee rolzuiver en komen we ook tegemoet aan de sympathieke
interventie.
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:53
Aan:
Onderwerp: FW: Gasboringen gemeente Woerden

Ha
,
Lijkt me goed om iemand van E&O contact op te laten nemen met het betreffende
gemeenteraadslid. Eens? Zo ja, welke naam kan ik doorgeven aan
?
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:51

Aan:
Onderwerp: FW: Gasboringen gemeente Woerden
Joe,
Kan jij mij helpen hiermee?
Alrighty

Van:
[mailto:
@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:04
Aan:
Onderwerp: Gasboringen gemeente Woerden

Geachte
,
Beste
,
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is

Het gaat om het volgende; Onder een woonwijk binnen de gemeente Woerden
(Molenvliet) ligt een klein gasveld , 1 miljoen kuub. Dit veld is veel kleiner dan het veld in
Slochteren maar toch veroorzaakt het veel onrust in onze gemeente. Er is eerder door
economische zaken een concessie uitgegeven voor boringen in dit gasveld aan het
Canadese bedrijf Vermillion.
De gehele Woerdense raad heeft zich middels een motie tegen boringen in dit gasveld
uitgesproken. Desalniettemin zijn in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een
aantal partijen zich extra sterk aan het maken tegen deze gasboringen.
VVD Woerden is van de nuance en wil geen onnodige onrust veroorzaken. Graag zouden
wij daarom geïnformeerd willen worden over de stand van zaken mbt boringen in dit
gasveld.
Vragen daarbij zijn:
- Hoe lang is de vergunning van Vermillion geldig?
- Is er reden om aan te nemen dat er geboord gaat worden en wanneer dan?
- Wat is het te verwachten effect op de woonwijk als er geboord gaat worden?
- Zijn er garanties af te geven aan de bewoners van de woonwijk?
- What is in it voor Woerden?
Zou je ons kunnen helpen met creëren van rust in Woerden mbt dit dossier?
Met vriendelijke groet,
VVD Woerden
Tel.

52
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Re: Gasboringen gemeente Woerden
donderdag 11 januari 2018 10:35:54

De gedragscode kun je googelen. Ik heb die ook niet separaat.
Gedragscode en Nogepa zou de truc moeten doen.
Ministerie van Economische Zaken
DG-ETM, directie Energie en Omgeving
tel.
email:
@minez.nl

Verstuurd vanaf mijn iPad: bij voorbaat excuses voor typefouten en ongewenste
automatisch correctie's.
Op 11 jan. 2018 om 09:59 heeft
volgende geschreven:

<

@minez.nl> het

Ik ga ermee bezig, omdat dit eigenlijk in het rayon van
valt zal ik ook met haar overleggen. Heb
jij toevallig die gedragscode voor mij? Is dat een document oid?
Mvg,

Van:
Verzonden: woensdag 10 januari 2018 17:35
Aan:
Onderwerp: FW: Gasboringen gemeente Woerden
Ha
,
Kun jij de antwoorden op deze vragen voorbereiden?
De laatste twee vragen zijn politiek en moeten procedureel beantwoord worden (zoals verwijzing naar de
gedragscode van de sector).
Probeer maar!
Gr

Van:
Verzonden: woensdag 27 december 2017 9:18
Aan:
CC:
;
Onderwerp: Fwd: Gasboringen gemeente Woerden

Ha
,
Zie verlate reactie van
college willen opstellen ?
Groet,

. Zou jij in het nieuwe jaar een brief aan het

Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:

"
@minez.nl>
Datum: 22 december 2017 15:50:22 CET
Aan:
@minez.nl>

Kopie:
<
@minez.nl>
Onderwerp: Antw.: Gasboringen gemeente Woerden
,
Excuus voor late beantwoording, wilde nog even checken met PA of dit wat haar betreft
ook oké was, en zij kwam hier deze week pas weer aan toe. Voor in het nieuwe jaar: ja,
zo’n brief lijkt een heel goed idee.
Maar nu mogen we eerst allen kerst vieren J
Fijne feestdagen!

Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 14:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Gasboringen gemeente Woerden
Ha
,
Wij communiceren niet met gemeenteraadsleden ! Dat is een taak voor het college van
B&W.
Maar wij hebben wel belang bij het beantwoorden van de gestelde vragen. Wat ik mij
kan voorstellen is dat we een brief aan het college van B&W sturen waarin we kort
ingaan op de stand van zaken en ook de in de mail gestelde vragen beantwoorden
zonder de vragensteller te noemen.
Volgens mij blijven we hiermee rolzuiver en komen we ook tegemoet aan de
sympathieke interventie.
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:53
Aan:
Onderwerp: FW: Gasboringen gemeente Woerden
Ha
,
Lijkt me goed om iemand van E&O contact op te laten nemen met het betreffende
gemeenteraadslid. Eens? Zo ja, welke naam kan ik doorgeven aan
?
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:51
Aan:
Onderwerp: FW: Gasboringen gemeente Woerden
Joe,
Kan jij mij helpen hiermee?
Alrighty

Van:
[mailto:
@hotmail.com]
Verzonden: maandag 11 december 2017 12:04
Aan:
Onderwerp: Gasboringen gemeente Woerden

Geachte
,
Beste
,
Mag ik mij even voorstellen. Mijn naam is
Het gaat om het volgende; Onder een woonwijk binnen de
gemeente Woerden (Molenvliet) ligt een klein gasveld , 1 miljoen
kuub. Dit veld is veel kleiner dan het veld in Slochteren maar toch
veroorzaakt het veel onrust in onze gemeente. Er is eerder door
economische zaken een concessie uitgegeven voor boringen in dit
gasveld aan het Canadese bedrijf Vermillion.

De gehele Woerdense raad heeft zich middels een motie tegen
boringen in dit gasveld uitgesproken. Desalniettemin zijn in
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een aantal partijen
zich extra sterk aan het maken tegen deze gasboringen.
VVD Woerden is van de nuance en wil geen onnodige onrust
veroorzaken. Graag zouden wij daarom geïnformeerd willen
worden over de stand van zaken mbt boringen in dit gasveld.
Vragen daarbij zijn:
- Hoe lang is de vergunning van Vermillion geldig?
- Is er reden om aan te nemen dat er geboord gaat worden en
wanneer dan?
- Wat is het te verwachten effect op de woonwijk als er geboord
gaat worden?
- Zijn er garanties af te geven aan de bewoners van de woonwijk?
- What is in it voor Woerden?
Zou je ons kunnen helpen met creëren van rust in Woerden mbt
dit dossier?
Met vriendelijke groet,
VVD Woerden
Tel.

53
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Gaswinning Woerden
woensdag 31 januari 2018 19:21:14
image001.png

Beste
,
Wij zijn op de hoogte van de uitnodiging van de SP om op de bijeenkomst
van 17 februari liefdeswensen in ontvangst te nemen.
Ik heb daarover met hun direct contact gehad.
Wij gaan niet in op de uitnodiging en hebben aangegeven open te staan voor
een gesprek met mevrouw Beckerman om haar bij te praten.
Hierover zal nog nadere afstemming plaats gaan vinden.
Verder hebben wij medio februari een gesprek gepland staan met wethouder
Haring van de gemeente Woerden om deze ook bij te praten.
Afhankelijk van de uitkomst van dit gesprek zullen wij ons beraden op de
mogelijke inzet van aanvullende communicatie activiteiten in de omgeving.
Op dit moment hebben wij nog geen concrete plannen om de, zoals in de
brief ook gestelde plannen en vergunningen, in te dienen.
Dank voor het toesturen van de brief.
Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag!
Met vriendelijke groet / Best regards,
Communication advisor
Phone
@vermilionenergy.com
Vermilion Energy Netherlands BV
Zuidwalweg 2
8861 NV Harlingen
The Netherlands
Phone (+31) 0517 493 333
www.vermilionenergy.com

Van:
[mailto
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 16:50
Aan:
CC:
Onderwerp: Gaswinning Woerden

@minez.nl]

Beste
,
Jullie hebben vast wel de volgende video gezien van 4 dagen geleden:
https://vimeo.com/252852288. Gaan jullie hierop in? Afgelopen vrijdag heb ik namelijk een
brief vanuit het ministerie naar B&W Woerden gestuurd naar aanleiding van vragen die door
een gemeenteraadslid intern naar het ministerie zijn gestuurd in december 2017 en via via bij
mij terecht zijn gekomen en ik was benieuwd of Vermilion ook nog over dit onderwerp gaat
communiceren met de omgeving n.a.v. de uitnodiging zoals genoemd in het filmpje.
(Omdat wij niet mogen reageren naar raadsleden hebben we gereageerd in de vorm van een
brief aan B&W, die overigens al tot de volgende artikelen heeft geleid: https://woerden.tv/nogjaren-geen-gas-en-olieboring-woerden/; https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717913/voorlopiggeen-gasboringen-in-woerden.html. Een afschrift van die brief kan je overigens in de bijlage
vinden. Deze is op vrijdag 26 januari 2018 verzonden).
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………

Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T
M
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is
gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

"

RE: Hallo
, wie is jouw opvolger bij Woerden? Hèb je wellicht contactgegevens?
dinsdag 19 februari 2019 09:06:29

,

@woerden.nl (nummer heb ik niet) (telefoon maakte er een autocorrect van).

Of bedoelde je de vraagtekens voor de operators op zee vraag (dat is ir.t. het dumping bericht (vraag van BZ).
-----Oorspronkelijk bericht----Van:
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 08:33
Aan:
@minez.nl>
Onderwerp: Re: Hallo
wie is jouw opvolger bij Woerden? Hèb je wellicht contactgegevens?
Ja, kiespijn

@woerden.nl). Heb jij nog de namen van de operators op zee / in de EEZ?

> Op 19 feb. 2019 om 08:20 heeft
>
>
>
> Verstuurd vanaf mijn iPad

@minez.nl> het volgende geschreven:
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Re: Hallo
wie is jouw opvolger bij Woerden? Hèb je wellicht contactgegevens?
dinsdag 19 februari 2019 09:03:11

??
Verstuurd vanaf mijn iPad
> Op 19 feb. 2019 om 08:37 heeft
>
> Of wellicht een collega die het weet kan ook..
>
>> Op 19 feb. 2019 om 08:20 heeft
>>
>>
>>
>> Verstuurd vanaf mijn iPad

@minez.nl> het volgende geschreven:

@minez.nl> het volgende geschreven:

57
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

interne communicatie: nota nav brief Nationale Ombudsman inz. gaswinning Woerden
woensdag 11 september 2019 13:31:57
DOMUS-18024381interne_communicatie__nota_nav_brief_Nationale_Ombudsman_inz__gaswinning_Woerden__.MSG.DRF

57a
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
;
RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden
niet zakken"
donderdag 8 februari 2018 13:43:27

Beste
,
Bedankt dat je dit zo snel kan oppakken (en voor de terugkoppeling). Ik zal doorgeven aan
bureau Nationale ombudsman dat EZK dit oppakt en daarbij zal ik dan jouw naam noemen (als
inhoudelijk aanspreekpunt).
Vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:40
Aan:
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
;
;
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Hallo,
Heb net gesproken met
. We gaan volgende week een afspraak plannen. Meindert
Smallenbroek en ik gaan richting woerden. Afspraak wordt gemaakt via B&W Woerden.
M.vr.gr. Woerden

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 11:56
Aan:
CC:
;
Onderwerp: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep
'laat woerden niet zakken'
Urgentie: Hoog

Beste
,
Inmiddels heb ik de behandelaar bij bureau Nationale ombudsman gesproken en wat meer
informatie kunnen vergaren.
Uit dit gesprek kwam het volgende:
De ombudsman is in oktober in Woerden geweest. Hieruit is gebleken dat een sterke wens
bestaat om in contact te treden met MEZK of medewerkers van het ministerie. Hierin heeft de
ombudsman zelf bekeken wat mogelijk is en wat hij noodzakelijk acht. De ombudsman had dit
in de kennismaking met MEZK in januari willen bespreken. In deze kennismaking bleek daar
echter geen ruimte voor omdat dit twee dagen na de beving in Zeerijp was en het gesprek toen
enkel nog over Groningen ging. De ombudsman had echter nog steeds de wens hier expliciet
aandacht voor te vragen bij de minister, wat de reden is geweest van deze (wat formelere)
brief.
Het verhaal is dat “woerden” zelf contact met ons opneemt. Hierover heb ik begrepen dat dit
ziet op de actiegroep en het collega van B&W gezamenlijk. De brief met dit verzoek is deze
week aan MEZK verstuurd. Deze brief heb ik vanmorgen ook via de mail ontvangen van de
medewerker van bureau Nationale ombudsman. Zie hiervoor de bijlage.
Verzoek aan jou: telefonisch contact opnemen met contactpersoon en raadslid
en
vanuit daar de behoefte tot een gesprek met de actiegroep/gemeente te verkennen.
Zijn gegevens zijn:
,
’,
@sterkwoerden.nl en
telefoon: 06
Ter informatie heb ik nog een nieuwbericht bijgevoegd wat ik ontving van
,
aangaande deze brief van de actiegroep/gemeente aan MEZK.
Ik verneem graag als je hierover nog af wilt stemmen en ik blijf graag aangesloten bij het
vervolg en acties hierop.
Groet,
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: kamervragen Woerden
woensdag 20 februari 2019 15:57:35

,
Kan jij hier actie op ondernemen? Ik kan nu beantwoording niet de lijn in doen, wacht alleen
nog op reactie tav WOB. Bewoner moeten toch ergens het idee vandaan halen.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 13:52
Aan:
;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

Ha
,
Waar halen deze bewoners dan deze info vandaan? Want ze presenteren het alsof het uit WOB
naar voren komt.
gaf aan dat er inderdaad iets in de WOB stukken zat.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 13:02
Aan:
<
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

<

@minez.nl>

Dag
,
Er is geen dergelijke aanvraag gedaan. Het stond in een voorbereiding op een overleg met de
TK uit 2014 of 2015 10.1.c
Gegroet,

Dat stuk is niet openbaar gemaakt.

Van:
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 18:12
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

@minez.nl>

,
Ik begreep eerder van
dat bij de stukken die zijn vrijgegeven in het kader van het WOB
verzoek een aanvraag/vergunning zou hebben gezeten waar nu deze mensen op baseren dat
Vermilion naar olie gaat winnen. Kan je daar iets meer over aangeven? Zie opmerking bij
bijgevoegde nota.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:47
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
@minez.nl>;
@minez.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

Dag
,
Ik vermoedde al zoiets.
Ik denk dat ik met de beantwoording zoals ik die zojuist heb verwoord, ook een antwoord heb
gegeven op vraag 2.
Mocht je toch meer info nodig hebben, dan hoor ik dat graag (nou ja) van je.
Gegroet,

Van:

Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:42
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
@minez.nl>;
@minez.nl>
Onderwerp: Re: kamervragen Woerden
Sorry, de vraag waar ik een opmerking heb geplaatst natuurlijk (vraag 2 denk ik).
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 13 feb. 2019 om 15:39 heeft
geschreven:

@minez.nl> het volgende

Dag
,
Wil je echt de input van
en mij op vraag 1 (of we bekend zijn met het
artikel dat Vermilion een tweede boorput zou willen plaatsen)?
Daarop kan ik antwoorden dat we met dat artikel bekend zijn.
Een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe boorput, of een andersoortige
aanvraag die op concrete winning zou kunnen duiden, hebben we overigens nooit
ontvangen en ons is ook anderszins niet bekend dat Vermilion hiertoe concrete
plannen heeft. 10.1.c

nogmaals indien de vergunninghouder tot winning zou willen overgaan, hetgeen
(nogmaals) bij ons tot op heden niet bekend is.
Gegroet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DGKE / Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon: 070
/
fax: 070
e-mail:
@minez.nl

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:58
Aan:
@minez.nl>;
@minez.nl>;
<
Onderwerp: kamervragen Woerden

@minez.nl>

Ha,
Beckerman heeft vragen gesteld over vermeende plannen voor oliewinning bij
Woerden. Bijgaand treffen jullie en voorzetje voor de beantwoording. Graag wil ik
jullie input voor de beantwoording. In ieder geval op vraag 1 (
en
) en
vragen 3 en 4
). Overige opmerkingen zijn natuurlijk ook welkom.
Lukt dit voor het einde van de week?
Groet,

----------------------------------------------------------------------------------------Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 070
fax 070
email:
@minez.nl

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in
het bezit dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of
rijbewijs). Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen,

wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

;
RE: kamervragen Woerden
woensdag 20 februari 2019 17:48:30

,
Ter duiding. De informatie is opgenomen in een factsheet gaswinning Woerden tbv het AO
Energie op 27/5/2015. Deze factsheet zit als bijlage 19 bij het tweede besluit op het WOBverzoek dat is ingediend. Ter voorbereiding van dit tweede besluit en in de beroepsfase op het
eerste besluit zijn een aantal stukken doorgenomen in aanwezigheid van de WOB-verzoeker
. Daaronder begrepen bijlage 19 “de factsheet”. Deze stukken waren op dat moment
ongelakt. WJZ heeft geoordeeld dat het betreffende document slechts deels openbaar is en de
informatie over de gecombineerde olie en gaswinning in Woerden als vertrouwelijke
bedrijfsinformatie niet openbaar hoefde te worden gemaakt. De inhoud van de stukken is in
ieder geval openbaar gemaakt aan
.

Met vriendelijke groet,

MT-lid directie Warmte en Ondergrond
Cluster Mijnbouwvergunningen
Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 16:42
Aan:
;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

In een presentatie, georganiseerd door WJZ nav de rechtszitting afgelopen december, van de
Wob-stukken aan de indiener van het Wob verzoek was deze passage nog ongelakt. Maar er is
hoe dan ook geen aanvraag van dien aard.
Gegroet,

Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 13:52
Aan:
@minez.nl>;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

@minez.nl>

Ha
,
Waar halen deze bewoners dan deze info vandaan? Want ze presenteren het alsof het uit WOB
naar voren komt.
gaf aan dat er inderdaad iets in de WOB stukken zat.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 13:02
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

@minez.nl>

Dag
,
Er is geen dergelijke aanvraag gedaan. Het stond in een voorbereiding op een overleg met de
TK uit 2014 of 2015 10.1.c
Gegroet,

Dat stuk is niet openbaar gemaakt.

Van:
Verzonden: dinsdag 19 februari 2019 18:12
Aan:
<
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

@minez.nl>

,
Ik begreep eerder van
dat bij de stukken die zijn vrijgegeven in het kader van het WOB
verzoek een aanvraag/vergunning zou hebben gezeten waar nu deze mensen op baseren dat

Vermilion naar olie gaat winnen. Kan je daar iets meer over aangeven? Zie opmerking bij
bijgevoegde nota.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:47
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
@minez.nl>;
@minez.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

Dag
,
Ik vermoedde al zoiets.
Ik denk dat ik met de beantwoording zoals ik die zojuist heb verwoord, ook een antwoord heb
gegeven op vraag 2.
Mocht je toch meer info nodig hebben, dan hoor ik dat graag (nou ja) van je.
Gegroet,

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:42
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
<
@minez.nl>;
<
@minez.nl>
Onderwerp: Re: kamervragen Woerden
Sorry, de vraag waar ik een opmerking heb geplaatst natuurlijk (vraag 2 denk ik).
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 13 feb. 2019 om 15:39 heeft
geschreven:

<

@minez.nl> het volgende

Dag
,
Wil je echt de input van
en mij op vraag 1 (of we bekend zijn met het
artikel dat Vermilion een tweede boorput zou willen plaatsen)?
Daarop kan ik antwoorden dat we met dat artikel bekend zijn.
Een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe boorput, of een andersoortige
aanvraag die op concrete winning zou kunnen duiden, hebben we overigens nooit
ontvangen en ons is ook anderszins niet bekend dat Vermilion hiertoe concrete
plannen heeft. 10.1.c

nogmaals indien de vergunninghouder tot winning zou willen overgaan, hetgeen
(nogmaals) bij ons tot op heden niet bekend is.
Gegroet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DGKE / Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon: 070
/
fax: 070
e-mail:
@minez.nl

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:58
Aan:
<
@minez.nl>;
@minez.nl>;
<
Onderwerp: kamervragen Woerden
Ha,

@minez.nl>

Beckerman heeft vragen gesteld over vermeende plannen voor oliewinning bij
Woerden. Bijgaand treffen jullie en voorzetje voor de beantwoording. Graag wil ik
jullie input voor de beantwoording. In ieder geval op vraag 1 (
en
) en
vragen 3 en 4 (
). Overige opmerkingen zijn natuurlijk ook welkom.
Lukt dit voor het einde van de week?
Groet,

----------------------------------------------------------------------------------------Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 070
fax 070
email:
@minez.nl

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in
het bezit dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of
rijbewijs). Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen,
wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden
Datum:
dinsdag 19 februari 2019 18:11:41
Bijlagen:
DOMUS-19052397-v1brief_TK_Beantwoording_Kamervragen_van_het_lid_Beckerman_over_Vermilion_die_naar_olie_wil_boren_bij_Woerden.DOCX
DOMUS-19052392-v1Nota_Beantwoording_Kamervragen_van_Beckerman_over_Vermilion_die_naar_olie_wil_boren_bij_Woerden.DOCX

,
Ik begreep eerder van
dat bij de stukken die zijn vrijgegeven in het kader van het WOB verzoek
een aanvraag/vergunning zou hebben gezeten waar nu deze mensen op baseren dat Vermilion naar
olie gaat winnen. Kan je daar iets meer over aangeven? Zie opmerking bij bijgevoegde nota.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:47
Aan:
CC:
;
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden

;

Dag
,
Ik vermoedde al zoiets.
Ik denk dat ik met de beantwoording zoals ik die zojuist heb verwoord, ook een antwoord heb
gegeven op vraag 2.
Mocht je toch meer info nodig hebben, dan hoor ik dat graag (nou ja) van je.
Gegroet,

Van:
Verzonden: woensdag 13 februari 2019 15:42
Aan:
@minez.nl>
CC:
@minez.nl>;
@minez.nl>
Onderwerp: Re: kamervragen Woerden
Sorry, de vraag waar ik een opmerking heb geplaatst natuurlijk (vraag 2 denk ik).

@minez.nl>;

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 13 feb. 2019 om 15:39 heeft
geschreven:

<

@minez.nl> het volgende

Dag
,
Wil je echt de input van
en mij op vraag 1 (of we bekend zijn met het artikel dat
Vermilion een tweede boorput zou willen plaatsen)?
Daarop kan ik antwoorden dat we met dat artikel bekend zijn.
Een aanvraag voor het plaatsen van een nieuwe boorput, of een andersoortige
aanvraag die op concrete winning zou kunnen duiden, hebben we overigens nooit
ontvangen en ons is ook anderszins niet bekend dat Vermilion hiertoe concrete plannen
heeft.
nogmaals indien
de vergunninghouder tot winning zou willen overgaan, hetgeen (nogmaals) bij ons tot
op heden niet bekend is.
Gegroet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DGKE / Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon: 070
fax: 070
e-mail:
minez.nl

Van:

Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:58
Aan:
@minez.nl>;
l@minez.nl>;
Onderwerp: kamervragen Woerden

@minez.nl>

Ha,
Beckerman heeft vragen gesteld over vermeende plannen voor oliewinning bij Woerden.
Bijgaand treffen jullie en voorzetje voor de beantwoording. Graag wil ik jullie input voor
de beantwoording. In ieder geval op vraag 1 (
en
) en vragen 3 en 4
). Overige opmerkingen zijn natuurlijk ook welkom.
Lukt dit voor het einde van de week?
Groet,

----------------------------------------------------------------------------------------Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Klimaat & Energie
Directie Warmte en Ondergrond
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 070
fax 070
email:
@minez.nl

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het
bezit dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of
rijbewijs). Indien u bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt
u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

TER ONDERTEKE
Directoraat-generaal Klimaat
en Energie

Aan de Minister
Auteur

nez.ni
Datum
19 februari 2019
Kenmerk

nota

DGKE/ 19052392

Beantwoording Kamervragen van Beckerman (SP) over
Vermilion die naar olie wil boren bij Woerden

Bhm
19053355
Kopie aan

Parafenroute
.PG K&E
Sandor Gaastra

W&O. directeur
Meindert Smallenbroek

BBR

Bijlage(n)
1

Aanleiding
Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft vragen gesteld naar aanleiding van een
krantenartikel waarin vermeld werd dat Vermilion naar olie wil boren bij Woerden.
Advies
U kunt de brief aan de Tweede Kamer met de beantwoording ondertekenen.

O"

oj
Oa

ro"
w"

Kernpunten
•
Vermilion heeft een aantal jaar geleden de vergunningen (de
opsporingsvergunning en de winningsvergunning, ofwel de concessies)
overgenomen voor het Papekopveld nabij Woerden. NAM heeft in 1986 een
proefboring bij dit veld gedaan en geconcludeerd dat er onvoldoende winbare
olie aanwezig is.
10.1.c
•

10-

*01

»■

•

De vragen van Beckerman hebben betrekking op een techniek waarbij met de
winning van aardolie ook aardgas kan meekomen. Dit aardgas wordt dan weer
geïnjecteerd in hetzelfde veld om de druk in het reservoir op peil te houden en
daarmee de oliewinning te optimaliseren. Deze techniek wordt in Nederland
(nog) niet tbegepasET
nie Tweede Kamer neert verschillende keren Kamervragen gesteld over (de
gaswinning van) dit veld. Vermilion heeft op dit moment geen
omgevingsvergunning aangevraagd of een geactualiseerd winningsplan
ingediend voor de winning van aardolie of aardgas in dit veld.
Ontvangen BBR
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61
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Min: Bhm Nota MEZ beantwoording Kamervragen over gaswinning Woerden
maandag 5 februari 2018 14:43:30
DOMUS-#17090887Min__Bhm_Nota_MEZ_beantwoording_Kamervragen_over_gaswinning_Woerden.ZZZ.DRF
DOMUS-#15154125Bhm_Uw_vraag_naar_aanleiding_van_krantenartikel_over_voorgenomen_gaswinning_bij_Woerden.ZZZ.DRF
DOMUS-#15146002-Bhm_Bestuurlijk_overleg_Woerden_op_15-10-2015.ZZZ.DRF

,
Zie bijgaand aantal stukken over Woerden, in beantwoording wordt ook nog naar eerdere
beantwoording verwezen, kamernr zit er bij.
Groet,

----------------------------------------------------------------------------------------Mijnbouw
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging
Directie Energie & Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 070
fax 070
email:
@minez.nl

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit
dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u
bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.
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Bodegraven Reeuwijk

X3emeente
Q
-■4

Klantcontactcentrum
(Burgerzaken):
Julianastraat 6
2411 CV Bodegraven

Ministerie van Economische Zaken
De heer H.G.J. Kamp
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1
2411 BD Bodegraven
Postbus 401
2410 AK Bodegraven
T 0172 («ww.bodegraven-reeuwijk.nl
info@bodegraven-reeuwijk.nl

Datum verzonden 2 1 JUL 2017
Ons kenmerk

Z/17/055306/ DOC-17028106

Uw kenmerk
Behandeld door
Bijlage(n)
Onderwerp

1
aangenomen motie locatie Papekop

Geachte heer Kamp,
De Gemeenteraad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in de vergadering
van 6 juli 2017 een motie aangenomen waarin zij het college van B en W van de
gemeente Bodegraven-Reeuwijk opdragen om op geen enkele wijze medewerking te
verlenen aan welk verzoek ook dat leidt tot boringen in het Groene Hart c.q. het
Papekopseveld.
Wij brengen deze motie (zie bijlage) graag onder uw aandacht.
OJ
OJ
OJ
-4.1

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
op maandag tot en met vrijdag via teiefoonnummer (0172)
mailadres info@bodeQraven-reeuwiik.nl.
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Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
De gemeentesecretaris,
De Bdïgerrieester,

, bereikbaar
of via e-
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Gemeente Jk

Bodegraven Reeuwijk

O
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MOTIE

Datum

M/S’

5 Juli 2017

Agendapunt

Ondeiwerp

Olie en gasboringen in Groene Hart

Fractte

Christenunie

De raad van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
In vergadering bijeen op woensdag 6 Juli 2017,
Behandelend agendapunt gas en olieboringen in Papekop
Gehoord de discussie,
Overwegende,
• Dat de gemeenteraad van Bodegraven Reeuwijk heeft uitgesproken schallegasvrije
gemeente te willen zijn en blijven.
• Vermilion Energy te kennen heeft gegeven in 2017 olie en gas te willen winnen in het
Papekopveld.
• Dat in een nog steviger bodem in Groningen de gevolgen hiervan al desastreus zijn.
• Het Groene Hart een zeer kwetsbaar veenweide gebied is en met een hogere
bevolkingsdichtheid dan Groningen.
Draagt het college op:
1. Op geen enkele wijze medewerking te verlenen aan welk verzoek ook dat leidt tot
boringen in het Groene Hart, c.q. het Papekopseveld.
2. Vemwon Energy en het ministerie van Economische zaken hiervan in kennis te stellen.

de orde van de dag.
Elly de Vries
D66

Burgerbelangen
Remco Tijss^

Gemeente

Bodegraven Reeuwijk
Postbus 401, 2410 AK Bodegraven
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden
woensdag 31 januari 2018 12:25:51

Bedankt!

Van:
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:18
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden
Backlash:
https://woerden.tv/woerden-nodig-minister-wiebes-gesprek/

Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 16:29
Aan:
CC:
;
;
Onderwerp: RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden

Ja mooi om te zien! Het bericht op Woerden.tv zijn bijna alleen maar letterlijke citaten uit de
brief. Goed bericht. RTV Utrecht heeft het onderhand ook al overgenomen zag ik
(https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717913/voorlopig-geen-gasboringen-in-woerden.html).
Ik zag alleen ook de volgende pagina voorbij komen bij Woerden.tv:
https://woerden.tv/gasboring-papekop/. Als je die FAQ drop-down menuutjes leest zijn ze daar
wat minder objectief en lijkt het ook alsof er verouderde berichtgeving staat. Misschien ook iets
om DC op te wijzen om te rectificeren? Misschien willen ze de discussie niet verder
aanwakkeren, maar als mensen die pagina nu weer vinden, dan is de niet eenduidige
berichtgeving misschien nog verwarrender dan de discussie die er aanvankelijk was lijkt me. Op
dat artikel wat
rondstuurde staat: “De angel is uit de verkiezingsprogramma’s van lokale
partijen” en dat willen we denk ik graag zo houden (en Woerden zelf ook).
Gr,

Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 15:10
Aan:
CC:
;
;
Onderwerp: RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden

Ha
,
Zie onderstaand bericht naar aanleiding van jou brief aan BenW woerden.
Goed werk!
Gr

Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 14:11
Aan:
;
(Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden

; Smallenbroek, drs. J.M.C.

Heel mooi dit bericht. Hierop zag ook het Wob-verzoek Papekop, ingediend door de
fractievoorzitter
van de lokale partij Sterk Woerden, dat ik samen met
van de Wob-kamer, eind vorig jaar, heb behandeld.
Gegroet,

Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 13:24
Aan:

; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);

Onderwerp: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden
https://woerden.tv/nog-jaren-geen-gas-en-olieboring-woerden/
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Woerden
woensdag 11 april 2018 09:28:34

,
Zou je mijn nog de info kunnen mailen over vrijdag, hoe laat ik waar moet zijn? Bvd!
Met vriendelijke groet,
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Overzicht Papekop-gasveld bij Woerden
donderdag 12 april 2018 17:09:25

Beste
,
Mij was gevraagd om een klein overzicht over het Papekop-veld bij Woerden toe te sturen in
aanloop naar het werkbezoek van morgen. Graag stuur ik je hierbij een overzicht die ik eerder
eens gemaakt heb over de stand van zaken en de gebeurtenissen rondom het gasveld:
Wat betreft de vergunningen die er momenteel liggen, wil ik graag een tijdslijn schetsen van de
ingediende aanvragen betreffende gaswinning uit het Papekop-veld. Op 29 juni 1986 is de
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) begonnen met boren van het boorgat
Papekop-01 (PKP-01) naar Papekop-veld, maar heeft dit veld nooit ontwikkeld om financiële en
logistieke redenen. Zo zou het veld voor de NAM niet winbaar zijn en te ver afliggen van
bestaande infrastructuur. Northern Petroleum Netherlands B.V. (hierna: NPN), een Brits olie- en
gasbedrijf, heeft het veld overgenomen van de NAM. Op 12 november 2004 heeft NPN een
winningsconcessie aangevraagd (ook wel productievergunning of winningsvergunning
genoemd). Een winningsconcessie betreft een geografisch gebied waarin de concessiehouder
(operator) het alleenrecht heeft op het winning van koolwaterstoffen binnen het gebied. Van
deze aanvraag is een kennisgeving in de Staatscourant gepubliceerd op 4 februari 2005. Op 7
juni 2006 is door de minister ingestemd met deze aanvraag en de winningsconcessie verleent
aan NPN. In artikel 4 van dit besluit staat dat de vergunning voor 25 jaar geldig is vanaf het
tijdstip van inwerkingtreding, wat dus betekend dat de winningsconcessie momenteel van
kracht is tot en met 2031. Hiermee mag echter nog niet begonnen worden met het winnen van
koolwaterstoffen. Naast diverse vergunningen voor een boring is er, zoals eerder benoemd, ook
een winningsplan nodig waarin de operator beschrijft wat de plannen zijn voor de winning van
een veld en wat de risico’s en effecten zijn die de winning met zich mee brengt en wat de
gevolgen van deze risico’s en effecten zijn op de omgeving. Op 22 oktober 2008 heeft NPN een
dergelijk winningsplan ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. De minister van
Economische Zaken heeft 17 augustus 2009 hiermee ingestemd en op 18 augustus 2009 is een
kennisgeving van dit instemmingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. In artikel 2 van het
instemmingbesluit geeft de minister aan in te stemmen met winning van 20% van de
aanwezige koolwaterstoffen. Op 6 april 2014 heeft de minister van Economische Zaken besloten
dat Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) de winningsconcessie en
vergunningen voor het Papekop-veld mag overnemen van NPN. Productie van het Papekop-veld
heeft echter nooit plaatsgevonden en ook is er geen infrastructuur aanwezig voor de verwerking
en transport van koolwaterstoffen naar de Gas Treatment Centres (GTC) van de operator.
Momenteel is PKP-01, de in 1986 geboorde exploratieput, ook geplugd met beton en verlaten
en moet er eerst een nieuwe put geboord worden voordat er gewonnen kan worden.
In het geval van voorgenomen mijnbouwactiviteiten moeten er meerdere vergunningen worden
aangevraagd door de operator voordat er begonnen mag worden met boren naar een olie- of
gasveld en de winning ervan. Voor het aanleggen van installaties op de reeds bestaande
mijnbouwlocatie en het boren zelf zijn omgevingsvergunningen nodig die toezien op de effecten
van het boren op de omgeving en het milieu. Voor de daadwerkelijke winning van het gas dient
de operator een eerder benoemd winningsplan in te dienen. Wat gaswinning voor effecten
hebben op de omgeving wordt beschreven in het winningsplan. Er is echter geen aanleiding om
aan te nemen dat deze vergunningen op korte termijn worden aangevraagd. Dit winningsplan
zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure doorlopen waarbij de provincies, gemeenten
en waterschappen inspraak hebben en bij betrokken worden. De garanties die ik u kan geven is
dat de procedure toeziet op veiligheid voor de omgeving en dat er pas ingestemd wordt met
een winningsplan als duidelijk is dat gaswinning veilig kan plaatsvinden. Het exploreren en
exploiteren van nieuwe gasvelden is aanvaardbaar als de veiligheid van mens, natuur en milieu
niet in het geding komt. Alle vergunningsprocedure zin er dan ook op gericht om dit op een
zorgvuldige manier te toetsen in het geval van een aanvraag. Gedurende deze procedure hecht
het ministerie er waarde aan een open en transparante wijze om met de omgeving te
communiceren.
In het geval van een vergunningsaanvraag of verzoek tot instemming met een winningsplan,
kijken wij als rijksoverheid elke aanvraag voor mijnbouwactiviteiten objectief en maken
afwegingen over de veiligheid en nut en noodzaak van de plannen voordat er een besluit wordt
opgesteld. Ik ben gehouden alle aanvragen voor vergunningen of winningsplannen te toetsen
tegen de vigerende regelgeving, onder andere om willekeur te voorkomen. Nogmaals, hiervan is
in de regio Woerden geen sprake en er zijn vanuit Vermilion ook geen plannen in de toekomst
om dergelijke benodigde vergunningen in te dienen. Er staan weigeringsgronden in de wet voor
de minister waardoor hij instemming met een winningsplan kan weigeren (Mbw. artikel 36, lid
1). Er zijn nu bij het ministerie géén aanvragen of plannen van Vermilion bekent voor wat dan
ook voor activiteit op en rondom de bestaande boorlocatie aan de “Parallelweg West” of op
nieuw aan te leggen mijnbouwlocaties, noch heeft Vermilion voornemens activiteiten rondom

Papekop te realiseren.
Aangezien er geen vigerend winningsplan is en ook geen onderhavig verzoek tot instemming
met een winningsplan voor het Papekop-veld is niet met zekerheid te zeggen wat de effecten
van eventuele gaswinning op de omgeving bij Woerden zullen zijn. Kijkend naar andere
winningen kunnen de effecten van een mogelijke (proef)boring, welke van tijdelijke aard zijn,
bestaan uit een toename van vrachtverkeer naar de boorlocatie, op- en afbouwwerkzaamheden
op de boorlocatie en mogelijke licht- en geluidsoverlast voor de nabije omgeving. Operators
nemen hiervoor maatregelen om overlast tot een minimum te beperken. Gaswinning leidt tot
bodembeweging. De grootte en gevolgen van deze bodembeweging is echter afhankelijk van
vele factoren, zoals onder andere: de dikte van het reservoir; de fysische eigenschappen van
het reservoirgesteente; het winbare volume van het gas; de diepte van het veld; de stijfheid
van het overliggende gesteente boven het reservoir en het geometrisch oppervlak van het
gasveld. In het oude winningsplan benoemt NPN dat de verwachte bodemdaling 1,2cm is en dat
de kans op geïnduceerde aardbevingen gering is. Vermilion heeft aangegeven dat zij de winning
mogelijk op een andere manier wil gaan aanpakken dan NPN destijds waardoor deze waardes
als indicatie moeten worden gezien. Overigens hebben bij andere in de regio gelegen
vergelijkbare velden nooit aardbevingen voorgedaan. Tevens heeft de operator een zorgplicht
heeft bij mijnbouwactiviteiten (Mbw. artikel 33) en dat de operator is verplicht om
bodembeweging door mijnbouwactiviteiten te meten (Mijnbouwbesluit artikelen 30 en 31).
Hiervoor wordt een meetnet uitgezet en meetplannen ingediend bij SodM om de bodemdaling te
monitoren.
Als je nog vragen hebt hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T 070
M 06
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

66
Redeneerlijn gaswinning Woerden
• De Nationale Ombudsman (hierna: ombudsman) verzoekt mij
middels een brief van begin februari in gesprek te gaan met
burgers en bestuurders van de gemeente Woerden over hun
zorgen met betrekking tot gaswinning uit het Papekop-veld.
• Begin februari heb ik ook vanuit de gemeente Woerden een
brief ontvangen met onder meer het verzoek om een gesprek
met mij.
• De ombudsman heeft op 18 oktober 2017 een bezoek
gebracht aan Woerden en heeft daar gesproken met:
1. vertegenwoordigers van de actiegroep “Laat Woerden niet
zakken” en
2. een vertegenwoordiger van het college van B&W van de
gemeente Woerden
• De ombudsman komt tot de volgende conclusies:
o De ombudsman heeft van genoemde gesprekspartners
begrepen dat Vermilion daar mogelijkheden voor
gaswinning verkent;
o Het gasveld ligt (grotendeels) onder de wijk Molenvliet in
Woerden;
o De verkenning van Vermilion leidde meteen tot verzet van
inwoners en later ook van betrokken gemeenten,
waterschappen en provincies.
• Het is de ombudsman duidelijk geworden dat inwoners en
bestuurders van Woerden zich grote zorgen maken over
mogelijke gaswinning in hun omgeving door de gebeurtenissen
in Groningen.
• Genoemde actiegroep wil met mij en de bestuurders van de
gemeente Woerden in gesprek over de mogelijke gaswinning.

1

• Uit het gesprek is de ombudsman gebleken dat vanuit EZK nog
niet is ingegaan op een verzoek tot een dergelijk gesprek.
• Eind januari heeft mijn ministerie het college van
burgemeester en wethouders van Woerden een brief gestuurd
met antwoord op vragen van de gemeenteraad over de
mogelijke gaswinning bij Woerden. Strekking van die brief is
dat Vermilion al wel een winningsvergunning voor
koolwaterstoffen voor het gebied Papekop heeft, maar dat er
pas begonnen kan worden met gaswinning indien er:
1. Een instemmingsbesluit is op een winningsplan
2. Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting is
en
3. Er een omgevingsvergunning voor het boren van een nieuw
boorgat is.
• Vermilion heeft echter nog geen aanvragen gedaan. Er gebeurt
op dit moment dus niets.
• Mijn ministerie heeft eerder gesprekken gevoerd met
burgemeester en wethouders van onder meer Woerden.
• In vervolg op de brief van de ombudsman en de gemeente
wordt nu een gesprek gepland met burgemeester en
wethouders van de gemeente Woerden en directie E&O.

2

67
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
scan nota gasboringen gemeente woerden
donderdag 15 februari 2018 12:24:47
DOMUS-#18022536-v4-STUK_RETOUR_BEWINDSPERSOON_-_Gasboringen_gemeente_Woerden.PDF

69
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

ter info - kamervragen woerden zijn onderweg
dinsdag 1 mei 2018 09:47:58
image001.png

70
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
terugkoppeling werkbezoek concept.docx
dinsdag 15 mei 2018 17:30:13
terugkoppeling werkbezoek concept.docx

Meindert,
Hierbij het concept-verslag van ons bezoek aan Woerden. Ik denk dat het aardig klopt. Jij als
topambtenaar bent uitvoerig aan het woord geweest. Dus ook aan jou de mogelijkheid het
concept te lezen.
M.vr.gr.

71
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden
niet zakken"
vrijdag 16 februari 2018 10:03:46

Dank voor de terugkoppeling
Groet,

!

Van:
Verzonden: vrijdag 16 februari 2018 9:36
Aan:
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Hallo
,
Ik heb maandag 26/2 voorbereidend overleg over bezoek van Meindert en mij aan Woerden.
Meindert heeft al op VNG bijeenkomst informeel gesprek gehad met wethouder Woerden. Het
bezoek zal begin maart ingepland worden is de verwachting.
m.vr.gr.

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:43
Aan:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Beste
,
Bedankt dat je dit zo snel kan oppakken (en voor de terugkoppeling). Ik zal doorgeven aan
bureau Nationale ombudsman dat EZK dit oppakt en daarbij zal ik dan jouw naam noemen (als
inhoudelijk aanspreekpunt).
Vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:40
Aan:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Hallo,
Heb net gesproken met
We gaan volgende week een afspraak plannen. Meindert
Smallenbroek en ik gaan richting woerden. Afspraak wordt gemaakt via B&W Woerden.
M.vr.gr. Woerden

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 11:56
Aan:
CC:
;
Onderwerp: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep
'laat woerden niet zakken'
Urgentie: Hoog

Beste
,
Inmiddels heb ik de behandelaar bij bureau Nationale ombudsman gesproken en wat meer
informatie kunnen vergaren.
Uit dit gesprek kwam het volgende:
De ombudsman is in oktober in Woerden geweest. Hieruit is gebleken dat een sterke wens
bestaat om in contact te treden met MEZK of medewerkers van het ministerie. Hierin heeft de
ombudsman zelf bekeken wat mogelijk is en wat hij noodzakelijk acht. De ombudsman had dit
in de kennismaking met MEZK in januari willen bespreken. In deze kennismaking bleek daar
echter geen ruimte voor omdat dit twee dagen na de beving in Zeerijp was en het gesprek toen
enkel nog over Groningen ging. De ombudsman had echter nog steeds de wens hier expliciet
aandacht voor te vragen bij de minister, wat de reden is geweest van deze (wat formelere)
brief.
Het verhaal is dat “woerden” zelf contact met ons opneemt. Hierover heb ik begrepen dat dit
ziet op de actiegroep en het collega van B&W gezamenlijk. De brief met dit verzoek is deze
week aan MEZK verstuurd. Deze brief heb ik vanmorgen ook via de mail ontvangen van de
medewerker van bureau Nationale ombudsman. Zie hiervoor de bijlage.

Verzoek aan jou: telefonisch contact opnemen met contactpersoon en raadslid
en
vanuit daar de behoefte tot een gesprek met de actiegroep/gemeente te verkennen.
Zijn gegevens zijn: Dhr.
raadslid ‘Sterk Woerden’,
@sterkwoerden.nl en
telefoon: 06
.
Ter informatie heb ik nog een nieuwbericht bijgevoegd wat ik ontving van
,
aangaande deze brief van de actiegroep/gemeente aan MEZK.
Ik verneem graag als je hierover nog af wilt stemmen en ik blijf graag aangesloten bij het
vervolg en acties hierop.
Groet,

72
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden
niet zakken"
maandag 7 mei 2018 14:39:08

Ok dank!

Van:
Verzonden: maandag 7 mei 2018 14:24
Aan:
Onderwerp: Re: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'
Hallo
,
Ja heeft plaatsgevonden. We er ook al op bezoek geweest.
M.vr.gr.
Op 7 mei 2018 om 13:24 heeft
het volgende geschreven:

@minez.nl>

Ha
,
Puur voor mijn informatie. Heeft dit gesprek al plaatsgevonden?
Ik hoor graag.
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 16 februari 2018 9:36
Aan:
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
;
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld
papekopveld - actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Hallo
,
Ik heb maandag 26/2 voorbereidend overleg over bezoek van Meindert en mij aan
Woerden. Meindert heeft al op VNG bijeenkomst informeel gesprek gehad met
wethouder Woerden. Het bezoek zal begin maart ingepland worden is de
verwachting.
m.vr.gr.

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:43
Aan:
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
;
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld
papekopveld - actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Beste
Bedankt dat je dit zo snel kan oppakken (en voor de terugkoppeling). Ik zal
doorgeven aan bureau Nationale ombudsman dat EZK dit oppakt en daarbij zal ik
dan jouw naam noemen (als inhoudelijk aanspreekpunt).
Vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:40
Aan:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld
papekopveld - actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Hallo,
Heb net gesproken met
We gaan volgende week een afspraak plannen.
Meindert Smallenbroek en ik gaan richting woerden. Afspraak wordt gemaakt via
B&W Woerden.
M.vr.gr. Woerden

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 11:56
Aan:
CC:
Onderwerp: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld
- actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Urgentie: Hoog

Beste
,
Inmiddels heb ik de behandelaar bij bureau Nationale ombudsman gesproken en
wat meer informatie kunnen vergaren.
Uit dit gesprek kwam het volgende:
De ombudsman is in oktober in Woerden geweest. Hieruit is gebleken dat een
sterke wens bestaat om in contact te treden met MEZK of medewerkers van het
ministerie. Hierin heeft de ombudsman zelf bekeken wat mogelijk is en wat hij
noodzakelijk acht. De ombudsman had dit in de kennismaking met MEZK in januari
willen bespreken. In deze kennismaking bleek daar echter geen ruimte voor omdat
dit twee dagen na de beving in Zeerijp was en het gesprek toen enkel nog over
Groningen ging. De ombudsman had echter nog steeds de wens hier expliciet
aandacht voor te vragen bij de minister, wat de reden is geweest van deze (wat
formelere) brief.
Het verhaal is dat “woerden” zelf contact met ons opneemt. Hierover heb ik
begrepen dat dit ziet op de actiegroep en het collega van B&W gezamenlijk. De
brief met dit verzoek is deze week aan MEZK verstuurd. Deze brief heb ik
vanmorgen ook via de mail ontvangen van de medewerker van bureau Nationale
ombudsman. Zie hiervoor de bijlage.
Verzoek aan jou: telefonisch contact opnemen met contactpersoon en raadslid
en vanuit daar de behoefte tot een gesprek met de
actiegroep/gemeente te verkennen.
Zijn gegevens zijn:
, raadslid ‘Sterk Woerden’,
.
@sterkwoerden.nl en telefoon: 06
Ter informatie heb ik nog een nieuwbericht bijgevoegd wat ik ontving van
, aangaande deze brief van de actiegroep/gemeente aan MEZK.
Ik verneem graag als je hierover nog af wilt stemmen en ik blijf graag aangesloten
bij het vervolg en acties hierop.
Groet,

73
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden
niet zakken"
woensdag 11 september 2019 13:33:32
afschrift van brief college BW Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.msg
Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat.msg

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 14:40
Aan:
;
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'
en
, ik voeg de brief van de ombudsman en de brief van de gemeente/actiegroep
Woerden even bij.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:57
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Dag
,
Ik zag jou niet in de cc staan. Dit is een gedeeltelijk antwoord op jouw vraag of MEZK een
uitnodiging heeft ontvangen om naar Woerden te gaan.
Hartelijke groet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DGETM / Directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon: 070
fax: 070
e-mail:
@minez.nl

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:43
Aan:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Beste
,
Bedankt dat je dit zo snel kan oppakken (en voor de terugkoppeling). Ik zal doorgeven aan
bureau Nationale ombudsman dat EZK dit oppakt en daarbij zal ik dan jouw naam noemen (als
inhoudelijk aanspreekpunt).
Vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 13:40
Aan:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
CC:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld actiegroep 'laat woerden niet zakken'

Hallo,
Heb net gesproken met
. We gaan volgende week een afspraak plannen. Meindert
Smallenbroek en ik gaan richting woerden. Afspraak wordt gemaakt via B&W Woerden.
M.vr.gr. Woerden

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 11:56
Aan:
CC:
Onderwerp: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep
'laat woerden niet zakken'

Urgentie: Hoog

Beste
Inmiddels heb ik de behandelaar bij bureau Nationale ombudsman gesproken en wat meer
informatie kunnen vergaren.
Uit dit gesprek kwam het volgende:
De ombudsman is in oktober in Woerden geweest. Hieruit is gebleken dat een sterke wens
bestaat om in contact te treden met MEZK of medewerkers van het ministerie. Hierin heeft de
ombudsman zelf bekeken wat mogelijk is en wat hij noodzakelijk acht. De ombudsman had dit
in de kennismaking met MEZK in januari willen bespreken. In deze kennismaking bleek daar
echter geen ruimte voor omdat dit twee dagen na de beving in Zeerijp was en het gesprek toen
enkel nog over Groningen ging. De ombudsman had echter nog steeds de wens hier expliciet
aandacht voor te vragen bij de minister, wat de reden is geweest van deze (wat formelere)
brief.
Het verhaal is dat “woerden” zelf contact met ons opneemt. Hierover heb ik begrepen dat dit
ziet op de actiegroep en het collega van B&W gezamenlijk. De brief met dit verzoek is deze
week aan MEZK verstuurd. Deze brief heb ik vanmorgen ook via de mail ontvangen van de
medewerker van bureau Nationale ombudsman. Zie hiervoor de bijlage.
Verzoek aan jou: telefonisch contact opnemen met contactpersoon en raadslid
en
vanuit daar de behoefte tot een gesprek met de actiegroep/gemeente te verkennen.
Zijn gegevens zijn:
, raadslid ‘Sterk Woerden’,
@sterkwoerden.nl en
telefoon: 06
.
Ter informatie heb ik nog een nieuwbericht bijgevoegd wat ik ontving van
,
aangaande deze brief van de actiegroep/gemeente aan MEZK.
Ik verneem graag als je hierover nog af wilt stemmen en ik blijf graag aangesloten bij het
vervolg en acties hierop.
Groet,

73a
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

afschrift van brief college B&W Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
donderdag 8 februari 2018 09:18:59
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Geachte
,
Zoals zojuist afgesproken, stuur ik u hierbij de brief die gisteren door het college van B&W van de
gemeente Woerden aan de Minister is verzonden.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl

Van:
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 14:49
Aan:
@minez.nl'
Onderwerp: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat

Geachte
,
Op 17 oktober 2017 heeft de Nationale ombudsman een bezoek gebracht aan Woerden. Nabij
Woerden is er sprake van mogelijke gaswinning door Vermillion Energy. Inwoners en
bestuurders maken zich zorgen en willen daarover graag met de Minister van Economische
Zaken en Klimaat in gesprek. Vandaag zenden wij daarover een brief aan de heer Wiebes. Om u
alvast te informeren, zend ik u die brief nu alvast per e-mail.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl

73b
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat
donderdag 1 februari 2018 14:49:10
image001.jpg
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
kenmerk Nationale ombudsman 201721881 .pdf

Geachte
,
Op 17 oktober 2017 heeft de Nationale ombudsman een bezoek gebracht aan Woerden. Nabij
Woerden is er sprake van mogelijke gaswinning door Vermillion Energy. Inwoners en
bestuurders maken zich zorgen en willen daarover graag met de Minister van Economische
Zaken en Klimaat in gesprek. Vandaag zenden wij daarover een brief aan de heer Wiebes. Om u
alvast te informeren, zend ik u die brief nu alvast per e-mail.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl

73bI

74
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:
Prioriteit:

);
toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden niet
zakken"
donderdag 8 februari 2018 11:55:45
afschrift van brief college BW Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.msg
LexisNexis Newsdesk.msg
Hoog

Beste
,
Inmiddels heb ik de behandelaar bij bureau Nationale ombudsman gesproken en wat meer
informatie kunnen vergaren.
Uit dit gesprek kwam het volgende:
De ombudsman is in oktober in Woerden geweest. Hieruit is gebleken dat een sterke wens
bestaat om in contact te treden met MEZK of medewerkers van het ministerie. Hierin heeft de
ombudsman zelf bekeken wat mogelijk is en wat hij noodzakelijk acht. De ombudsman had dit
in de kennismaking met MEZK in januari willen bespreken. In deze kennismaking bleek daar
echter geen ruimte voor omdat dit twee dagen na de beving in Zeerijp was en het gesprek toen
enkel nog over Groningen ging. De ombudsman had echter nog steeds de wens hier expliciet
aandacht voor te vragen bij de minister, wat de reden is geweest van deze (wat formelere)
brief.
Het verhaal is dat “woerden” zelf contact met ons opneemt. Hierover heb ik begrepen dat dit
ziet op de actiegroep en het collega van B&W gezamenlijk. De brief met dit verzoek is deze
week aan MEZK verstuurd. Deze brief heb ik vanmorgen ook via de mail ontvangen van de
medewerker van bureau Nationale ombudsman. Zie hiervoor de bijlage.
Verzoek aan jou: telefonisch contact opnemen met contactpersoon en raadslid
en
vanuit daar de behoefte tot een gesprek met de actiegroep/gemeente te verkennen.
Zijn gegevens zijn:
, raadslid ‘Sterk Woerden’,
@sterkwoerden.nl en
telefoon: 06
.
Ter informatie heb ik nog een nieuwbericht bijgevoegd wat ik ontving van
,
aangaande deze brief van de actiegroep/gemeente aan MEZK.
Ik verneem graag als je hierover nog af wilt stemmen en ik blijf graag aangesloten bij het
vervolg en acties hierop.
Groet,

74a
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

afschrift van brief college B&W Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
donderdag 8 februari 2018 09:18:59
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Geachte
,
Zoals zojuist afgesproken, stuur ik u hierbij de brief die gisteren door het college van B&W van de
gemeente Woerden aan de Minister is verzonden.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl

Van:
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 14:49
Aan:
@minez.nl'
Onderwerp: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat

Geachte
,
Op 17 oktober 2017 heeft de Nationale ombudsman een bezoek gebracht aan Woerden. Nabij
Woerden is er sprake van mogelijke gaswinning door Vermillion Energy. Inwoners en
bestuurders maken zich zorgen en willen daarover graag met de Minister van Economische
Zaken en Klimaat in gesprek. Vandaag zenden wij daarover een brief aan de heer Wiebes. Om u
alvast te informeren, zend ik u die brief nu alvast per e-mail.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl

74b
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

LexisNexis Newsdesk
donderdag 8 februari 2018 08:48:09

Ter info.
https://newsdesk.moreover.com/click/?
p=aHR0cHM6Ly9uZXdzZGVzay5tb3Jlb3Zlci5jb20vYXJ0aWNsZS8zMzIzMDQ3Nzg1Ni5odG1sP2hsLnE9K2tvZXdlaXQmY2lkPU1UQTNNamN6JnVpZD1NVE0wTmpVeQ&a=33230477856&f=UHJpbnQ&s=cGhvbmU&u=YXBwX2NvZGUxQG1vZWEuRE8uTk9ULkRFTEVURQ&cn=TWluaXN0cnkgb2YgRWNvbm9taWMgQWZmYWlycyAoTU9FQSk&ci=107273&i=470&e=QUQvVXRyZWNodHMgTmlldXdzYmxhZA&d=134652&t=3&h=1&k=78417&l=73929&ac=&ck=11deb488c191f2b6183e972966c6f504&accessCode=kghay0j9&deviceCode=73EE772F0C24-4F8B-A097-2AB5873F030C&time=1518076016734&c=cf32da523feda40a750f1e0dee7a9103

Verstuurd vanaf mijn iPhone

75
Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
;
top 6 probleemgevallen kleine velden en zout voor plenair debat Groningen
woensdag 6 juni 2018 20:18:55
top 6 problemen kleine velden.docx

Ha,
De minister wil graag in zijn dossier een overzicht met de ‘top 6’ van probleemgevallen waar de
Kamer over kan beginnen tijdens het debat Groningen. De Kamer heeft ook de kleine
veldenbrief geagendeerd voor het debat en kan dat aangrijpen om ook over de kleine velden te
willen debatteren.
Ik heb uit het dossier van het AO mijnbouw van februari dit jaar een aantal factsheets
/redeneerlijnen gevist (is een top 7) die geactualiseerd moeten worden (bij Schier heb ik al een
kleine poging gedaanJ).
Gaat om:
Schiermonnikoog
Gaswinning Woerden
Gaswinning Zuidwest Drenthe
Zoutwinning Akzo
Instabiele zoutcavernes
Zoutwinning Nedmag
QenA geen nieuwe opsporingsvergunningen
Graag ook even meedenken in hoeverre deze allemaal nog actueel zijn of dat de top 6
misschien veranderd is. Dan graag tekst nieuwe casus aanleveren.
Ik ontvang jullie reacties graag morgen uiterlijk om 10.00 uur.
Groet,

----------------------------------------------------------------------------------------Mijnbouw
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directoraat-Generaal voor Energie, Telecom en Mededinging
Directie Energie & Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
tel 070
fax 070
email:
@minez.nl

Bezoekt u binnenkort een EZ-locatie? Houd u er dan rekening mee dat u in het bezit
dient te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Indien u
bij de receptie geen geldig identiteitsbewijs kunt tonen, wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.

75a
A. Redeneerlijn Casus Woerden
•

De Nationale Ombudsman heeft mij verzocht in gesprek te gaan
met burgers en bestuurders van de gemeente Woerden over hun
zorgen met betrekking tot gaswinning uit het Papekop-veld.

•

Begin februari heb ik ook vanuit de gemeente Woerden een brief
ontvangen met o.m. het verzoek om een gesprek met mij.

•

De ombudsman heeft op 18 oktober 2017 een bezoek gebracht
aan Woerden en heeft daar gesproken met zowel omwonenden
als de gemeente. De ombudsman concludeert:
o dat Vermilion daar mogelijkheden voor gaswinning verkent;
o Het gasveld (deels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt;
o De verkenning van Vermilion meteen tot verzet van inwoners
heeft geleid en later ook van betrokken gemeenten,
waterschappen en provincies.

•

Eind januari heeft mijn ministerie het college van burgemeester
en wethouders van Woerden een brief gestuurd. Daarin
aangegeven dat Vermilion al wel een winningsvergunning voor
koolwaterstoffen voor het gebied Papekop heeft, maar dat er pas
begonnen kan worden met gaswinning indien er een:
1. Instemmingsbesluit is op een winningsplan
2. Omgevingsvergunning is voor een mijnbouwinrichting
3. Omgevingsvergunning is voor het boren van nieuw boorgat.

•

Vermilion heeft echter nog geen aanvragen gedaan. Er gebeurt
op dit moment dus niets.

•

Mijn ministerie heeft eerder gesprekken gevoerd met
burgemeester en wethouders van onder meer Woerden.

•

In vervolg op de brief van de ombudsman en de gemeente wordt
een gesprek gepland met burgemeester en wethouders van de
gemeente Woerden en directie E&O.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
;

;

top 6 problemen kleine velden.docx
donderdag 7 juni 2018 11:02:24
top 6 problemen kleine velden.docx

Hallo
,
Hier de gevraagde zaken.
Graag zelf nog even kijken wat je allemaal accepteert. Ik heb aangepast met Track en change
Groet
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Dag

Secretariaat E&O
RE: Update
maandag 17 september 2018 15:24:56

,

In dat geval: fijne vakantie! Goed om even een belafspraak in te plannen.
Beste secretariaat,
Zouden jullie mij enkele opties kunnen sturen die
goed uitkomen? Dan ga ik even kijken of ik op 1 van die
momenten ook kan. Zal maximaal een half uur zijn.
Met vriendelijke groet,

|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden
T +316
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.

-----Oorspronkelijk bericht----Van:
[mailto
@minez.nl]
Verzonden: maandag 17 september 2018 09:51
Aan:
; Secretariaat E&O
CC:
Onderwerp: Re: Update
,
Ik ben nu op vakantie. Eerste week van oktober wellicht een belafspraak. Kun jij met secretariaat van ons
afstemmen. Zie aanhef.
Groet

> Op 12 sep. 2018 om 08:43 heeft
,
<
@woerden.nl> het volgende geschreven:
>
> Dag
,
>
> Hoop dat alles goed is daar. Ik stuur je hierbij even een paar korte punten als update t.a.v. ontwikkelingen in
Woerden cq. de provincie. Ook blijft bij ons nog even de vraag open staan ten aanzien van het plannen van een
afspraak tussen jullie, ons, Vermilion en gedeputeerde Pennarts. Heb jij hier nog meer informatie over?
>
> Ten aanzien van de updates van onze kant:
>
> - Medio oktober is er weer een nieuwe overleg tussen gemeenten die te maken hebben / krijgen met winning
uit kleine velden. Onze nieuwe wethouder is hier voor het eerst bij, en ik begrijp dat er vanuit de VNG een
update komt om meer handen en voeten te geven aan het platform.

> - Laat Woerden niet Zakken, eerst een actiegroep, is inmiddels een officiële stichting geworden. Zij hebben
ook externe financiering aangetrokken, de gemeente steunt zoals het er nu naar uit ziet "in kind".
> - Samen met de provincie afgesproken om binnenkort te zitten met alle gemeenten die te maken hebben /
krijgen met winning uit het Papekopveld, inclusief de GS van zowel Zuid Holland als Utrecht.
> - Ik ga in overleg met Vermilion kijken naar een moment waarop wij een informatieavond kunnen gaan
beleggen. Zij hebben aangegeven hier in beginsel wel bij te willen zitten, hoewel het ook afhankelijk is van de
precieze setting en welke informatie er over het voetlicht moet worden gebracht.
> - Daarnaast heb ik voor de begroting voor volgend jaar een kleine hoeveelheid financiën weten los te peuteren
om wat additionele onderzoeken te gaan doen. Mocht dit concreter worden zal ik hierover communiceren.
>
> Tot zover even vanuit Woerden.
>
> Met hartelijke groet,
>
>
>
>
|
Bedrijven en Duurzaamheid | Team Ruimtelijk Beleid en Projecten
> Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV, Woerden
> T +316
|E
@woerden.nl|W www.woerden.nl / www.oudewater.nl
> Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
>
> De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen.
> De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten.
>
>
>
>
>
>****************************************
>
> De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
>
>****************************************
>
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u
niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is gezonden,
wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard
ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch
verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you
are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you
are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.
****************************************
De disclaimer van toepassing op deze e-mail vindt u op http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
****************************************
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Re: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning
maandag 9 april 2018 19:01:03

Pfff, wat een onhandige actie. M
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 9 apr. 2018 om 16:36 heeft
geschreven:

@minez.nl> het volgende

Graag even overleg per telefoon. Zie hieronder.
Ik heb getracht contact te maken met
is ook niet in Woerden geweest.

. Die is in het buitenland.
zijn vervanger wel.

Wethouder Haring was verrast door het gesprek met Vermillion. In het
gesprek heeft Vermillion ingestoken op hoe ze samen de energietransitie
konden doen. Woerden gaf daar niet thuis. Nee tegen gas en geen idee over de
transitie verder aan te vliegen kort door de bocht door mij vertaald. 10.1.c

In dit licht is het onderstaande niet onjuist maar valt er wel wat meer te
melden. Weet niet hoe dit verder loopt in de gemeente maar verklaart
mogelijk wel de aandacht in de pers voorafgaand aan ons bezoek.
Groet
Verstuurd vanaf mijn iPad
Begin doorgestuurd bericht:
Van:
@minez.nl>
Datum: 9 april 2018 16:01:24 CEST
Aan: "
"
@minez.nl>, "
<
@minez.nl>,
<
@minez.nl>
Kopie: "Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)"
@minez.nl>

Onderwerp: Antw.: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag
olie- en gaswinning
Beste allemaal,
Dank voor jullie snelle reacties (en telefoontjes).
Ik heb de journalist (
, Telegraaf Utrecht) laten weten dat
het om een keukentafelgesprek gaat en dit alles behalve een
aankondiging van gaswinning in Woerden is (en dat o.a. de juiste
omgevingsvergunningen niet afgegeven zijn, noch aangevraagd).
Ik verwacht het niet maar mochten er meer vragen binnen komen
dan laat ik het weten.
Vriendelijke groet,

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:24
Aan:
;
CC: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en
gaswinning

Beste
,
Vanuit de directie E&O zullen de directeur Meindert Smallenbroek, het
voor vergunningverlening verantwoordelijke MT lid
en een
collega van het cluster vergunningen
vrijdag
aanwezig zijn.
Ik denk dat
en
je het beste kunnen informeren over de
achtergronden en het programma vrijdag.
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:07
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en
gaswinning

Beste Meindert en
Mijn naam is
en ik ben recent begonnen als
bij EZK.
Ik kreeg zojuist een telefoontje van een journalist over een
werkbezoek a.s. vrijdag aan woerden over potentiele olie- en
gaswinning. Ook het AD meldt dit:
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-overgaswinning~a81fca87/
Ik kan intern niets over dit bezoek vinden. Weten jullie wie er vanuit
EZK naar Woerden gaat en wie mij meer over het programma zou
kunnen vertellen?
Alvast vriendelijk bedankt.
Vriendelijke groet,

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie

Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning
maandag 9 april 2018 15:36:27
180207 Brief van gemeente Woerden aan minister over gaswinning WP Papekop.pdf
180212 Brief van minister aan B&W Woerden WP Papekop (ONGELAKT).pdf
180126 Brief aan B&W Woerden WP Papekop (ONGELAKT).pdf

,
Naar aanleiding van ons telefoongesprek van zojuist waarin ik je de aanloop van het
werkbezoek in Woerden heb toegelicht, stuur ik je hierbij nog de brieven die zijn verstuurd
tussen het ministerie en Woerden, dan heb je een beeld van de recente correspondentie die al
plaats heeft gevonden.
Met vriendelijke groet,
Winningsplannen
……………………………………………………………………………………………
Directie Energie & Omgeving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | 3e C-Zuid
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
……………………………………………………………………………………………
T 070
M 06
E
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:24
Aan:
;
CC: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning

Beste
,
Vanuit de directie E&O zullen de directeur Meindert Smallenbroek, het voor vergunningverlening
verantwoordelijke MT lid
en een collega van het cluster vergunningen
vrijdag aanwezig zijn.
Ik denk dat
en
je het beste kunnen informeren over de achtergronden en het
programma vrijdag.
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:07
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning

Beste Meindert en
,
Mijn naam is
en ik ben recent begonnen als
bij EZK.
Ik kreeg zojuist een telefoontje van een journalist over een werkbezoek a.s. vrijdag aan
woerden over potentiele olie- en gaswinning. Ook het AD meldt dit:
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
Ik kan intern niets over dit bezoek vinden. Weten jullie wie er vanuit EZK naar Woerden gaat en
wie mij meer over het programma zou kunnen vertellen?
Alvast vriendelijk bedankt.
Vriendelijke groet,

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Het College van Burgemeester en Wethouders
gemeente Woerden
Postbus 45
3440 AA WOERDEN

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Overheidsidentificatienr
00000001003214369000
T 070 379 8911 (algemeen)
www.rijksoverheid.nl/ezk

Datum
Betreft

Behandeld door

uw brief van 8 februari 2018

T 070
@minez.nl

Geacht College,
Dank voor uw brief van 8 februari jl. waarin u uw zorgen rond de mogelijke
gaswinning in Woerden verwoordt en mij uitnodigt voor een gesprek.

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18025134
Uw kenmerk
18U.03255

Op korte termijn wordt er geen gas gewonnen onder de gemeente Woerden.
Zoals in een brief die mijn ministerie uw college heeft gestuurd op 26 januari
2018 is aangegeven liggen er op dit moment geen concrete plannen voor om met
de exploitatie te beginnen. Op dit moment ligt er dan ook geen aanvraag om te
beoordelen waarbij ik uw visie kan betrekken. Mochten deze aanvragen in de
toekomst komen, zal ik in mijn beoordeling uw brief, eventuele nieuwe
zienswijzen en adviezen van uw kant meenemen in de verschillende noodzakelijke
procedures.
Mijn directeur Energie & Omgeving zal graag met u in gesprek gaan over de
vragen die u in uw brief van 8 februari jl. stelt. In dit gesprek kan ook worden
ingegaan op de in uw brief genoemde alternatieven.
Tot slot dank ik u ook voor de ambitie die Woerden toont in de energietransitie, en
in het realiseren van een gasloze wijk in Schilderskwartier.

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Pagina 1 van 1
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
;
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning
maandag 9 april 2018 16:01:25

Beste allemaal,
Dank voor jullie snelle reacties (en telefoontjes).
Ik heb de journalist (
, Telegraaf Utrecht) laten weten dat het om een
keukentafelgesprek gaat en dit alles behalve een aankondiging van gaswinning in Woerden is
(en dat o.a. de juiste omgevingsvergunningen niet afgegeven zijn, noch aangevraagd).
Ik verwacht het niet maar mochten er meer vragen binnen komen dan laat ik het weten.
Vriendelijke groet,

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:24
Aan:
;
CC: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning

Beste
,
Vanuit de directie E&O zullen de directeur Meindert Smallenbroek, het voor vergunningverlening
verantwoordelijke MT lid
en een collega van het cluster vergunningen
vrijdag aanwezig zijn.
Ik denk dat
en
je het beste kunnen informeren over de achtergronden en het
programma vrijdag.
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 15:07
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning

Beste
en
Mijn naam is
en ik ben recent begonnen als corporate woordvoerder bij EZK.
Ik kreeg zojuist een telefoontje van een journalist over een werkbezoek a.s. vrijdag aan
woerden over potentiele olie- en gaswinning. Ook het AD meldt dit:
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
Ik kan intern niets over dit bezoek vinden. Weten jullie wie er vanuit EZK naar Woerden gaat en
wie mij meer over het programma zou kunnen vertellen?
Alvast vriendelijk bedankt.
Vriendelijke groet,

........................................................................
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Communicatie
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T: 06
E:
@minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
donderdag 12 april 2018 13:46:58
Dik-Faber Woerden.docx

;

Beste
,
In de bijlage vind je het antwoord voor Carla Dik-Faber.
Gr

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:38
Aan:
;
;
CC:
;
Onderwerp: FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Pakken jullie dit op ?

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden

Hoi
,
Zie onderstaande mailwisseling. Wie doet bij jullie Woerden/de voorbereiding van het gesprek
vrijdag in Woerden? Het lijkt mij goed om gezamenlijk een reactie te maken voor
/
.
In de basis klopt volgens mij de informatie over de fallow-gebieden, maar ik weet niet wat de
ontwikkelingen in Woerden zijn.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:25
Aan:
Onderwerp: Fwd: gaswinning Woerden

Ha
,
Hieronder een vraag van Dik-Faber aan
. Zou je deze willen beantwoorden? Gelet op de
bijeenkomst morgen is het denk ik goed om uiterlijk 14:00 het antwoord weer bij haar aan te
leveren. Lukt het om mij 13:45 iets te sturen? De hoofdvraag is of het ‘juridisch hout snijdt’,
vandaar dat ik bij jou uit kom, maar kan me voorstellen dat we er beleidsmatig ook nog iets van
vinden dus wellicht goed om met E&O af te stemmen.
Groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "
"<
@minez.nl>
Datum: 12 april 2018 om 07:04:09 CEST
Aan: "
)"
@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: gaswinning Woerden
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Dik-Faber, C." <c.dik@tweedekamer.nl>
Datum: 11 april 2018 om 23:34:30 CEST
Aan: "
(
@minez.nl)"
<
@minez.nl>

Kopie:
Onderwerp: gaswinning Woerden

@tweedekamer.nl>

Beste
,
Volgens mijn informatie gaat vrijdag a.s. een delegatie van het
ministerie naar Woerden om te praten over de olie- en gaswinning
onder het Papekopveld. Nu werd ik geattendeerd op de zogenaamde
‘fallow’ gebieden. Dit betekent dat een vergunninghouder – in dit
geval Vermillion – binnen vastgestelde termijnen geen beroep doet op
de vergunning en een activiteitenplan indient, waardoor een nieuwe
situatie ontstaat. In bijgevoegde notitie vind je er meer informatie
over. Het lijkt erop dat het Papekopveld al sinds 1 december 2016 is
geclassificeerd als ‘fallow’ gebied, hetgeen mogelijkheden biedt voor
het Rijk om – in plaats van interesse te wekken bij relevante partijen
voor olie- en gaswinning – definitief de vergunning in te trekken.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe
vergunningen komen voor winning op land. In het geval van Woerden
is sprake van een bestaande vergunning, maar door de classificatie tot
fallow-gebied is een nieuwe situatie ontstaan. De fallow-gebieden
kende ik niet; het is voor mij nieuwe informatie. Kun jij navragen of dit
juridisch hout snijdt? Het is mij een lief ding waard om olie- en
gaswinning bij Woerden niet toe te laten, omdat sinds de ontdekking
van het veld er een woonwijk bovenop gebouwd is. Er is daarom veel
weerstand onder de bevolking. Met de noodzaak van energietransitie
is een nieuwe boring bijna niet uit te leggen en zou de minister
misschien zelfs de vergunningen voor alle fallow-gebieden kunnen
intrekken ;-) Dat scheelt in ieder geval een heleboel geld, tijd en
energie van juridische procedures; tijd en geld dat ik liever besteed
aan schone energie J
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet!
Met vriendelijke groet,
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek),
landbouw/visserij en voedsel, natuur en water,
klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.
Twitter: @carladikfaber
Facebook: carladikfaberCU

81a
Reactie op vraag van het lid Dik-Faber (CU)
Het is onjuist dat Papekop een fallow-gebied zou zijn conform artikel 32 van de Mijnbouwwet.
Dit is bevestigd door TNO. Uit het overzicht op nlog blijkt dat het Papekop-veld destijds
geëvalueerd is. De conclusie van deze evaluatie is zichtbaar als wordt “doorgeklikt”. Bij
doorklikken op Papekop blijkt dat het hier om een actief (dus niet een inactief) gebied gaat.
Geheel of gedeeltelijke intrekking
Naast gebiedsverkleining biedt artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Mijnbouwwet ook de
mogelijkheid tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning indien die vergunning
niet langer nodig is voor de goede uitvoering van de activiteiten waarvoor zij geldt. Dat is hier niet
aan de orde.
Juridisch kader gebiedsverkleining
•
Op grond van artikel 32a van de Mijnbouwwet worden door EZK jaarlijks de gebieden in
een winnings- en opslagvergunning geïnventariseerd waar:
o
in de voorafgaande twee kalenderjaren geen significante activiteiten met betrekking tot
het opsporen of winnen van koolwaterstoffen of het opslaan van stoffen hebben plaats-gevonden;
o
de winningsactiviteiten zijn gestaakt.
•
Van de inventarisatie wordt mededeling gedaan in de Staatscourant en de als inactief
geïnventariseerde gebieden (fallow acreage) worden door TNO gepubliceerd op www.nlog.nl
•
Artikel 32b geeft de minister de mogelijkheid om de winnings- of opslagvergunning te
verkleinen met het inactieve gebied.
•
Van het voornemen tot gebiedsverkleining wordt de vergunninghouder schriftelijk in kennis
gesteld.
•
De vergunninghouder wordt na de kennisgeving zes maanden in de gelegenheid gesteld
aannemelijk te maken dat in het desbetreffende inactieve gebied significante activiteiten zijn of
zullen worden verricht.
•
Significante activiteiten kunnen zijn het verricht hebben of binnen een redelijke termijn
(naar het oordeel van de minister) verrichten van opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten als
bedoeld in de Mijnbouwwet, als ook de indiening van een winningsplan of een opslagplan.
•
Indien de vergunninghouder binnen de gestelde termijn geen significante activiteiten kan
aantonen, dan kan de minister – eventueel onder beperkingen en voorschriften – tot
gebiedsverkleining overgaan.
•
Ingevolge artikel 150, eerste lid, van de Mijnbouwwet kan een dergelijke
gebiedsverkleining slechts worden toegepast tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling.
Gebiedsverkleining wordt immers gezien als onteigening.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
;
;
;
Re: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
donderdag 12 april 2018 09:37:57

Heel fijn!
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 12 apr. 2018 om 09:19 heeft
@minez.nl> het volgende geschreven:
Jullie krijgen van mij eind van de ochtend een tekstje over de mogelijke intrekking van de vergunning op
grond van het niet actief zijn.
De coördinatie laat ik graag aan iemand anders over.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:38
Aan:
;
;
CC:
Onderwerp: FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Pakken jullie dit op ?

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Hoi
,
Zie onderstaande mailwisseling. Wie doet bij jullie Woerden/de voorbereiding van het gesprek vrijdag in
Woerden? Het lijkt mij goed om gezamenlijk een reactie te maken voor
/
. In de basis klopt
volgens mij de informatie over de fallow-gebieden, maar ik weet niet wat de ontwikkelingen in Woerden
zijn.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:25
Aan:
Onderwerp: Fwd: gaswinning Woerden

Ha
,
Hieronder een vraag van Dik-Faber aan
. Zou je deze willen
beantwoorden? Gelet op de bijeenkomst morgen is het denk ik goed om uiterlijk
14:00 het antwoord weer bij haar aan te leveren. Lukt het om mij 13:45 iets te
sturen? De hoofdvraag is of het ‘juridisch hout snijdt’, vandaar dat ik bij jou uit kom,
maar kan me voorstellen dat we er beleidsmatig ook nog iets van vinden dus
wellicht goed om met E&O af te stemmen.
Groet,

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "
"
@minez.nl>
Datum: 12 april 2018 om 07:04:09 CEST
Aan:
"<
@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: gaswinning Woerden
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Dik-Faber, C." <c.dik@tweedekamer.nl>
Datum: 11 april 2018 om 23:34:30 CEST
Aan: "
@minez.nl)"
@minez.nl>
Kopie:
@tweedekamer.nl>
Onderwerp: gaswinning Woerden
Beste
,
Volgens mijn informatie gaat vrijdag a.s. een delegatie
van het ministerie naar Woerden om te praten over de
olie- en gaswinning onder het Papekopveld. Nu werd ik
geattendeerd op de zogenaamde ‘fallow’ gebieden. Dit
betekent dat een vergunninghouder – in dit geval
Vermillion – binnen vastgestelde termijnen geen beroep
doet op de vergunning en een activiteitenplan indient,
waardoor een nieuwe situatie ontstaat. In bijgevoegde
notitie vind je er meer informatie over. Het lijkt erop dat
het Papekopveld al sinds 1 december 2016 is
geclassificeerd als ‘fallow’ gebied, hetgeen
mogelijkheden biedt voor het Rijk om – in plaats van
interesse te wekken bij relevante partijen voor olie- en
gaswinning – definitief de vergunning in te trekken.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe
vergunningen komen voor winning op land. In het geval
van Woerden is sprake van een bestaande vergunning,
maar door de classificatie tot fallow-gebied is een
nieuwe situatie ontstaan. De fallow-gebieden kende ik
niet; het is voor mij nieuwe informatie. Kun jij navragen
of dit juridisch hout snijdt? Het is mij een lief ding waard
om olie- en gaswinning bij Woerden niet toe te laten,
omdat sinds de ontdekking van het veld er een woonwijk
bovenop gebouwd is. Er is daarom veel weerstand onder
de bevolking. Met de noodzaak van energietransitie is
een nieuwe boring bijna niet uit te leggen en zou de
minister misschien zelfs de vergunningen voor alle
fallow-gebieden kunnen intrekken ;-) Dat scheelt in ieder
geval een heleboel geld, tijd en energie van juridische
procedures; tijd en geld dat ik liever besteed aan schone
energie J

Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet!
Met vriendelijke groet,
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische
ethiek), landbouw/visserij en voedsel, natuur en water,
klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu),
cultuur.
Twitter: @carladikfaber
Facebook: carladikfaberCU
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
donderdag 12 april 2018 12:31:58
Dik-Faber Woerden.docx

;

Ha
e.a.,
Hierbij een tekstje over gebiedsverkleining in verband met fallow acreage en de mogelijkheid
tot intrekking van de vergunning.
Contact met TNO heeft mj bevestigd dat Papekop niet als inactief is geclassicificeerd. Daarmee
staat de weg naar gebiedsverkleining niet open. Geheel of gedeeltelijke intrekking van de
vergunning Papekop kan misschien wel, maar zou in het licht van de brief over de kleine velden
wel een merkwaardige indruk maken.
Verder zie ik in de mail dat Dik-Faber de situatie op zee (waar het fallow acreage convenant
geldt) verward met de situatie op land waar een andere procedure geldt. Voor dit moment is
dat niet zo belangrijk.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 9:49
Aan:
CC:
;
;
Onderwerp: RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden

Hoi
,
Fijn. Ik kan dan even naar je tekst kijken en deze aan
deze tekst nog zien voordat ik deze naar
stuur?
Groeten,

;
voorleggen.

,

, willen jullie

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 9:19
Aan:
;
;
CC:
,
;
Onderwerp: RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden

Jullie krijgen van mij eind van de ochtend een tekstje over de mogelijke intrekking van de
vergunning op grond van het niet actief zijn.
De coördinatie laat ik graag aan iemand anders over.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:38
Aan:
;
;
CC:
;
Onderwerp: FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Pakken jullie dit op ?

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden

Hoi
,
Zie onderstaande mailwisseling. Wie doet bij jullie Woerden/de voorbereiding van het gesprek
vrijdag in Woerden? Het lijkt mij goed om gezamenlijk een reactie te maken voor
/
.
In de basis klopt volgens mij de informatie over de fallow-gebieden, maar ik weet niet wat de
ontwikkelingen in Woerden zijn.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:25
Aan:
Onderwerp: Fwd: gaswinning Woerden

Ha
,
Hieronder een vraag van Dik-Faber aan
. Zou je deze willen beantwoorden? Gelet op de
bijeenkomst morgen is het denk ik goed om uiterlijk 14:00 het antwoord weer bij haar aan te

leveren. Lukt het om mij 13:45 iets te sturen? De hoofdvraag is of het ‘juridisch hout snijdt’,
vandaar dat ik bij jou uit kom, maar kan me voorstellen dat we er beleidsmatig ook nog iets van
vinden dus wellicht goed om met E&O af te stemmen.
Groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "
"
@minez.nl>
Datum: 12 april 2018 om 07:04:09 CEST
Aan:
@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: gaswinning Woerden
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Dik-Faber, C." <c.dik@tweedekamer.nl>
Datum: 11 april 2018 om 23:34:30 CEST
Aan:
@minez.nl)"
@minez.nl>
Kopie:
@tweedekamer.nl>
Onderwerp: gaswinning Woerden
Beste
,
Volgens mijn informatie gaat vrijdag a.s. een delegatie van het
ministerie naar Woerden om te praten over de olie- en gaswinning
onder het Papekopveld. Nu werd ik geattendeerd op de zogenaamde
‘fallow’ gebieden. Dit betekent dat een vergunninghouder – in dit
geval Vermillion – binnen vastgestelde termijnen geen beroep doet op
de vergunning en een activiteitenplan indient, waardoor een nieuwe
situatie ontstaat. In bijgevoegde notitie vind je er meer informatie
over. Het lijkt erop dat het Papekopveld al sinds 1 december 2016 is
geclassificeerd als ‘fallow’ gebied, hetgeen mogelijkheden biedt voor
het Rijk om – in plaats van interesse te wekken bij relevante partijen
voor olie- en gaswinning – definitief de vergunning in te trekken.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe
vergunningen komen voor winning op land. In het geval van Woerden
is sprake van een bestaande vergunning, maar door de classificatie tot
fallow-gebied is een nieuwe situatie ontstaan. De fallow-gebieden
kende ik niet; het is voor mij nieuwe informatie. Kun jij navragen of dit
juridisch hout snijdt? Het is mij een lief ding waard om olie- en
gaswinning bij Woerden niet toe te laten, omdat sinds de ontdekking
van het veld er een woonwijk bovenop gebouwd is. Er is daarom veel
weerstand onder de bevolking. Met de noodzaak van energietransitie
is een nieuwe boring bijna niet uit te leggen en zou de minister
misschien zelfs de vergunningen voor alle fallow-gebieden kunnen
intrekken ;-) Dat scheelt in ieder geval een heleboel geld, tijd en
energie van juridische procedures; tijd en geld dat ik liever besteed

aan schone energie J
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet!
Met vriendelijke groet,
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek),
landbouw/visserij en voedsel, natuur en water,
klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.
Twitter: @carladikfaber
Facebook: carladikfaberCU

83a
Juridisch kader gebiedsverkleining
• Op grond van artikel 32a van de Mijnbouwwet worden door EZK jaarlijks de gebieden in een
winnings- en opslagvergunning geïnventariseerd waar:
o in de voorafgaande twee kalenderjaren geen significante activiteiten met betrekking tot het
opsporen of winnen van koolwaterstoffen of het opslaan van stoffen hebben plaatsgevonden;
o de winningsactiviteiten zijn gestaakt.
• Van de inventarisatie wordt mededeling gedaan in de Staatscourant en de als inactief
geïnventariseerde gebieden (fallow acreage) worden door TNO gepubliceerd op www.nlog.nl
• Artikel 32b geeft de minister de mogelijkheid om de winnings- of opslagvergunning te
verkleinen met het inactieve gebied.
• Van het voornemen tot gebiedsverkleining wordt de vergunninghouder schriftelijk in kennis
gesteld.
• De vergunninghouder wordt na de kennisgeving zes maanden in de gelegenheid gesteld
aannemelijk te maken dat in het desbetreffende inactieve gebied significante activiteiten zijn of
zullen worden verricht.
• Significante activiteiten kunnen zijn het verricht hebben of binnen een redelijke termijn (naar
het oordeel van de minister) verrichten van opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten als
bedoeld in de Mijnbouwwet, als ook de indiening van een winningsplan of een opslagplan.
• Indien de vergunninghouder binnen de gestelde termijn geen significante activiteiten kan
aantonen, dan kan de minister – eventueel onder beperkingen en voorschriften – tot
gebiedsverkleining overgaan.
• Ingevolge artikel 150, eerste lid, van de Mijnbouwwet kan een dergelijke gebiedsverkleining
slechts worden toegepast tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling. Gebiedsverkleining wordt
immers gezien als onteigening.
NB. Ik heb bij TNO geverifieerd dat de veronderstelling van Dik-Faber dat Papekop een inactief
gebied zou zijn onjuist is. Papekop staat in het door haar bij de mail meegestuurde overzicht van
alle landvergunningen. Bij doorklikken op Papekop blijkt dat het hier om een actief (dus niet een
inactief) gebied gaat.
Geheel of gedeeltelijke intrekking
Naast gebiedsverkleining biedt artikel 21, eerste lid, onderdeel b, van de Mijnbouwwet ook de
mogelijkheid tot het geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning indien die vergunning
niet langer nodig is voor de goede uitvoering van de activiteiten waarvoor zij geldt.
NB. Of er in dit concrete geval voldoende aanleiding is om tot geheel of gedeeltelijke intrekking
van de vergunning over te gaan, kan ik niet beoordelen. Maar in relatie tot de binnenkort aan de
Tweede Kamer te sturen brief over de kleine velden, waarin productie uit kleine velden als
belangrijk wordt aangeduid, zou van intrekking van de winningsvergunning voor Papekop een
vreemd signaal uitgaan.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Re: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
donderdag 12 april 2018 09:50:50

Ja ik wil deze graag lezen. Morgen ben ik in Woerden.
Op 12 apr. 2018 om 09:48 heeft
het volgende geschreven:
Hoi
,
Fijn. Ik kan dan even naar je tekst kijken en deze aan
nog zien voordat ik deze naar
stuur?
Groeten,

@minez.nl>

voorleggen.

willen jullie deze tekst

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 9:19
Aan:
;
CC:
Onderwerp: RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Jullie krijgen van mij eind van de ochtend een tekstje over de mogelijke intrekking van de vergunning op
grond van het niet actief zijn.
De coördinatie laat ik graag aan iemand anders over.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:38
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Pakken jullie dit op ?

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Hoi
Zie onderstaande mailwisseling. Wie doet bij jullie Woerden/de voorbereiding van het gesprek vrijdag in
Woerden? Het lijkt mij goed om gezamenlijk een reactie te maken voor
/
. In de basis klopt
volgens mij de informatie over de fallow-gebieden, maar ik weet niet wat de ontwikkelingen in Woerden
zijn.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:25
Aan:
Onderwerp: Fwd: gaswinning Woerden

Ha
,
Hieronder een vraag van Dik-Faber aan
. Zou je deze willen
beantwoorden? Gelet op de bijeenkomst morgen is het denk ik goed om uiterlijk
14:00 het antwoord weer bij haar aan te leveren. Lukt het om mij 13:45 iets te
sturen? De hoofdvraag is of het ‘juridisch hout snijdt’, vandaar dat ik bij jou uit kom,

maar kan me voorstellen dat we er beleidsmatig ook nog iets van vinden dus
wellicht goed om met E&O af te stemmen.
Groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van:
"
@minez.nl>
Datum: 12 april 2018 om 07:04:09 CEST
Aan: "
"
@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: gaswinning Woerden
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Dik-Faber, C." <c.dik@tweedekamer.nl>
Datum: 11 april 2018 om 23:34:30 CEST
Aan:
@minez.nl)"
Kopie:
@tweedekamer.nl>
Onderwerp: gaswinning Woerden
Beste
,
Volgens mijn informatie gaat vrijdag a.s. een delegatie
van het ministerie naar Woerden om te praten over de
olie- en gaswinning onder het Papekopveld. Nu werd ik
geattendeerd op de zogenaamde ‘fallow’ gebieden. Dit
betekent dat een vergunninghouder – in dit geval
Vermillion – binnen vastgestelde termijnen geen beroep
doet op de vergunning en een activiteitenplan indient,
waardoor een nieuwe situatie ontstaat. In bijgevoegde
notitie vind je er meer informatie over. Het lijkt erop dat
het Papekopveld al sinds 1 december 2016 is
geclassificeerd als ‘fallow’ gebied, hetgeen
mogelijkheden biedt voor het Rijk om – in plaats van
interesse te wekken bij relevante partijen voor olie- en
gaswinning – definitief de vergunning in te trekken.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe
vergunningen komen voor winning op land. In het geval
van Woerden is sprake van een bestaande vergunning,
maar door de classificatie tot fallow-gebied is een
nieuwe situatie ontstaan. De fallow-gebieden kende ik
niet; het is voor mij nieuwe informatie. Kun jij navragen
of dit juridisch hout snijdt? Het is mij een lief ding waard
om olie- en gaswinning bij Woerden niet toe te laten,
omdat sinds de ontdekking van het veld er een woonwijk
bovenop gebouwd is. Er is daarom veel weerstand onder

de bevolking. Met de noodzaak van energietransitie is
een nieuwe boring bijna niet uit te leggen en zou de
minister misschien zelfs de vergunningen voor alle
fallow-gebieden kunnen intrekken ;-) Dat scheelt in ieder
geval een heleboel geld, tijd en energie van juridische
procedures; tijd en geld dat ik liever besteed aan schone
energie J
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet!
Met vriendelijke groet,
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische
ethiek), landbouw/visserij en voedsel, natuur en water,
klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu),
cultuur.
Twitter: @carladikfaber
Facebook: carladikfaberCU
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
donderdag 12 april 2018 09:17:56

,
,
,
Wie van jullie heeft hier vanmorgen tijd voor en pakt dit op?
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:38
Aan:
;
CC:
Onderwerp: FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Pakken jullie dit op ?

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden

Hoi
,
Zie onderstaande mailwisseling. Wie doet bij jullie Woerden/de voorbereiding van het gesprek
vrijdag in Woerden? Het lijkt mij goed om gezamenlijk een reactie te maken voor
.
In de basis klopt volgens mij de informatie over de fallow-gebieden, maar ik weet niet wat de
ontwikkelingen in Woerden zijn.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:25
Aan:
Onderwerp: Fwd: gaswinning Woerden

Ha
,
Hieronder een vraag van Dik-Faber aan
. Zou je deze willen beantwoorden? Gelet op de
bijeenkomst morgen is het denk ik goed om uiterlijk 14:00 het antwoord weer bij haar aan te
leveren. Lukt het om mij 13:45 iets te sturen? De hoofdvraag is of het ‘juridisch hout snijdt’,
vandaar dat ik bij jou uit kom, maar kan me voorstellen dat we er beleidsmatig ook nog iets van
vinden dus wellicht goed om met E&O af te stemmen.
Groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van:
@minez.nl>
Datum: 12 april 2018 om 07:04:09 CEST
Aan: "
<
@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: gaswinning Woerden
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Dik-Faber, C." <c.dik@tweedekamer.nl>
Datum: 11 april 2018 om 23:34:30 CEST
Aan:
@minez.nl)"
@minez.nl>
Kopie:
@tweedekamer.nl>

Onderwerp: gaswinning Woerden
Beste
,
Volgens mijn informatie gaat vrijdag a.s. een delegatie van het
ministerie naar Woerden om te praten over de olie- en gaswinning
onder het Papekopveld. Nu werd ik geattendeerd op de zogenaamde
‘fallow’ gebieden. Dit betekent dat een vergunninghouder – in dit
geval Vermillion – binnen vastgestelde termijnen geen beroep doet op
de vergunning en een activiteitenplan indient, waardoor een nieuwe
situatie ontstaat. In bijgevoegde notitie vind je er meer informatie
over. Het lijkt erop dat het Papekopveld al sinds 1 december 2016 is
geclassificeerd als ‘fallow’ gebied, hetgeen mogelijkheden biedt voor
het Rijk om – in plaats van interesse te wekken bij relevante partijen
voor olie- en gaswinning – definitief de vergunning in te trekken.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe
vergunningen komen voor winning op land. In het geval van Woerden
is sprake van een bestaande vergunning, maar door de classificatie tot
fallow-gebied is een nieuwe situatie ontstaan. De fallow-gebieden
kende ik niet; het is voor mij nieuwe informatie. Kun jij navragen of dit
juridisch hout snijdt? Het is mij een lief ding waard om olie- en
gaswinning bij Woerden niet toe te laten, omdat sinds de ontdekking
van het veld er een woonwijk bovenop gebouwd is. Er is daarom veel
weerstand onder de bevolking. Met de noodzaak van energietransitie
is een nieuwe boring bijna niet uit te leggen en zou de minister
misschien zelfs de vergunningen voor alle fallow-gebieden kunnen
intrekken ;-) Dat scheelt in ieder geval een heleboel geld, tijd en
energie van juridische procedures; tijd en geld dat ik liever besteed
aan schone energie J
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet!
Met vriendelijke groet,
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek),
landbouw/visserij en voedsel, natuur en water,
klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.
Twitter: @carladikfaber
Facebook: carladikfaberCU
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
donderdag 12 april 2018 08:37:59
Fallow gebieden(2).docx
ATT00001.htm

Pakken jullie dit op ?

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 8:32
Aan:
CC:
Onderwerp: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden

Hoi
,
Zie onderstaande mailwisseling. Wie doet bij jullie Woerden/de voorbereiding van het gesprek
vrijdag in Woerden? Het lijkt mij goed om gezamenlijk een reactie te maken voor
.
In de basis klopt volgens mij de informatie over de fallow-gebieden, maar ik weet niet wat de
ontwikkelingen in Woerden zijn.
Groeten,

Van:
Verzonden: donderdag 12 april 2018 7:25
Aan:
Onderwerp: Fwd: gaswinning Woerden

Ha
,
Hieronder een vraag van Dik-Faber aan
. Zou je deze willen beantwoorden? Gelet op de
bijeenkomst morgen is het denk ik goed om uiterlijk 14:00 het antwoord weer bij haar aan te
leveren. Lukt het om mij 13:45 iets te sturen? De hoofdvraag is of het ‘juridisch hout snijdt’,
vandaar dat ik bij jou uit kom, maar kan me voorstellen dat we er beleidsmatig ook nog iets van
vinden dus wellicht goed om met E&O af te stemmen.
Groet,

Begin doorgestuurd bericht:
Van: "
@minez.nl>
Datum: 12 april 2018 om 07:04:09 CEST
Aan:
@minez.nl>
Onderwerp: Doorst.: gaswinning Woerden
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van: "Dik-Faber, C." <c.dik@tweedekamer.nl>
Datum: 11 april 2018 om 23:34:30 CEST
Aan:
@minez.nl)"
@minez.nl>
Kopie:
@tweedekamer.nl>
Onderwerp: gaswinning Woerden
Beste
,
Volgens mijn informatie gaat vrijdag a.s. een delegatie van het
ministerie naar Woerden om te praten over de olie- en gaswinning

onder het Papekopveld. Nu werd ik geattendeerd op de zogenaamde
‘fallow’ gebieden. Dit betekent dat een vergunninghouder – in dit
geval Vermillion – binnen vastgestelde termijnen geen beroep doet op
de vergunning en een activiteitenplan indient, waardoor een nieuwe
situatie ontstaat. In bijgevoegde notitie vind je er meer informatie
over. Het lijkt erop dat het Papekopveld al sinds 1 december 2016 is
geclassificeerd als ‘fallow’ gebied, hetgeen mogelijkheden biedt voor
het Rijk om – in plaats van interesse te wekken bij relevante partijen
voor olie- en gaswinning – definitief de vergunning in te trekken.
In het Regeerakkoord is afgesproken dat er geen nieuwe
vergunningen komen voor winning op land. In het geval van Woerden
is sprake van een bestaande vergunning, maar door de classificatie tot
fallow-gebied is een nieuwe situatie ontstaan. De fallow-gebieden
kende ik niet; het is voor mij nieuwe informatie. Kun jij navragen of dit
juridisch hout snijdt? Het is mij een lief ding waard om olie- en
gaswinning bij Woerden niet toe te laten, omdat sinds de ontdekking
van het veld er een woonwijk bovenop gebouwd is. Er is daarom veel
weerstand onder de bevolking. Met de noodzaak van energietransitie
is een nieuwe boring bijna niet uit te leggen en zou de minister
misschien zelfs de vergunningen voor alle fallow-gebieden kunnen
intrekken ;-) Dat scheelt in ieder geval een heleboel geld, tijd en
energie van juridische procedures; tijd en geld dat ik liever besteed
aan schone energie J
Bij voorbaat dank voor je reactie.
Groet!
Met vriendelijke groet,
Carla Dik-Faber
Tweede Kamerlid ChristenUnie
Woordvoerder zorg (cure, GGZ, preventie, medische ethiek),
landbouw/visserij en voedsel, natuur en water,
klimaat en energie, wonen en leefomgeving (milieu), cultuur.
Twitter: @carladikfaber
Facebook: carladikfaberCU
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Woerden maakte geld vrij voor tegengaan gaswinning Papekopveld
maandag 29 oktober 2018 21:10:32

Tsja… M

Woerden maakte geld vrij
voor tegengaan gaswinning
Papekopveld
De gemeente Woerden reserveert €75.000 voor
juridisch advies om gaswinning uit het Papekopveld
tegen te houden. Dat blijkt uit begrotingsstukken.
Hoewel concessiehouder Vermilion nog geen
concrete plannen heeft, wenst Woerden zich niet
te laten verrassen. Het geld komt uit een potje voor
de energietransitie.
In 2015 ontstond grote beroering in Woerden toen olie- en gasproducent Vermilion
Energy aankondigde mogelijk aardgas te zullen gaan winnen uit een veld onder een
woonwijk. Die plannen zijn inmiddels tot nader order opgeschort, maar de gemeente
is er nog altijd niet gerust op. Daarom heeft het college van B&W nu een
“werkbudget” van €75.000 gereserveerd om het voornemen van Vermilion definitief
naar de prullenmand te kunnen verwijzen. Indien nodig zal hiermee “externe
juridisch hulp” worden ingewonnen.

Lees ook
'Streven naar klimaatneutraliteit geen reden gaswinning te frustreren'
“Wij lopen hiermee wat vooruit op de troepen”, aldus Olaf Terlouw van de
gemeente . “Er ligt nog geen winningsplan voor het Papekopveld, dus er valt voor ons
weinig te

beoordelen. Maar dat betekent niet dat het onmogelijk is om nu al een en ander
juridisch dicht te timmeren. Wij willen dit budget gebruiken om de leemten in onze
kennis op te vullen, we zoeken naar alle elementen die ons kunnen helpen de
gaswinning tegen te houden.” Terlouw noemt als voorbeeld het inwinnen van advies
bij juristen die betrokken zijn geweest bij rechtszaken tegen andere producenten.

Energietransitie
Deze post op de begroting maakt onderdeel uit van het grote budget dat Woerden
heeft gereserveerd voor het bevorderen van de energietransitie. In totaal is er
komend jaar zo’n €1 mln beschikbaar voor zaken als het stimuleren van gasvrij
wonen, het inventariseren van belemmerende regelgeving en het onderzoeken van
“betaalbare oplossingsrichtingen”. De gemeenteraad moet nog met deze plannen
instemmen.
De €75.000 voor het tegengaan van de gaswinning is geen groot bedrag, zo geeft ook
Terlouw toe. Wel laat het voornemen van het college zien dat regionale overheden
steeds meer middelen aangrijpen om zich te verzetten tegen mijnbouwplannen op
hun grondgebied -ook als het kabinet er mee heeft ingestemd. Dat laatste is in
Woerden overigens nog niet het geval. Aangezien Vermilion nog geen winningsplan
heeft ingediend, is er ook niets waar minister Eric Wiebes (Economische Zaken en
Klimaat, VVD) zich een oordeel over kan vormen.

Papekopveld
Het Papekopveld werd in 1986 ontdekt, maar dat heeft vooralsnog niet tot
exploitatie geleid. Pas in 2005 besloot Northern Petroleum een vergunning aan te
vragen. Die werd een jaar later verleend en in 2009 keurde toenmalig Maria van der
Hoeven (Economische Zaken, CDA) tevens het winningsplan goed. Toch is dat bedrijf
nooit aan de ontwikkeling van het veld toegekomen. Met de overname van het
concern door Vermilion in 2013 is de Nederlandse tak van dit Canadese
energiebedrijf nu de nieuwe vergunninghouder.
Indien Vermilion daadwerkelijk aan de slag wil, moet er een nieuw, geactualiseerd
winningsplan worden ingediend. Of en wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.
Eerder liet Vermilion weten dat dit voorlopig nog niet in de sterren staat.

Verzonden vanuit Mail voor Windows 10
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
RE: Woerden nodigt minister Wiebes uit voor gesprek
woensdag 31 januari 2018 15:53:35

Zeker gesprek aangaan, maar niet op niveau minister.
Ik zie mogelijkheden voor het roemruchte duo
/Smallenbroek.

Van:
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 12:20
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
CC:
Onderwerp: Woerden nodigt minister Wiebes uit voor gesprek
https://woerden.tv/woerden-nodig-minister-wiebes-gesprek/
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

woordvoerder inz. evt. bezoek MEZK aan Woerden
woensdag 11 september 2019 13:32:59
DOMUS-18024316-woordvoerder_inz__evt__bezoek_MEZK_aan_Woerden__.MSG.DRF

89a
Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
RE: Woerden wil geen gaswinning
donderdag 8 februari 2018 14:43:48

Dag
,
Dank voor de toelichting. Helder!
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 14:17
Aan:
CC:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: RE: Woerden wil geen gaswinning

Dag
,
In het vervolg op mijn mail met daarin de mailstreng over het bezoek van een
vertegenwoordiging (Meindert Smallenbroek en
) vanuit EZK aan Woerden nog het
volgende over het bericht in Trouw:
Vermilion Energy Netherlands B.V. is houder van de winningsvergunning Papekop.
Om gas te mogen winnen uit het Papekop-veld heeft Vermilion een daartoe geldig
instemmingsbesluit op een nog in te dienen winningsplan nodig en de benodigde
omgevingsvergunning, die evenmin is aangevraagd.
De terminologie is niet meer “concessie”, maar “vergunning”, en een instemmingsbesluit op een
winningsplan is geen vergunning.
Hartelijke groet,
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
DGETM / Directie Energie en Omgeving
Bezuidenhoutseweg 73
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
telefoon: 070
fax: 070
e-mail:
@minez.nl

Van:
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 11:33
Aan:
CC:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Onderwerp: RE: Woerden wil geen gaswinning

Het van origine Canadese
bedrijf Vermilion is vergunninghouder voor de concessie, maar moet eerst nog wel een
vergunning aanvragen.

Dank voor jullie input. Volgens mij formuleert Trouw het wel netjes:

https://www.trouw.nl/groen/woerden-zegt-nee-tegen-gaswinning~abf376a8/
Klopt het idd dat er een uitnodiging is binnengekomen voor MEZK?

Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 16:24
Aan:
CC:
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: RE: Woerden wil geen gaswinning

Beste collega’s,
Op 26 januari 2018 is een brief van EZK verstuurd naar de gemeenteraad van Woerden naar
aanleiding van vragen van die raad over de mogelijke gaswinning bij Woerden (ons kenmerk:
DGETM-EO/18006655). Teneur van die brief is dat Vermilion al wel een winningsvergunning voor
het gebied Papekop heeft, maar dat er pas begonnen kan worden met gaswinning indien er:
1. Een instemmingsbesluit is op een winningsplan
2. Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting is en
3. Er een omgevingsvergunning voor het boren van een nieuw boorgat is.
Hiertoe zijn van Vermilion zelfs nog geen aanvragen ontvangen. Indien die aanvragen worden
ontvangen wordt de gemeente geïnformeerd of heeft zelfs adviesrecht.

Gegroet,
Van:
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 16:08
Aan:
CC:
;
;
(Meindert)
Onderwerp: Re: Woerden wil geen gaswinning

Ik sluit mij graag aan bij de suggesties van

; Smallenbroek, drs. J.M.C.

.

Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 7 feb. 2018 om 16:04 heeft
volgende geschreven:

@minez.nl> het

Hoi
,
Ik zou de twee tekstblokjes omdraaien zodat eerst heel duidelijk is dat er op dit
moment geen enkele aanvraag in behandeling is.
In de zinnen waarin je aangeeft wat er allemaal ingediend zou moeten worden om
uberhaupt iets te mogen doen zijn actief geschreven. Daarmee kunnen we
ongewenst de indruk wekken dat dit concrete stappen zijn die we “wel even zullen”
nemen. Misschien is het verstandig om in dit geval veel toch te kiezen voor de
constructie “zouden moeten” (zie mijn tekstvoorstellen in het rood.
Gr

Van:
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 15:49
Aan:
;
;
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: FW: Woerden wil geen gaswinning

;

Collega’s,
Onderstaand bericht van ANP komt net binnen.
Eerder is hier onderstaande lijn voor afgesproken. Kunnen jullie kijken of die nog
altijd up-to-date is?
-Op dit moment kan en mag er niets.
-Er is geen aanvraag voor welke vergunning dan ook gedaan.
-Er is geen overleg geweest voor het indienen van een winningsplan.
-Wij hebben geen informatie van Vermillion ontvangen over wat de plannen en
planning zijn voor het gasvoorkomen in de Papekop te Woerden.
-Om überhaupt wat te mogen doen moet er een winningsplan door Vermillion
worden opgesteld en vervolgens zou er een instemmingsbesluit moeten worden
genomen door de minister. Daarnaast zouden er nog verschillende
omgevingsvergunningen moeten worden afgegeven voor de bovengrondse
installaties en boringen.
-Dit alles zou gebeuren via uniforme openbare procedures waarin een ieder
zienswijze kan indienen. Het doorlopen van deze procedures duurt zeker een jaar
als het snel gaat. [dit klinkt denk ik niet heel lang voor iemand die daar woont,
doet ook niet ter zake want we hebben geen enekele aanvraag – ik zou dit
weghalen]
Groeten,

Woerden wil geen gaswinning
WOENSDAG 07 FEBRUARI 2018 | 15:37 | ANP BINNENLAND | PRIORITEIT: 3 | 1 | WOORDEN: 175

·
WOERDEN (ANP) - Gesteund door de ontwikkelingen rond de gaswinning in Groningen heeft de
gemeente Woerden een beroep gedaan op minister Eric Wiebes. Het college van B en W vraagt
de bewindsman van Economische Zaken en Klimaat om in de gemeente (provincie Utrecht) geen
olie- en gaswinning toe te staan.

Onder de wijk Molenvliet ligt een veld met olie en gas, het zogeheten Papekopveld. Het van
origine Canadese bedrijf Vermilion is vergunninghouder voor de concessie, maar moet eerst nog
wel een vergunning aanvragen. De gemeenteraad had zich al tegen olie- en gaswinning
uitgesproken. De gemeente nodigt de minister nu uit om langs te komen voor een gesprek.
Olie- en gaswinning past niet binnen de ambitie die de gemeente heeft als het gaat om
duurzaamheid, zo staat te lezen in een brief aan Wiebes. Ook zijn er veiligheids- en
schaderisico's in het gebied, dat toch al lijdt onder het dalen en natter worden van de bodem.
Het college zegt ook te worden gesteund door tienduizenden bezorgde bewoners en het
actiecomité Laat Woerden Niet Zakken.
TOM VAN MEERTEN (BVZ) | ANPX-070218-149-V1 | © 2018 ANP E.A., ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

FW: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat
donderdag 1 februari 2018 14:53:14
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kenmerk Nationale ombudsman 201721881 .pdf

Beste
, beste
,
Bijgevoegde brief ontving ik zojuist van een medewerker van bureau Nationale ombudsman.
Kan één van jullie mij mogelijk laten weten of dit dossier bij jullie ligt of bij één andere E&O
collega? Dan weet ik bij wie ik dit verzoek om een gesprek uit kan zetten.
Groet,

Van:
@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 14:49
Aan:
Onderwerp: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister
van Economische Zaken en Klimaat

Geachte
,
Op 17 oktober 2017 heeft de Nationale ombudsman een bezoek gebracht aan Woerden. Nabij
Woerden is er sprake van mogelijke gaswinning door Vermillion Energy. Inwoners en
bestuurders maken zich zorgen en willen daarover graag met de Minister van Economische
Zaken en Klimaat in gesprek. Vandaag zenden wij daarover een brief aan de heer Wiebes. Om u
alvast te informeren, zend ik u die brief nu alvast per e-mail.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

;
RE: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische
Zaken en Klimaat
dinsdag 6 februari 2018 15:14:48

Dag
,
Dank voor je bericht.
Ik probeer al enkele dagen
van de Nationale ombudsman te bereiken maar
zij is of van haar plek of afwezig. Ik probeer dit morgenochtend nogmaals. Ik wil van haar wat
toelichting over hetgeen nu gevraagd wordt aan EZK. In de brief staat dat EZK een gesprek zou
moeten organiseren, maar ik lees ook de zin “Vanuit Woerden zal daartoe op korte termijn ook
contact met u worden opgenomen”. Is dit de gemeente, of de actiegroep? Het is mij ook
onduidelijk of met mij of met iemand anders contact op wordt genomen door “Woerden”.
Dan nog terzijde: het is hoogst ongebruikelijk dat de ombudsman dergelijke ‘signalen’ per brief
stuurt. Normaliter wordt het verzoek door een medewerker aan ons doorgeleidt. Dit geeft te
denken over wat de ombudsman hier precies mee wil bereiken en of hier bijv. mogelijk een
onderzoek door de ombudsman uit voort zal vloeien.
Al met al dus wat vragen van mijn kant aan de medewerker van bureau Nationale ombudsman
voordat ik jou nu direct om een actie kan vragen. Ik hoop hier morgen met een concreter
voorstel bij je op terug te komen, zodat je dit verzoek van de ombudsman spoedig op kunt
pakken.
Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 6 februari 2018 15:01
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Je kunt deze aan mij koppelen

Op 6 feb. 2018 om 14:40 heeft
het volgende geschreven:

@minez.nl>

Beste
, beste
,
Graag nogmaals jullie aandacht voor onderstaand bericht. Graag hoor ik van jullie.
Groet,

Van:
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 14:53
Aan:
;
Onderwerp: FW: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van
brief aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Beste
, beste
,
Bijgevoegde brief ontving ik zojuist van een medewerker van bureau Nationale
ombudsman. Kan één van jullie mij mogelijk laten weten of dit dossier bij jullie ligt
of bij één andere E&O collega? Dan weet ik bij wie ik dit verzoek om een gesprek
uit kan zetten.
Groet,

Van:
[mailto:
@nationaleombudsman.nl]
Verzonden: donderdag 1 februari 2018 14:49
Aan:
Onderwerp: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief
aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

Geachte
,
Op 17 oktober 2017 heeft de Nationale ombudsman een bezoek gebracht aan
Woerden. Nabij Woerden is er sprake van mogelijke gaswinning door Vermillion
Energy. Inwoners en bestuurders maken zich zorgen en willen daarover graag met
de Minister van Economische Zaken en Klimaat in gesprek. Vandaag zenden wij
daarover een brief aan de heer Wiebes. Om u alvast te informeren, zend ik u die

brief nu alvast per e-mail.
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.
Met vriendelijke groet,

senior onderzoeker

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag
Telefoon +31 70
Mobiel +31 6
Fax +31 70
@nationaleombudsman.nl
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
RE: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen
donderdag 7 juni 2018 11:14:56
top 5 problemen kleine velden en zout.docx

En bijgaand de volledige top 5

Van:
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 10:46
Aan:
Onderwerp: RE: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen

Super, kun je mij voor 11 uur al sturen wat je hebt qua top-5? Agenda minister net wat
veranderd.

Van:
Verzonden: donderdag 7 juni 2018 10:45
Aan: Kamphof, A. (Ries)
Onderwerp: RE: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen

Ha
,
Bijgaand de aangepaste redeneerlijn wetsvoorstel en QenA strafrechtelijke vervolging. Let op, is
nog enigszins aangepast tov gisteravond.
De top 6 (is een top 5 geworden, komt er zo spoedig mogelijk aan).
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 20:56
Aan:
; Camps, drs. M.R.P.M. (Maarten); Gaastra, mr. A.F. (Sandor);
Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
;
;
;
;
,
;
;
;
; Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul);
;
;
Onderwerp: Re: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen

;
);

Hoi allen,
Mogelijk een wat grote groep voor deze uitvraag n.a.v voorbespreking van zojuist met Minister,
maar ik houd deze groep even zo groot om morgen ook het gehele dossier voor Kamerdebat
mee te delen.
Uit het vooroverleg kwamen nog een aantal acties, zie hieronder met ook degenen
eerstverantwoordelijk obv na-overleg met
en
. Zouden jullie deze morgen 11.30 uur
uiterlijk bij mij kunnen aanleveren?
- Aanpassing redeneerlijn wetsvoorstel NMDN (RvS, complicatie, operationalisering)
- Aanpassing Q&A NAM strafrechtelijk vervolgd
- Top 6 Mijnbouwincidenten (uit eerder dossier) E&O
- Nijboer/Beckerman en versterken
- Aanpassen factsheet geschiedenis versterken
- Factsheet huizen Groningen 1700v2500: hoe zit dit?
- 9,000 huizen verlaging gaswinning niet meegenomen: check
- 1,588 redeneerlijn aanpassen
- Mijnraad + 1,588 extra kopie
- Overschild en plaatje BCG
- Aanpassen redeneerlijn afhandeling oude gevallen
- Actuele stavaza nieuwe gevallen: 10??
- Q&A onafhankelijke raadsman ombudsman Noorden
- Herschrijven Q&A oude schadegevallen en NAM bij betrokken
Voor allen: morgenochtend volgt een scan met de aantekeningen vd minister met zijn lijn. Hij
is nog zeker in voor verbeteringen. De Minister leek er vandaag al erg goed in te zitten. Wordt
een zware, maar mooie dag morgen!
Fijne avond,
s
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 6 jun. 2018 om 16:33 heeft
geschreven:

@minez.nl> het volgende

Allen,
De voorbespreking is uitgesteld en nu op afroep, vermoedelijk niet voor 17.00.
Vriendelijke groeten,

Van:
Verzonden: woensdag 6 juni 2018 15:50
Aan:
,
);
;
; Camps, drs. M.R.P.M. (Maarten); Gaastra, mr.
A.F. (Sandor);
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
;
;
;
;
;
; Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul);
;
;
Onderwerp: RE: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen
Ha allen,
Voor de voorbespreking van straks zie bijgevoegd alvast een document met alle
aanvullingen en wijzigingen in redeneerlijnen, Q&A’s en factsheets ten opzichte
van het eerdere dossier. Deze aanvullingen en wijzigingen zijn gisteren en
vandaag naar Minister gegaan. Veel dank voor jullie hulp bij het halen van alle
deadlines!
Vriendelijke groeten,
en
DG Energie, Telecom en Mededinging
Energiemarkt en Innovatie (EI)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
@minez.nl
+316

Van:
Verzonden: dinsdag 5 juni 2018 18:35
Aan:
;
;
; Camps, drs. M.R.P.M. (Maarten);
(Sandor);
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
;
;
;
;
;
;
;
;
Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul);
;

);
;

;

Onderwerp: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen

;

Ha allen,
Dank aan iedereen voor de goede en snelle voorbereiding voor het debat van
aankomende donderdag tot dusver.
Met
en
heb ik het vandaag gehad over de bezetting tijdens het debat en
tijdens het derde vooroverleg morgen. Wij kwamen tot de volgende bezetting
tijdens het debat zelf:
In de ambtenarenkamer
· MT-leden aan tafel:
o Meindert Smallenbroek
o
o
· Achter een computer:
o
o
o
o
o
o Directie regio (x3 – zouden jullie willen aangeven wie?)
· Meeschrijven met vragen:
o
o
Morgen zal ik bovenstaande mensen aanmelden, dus laat het weten als hier nog
wijzigingen in zijn. In de plenaire zaal zijn waarschijnlijk Maarten Camps en
ook aanwezig. Zij geven aan wanneer ze willen meekijken op antwoorden.
Daarnaast de oproep aan alle directies om zelf te zorgen dat dossierhouders van
dossiers waarover mogelijk vragen komen bereikbaar zijn tijdens het debat.

Morgen is de derde voorbespreking van het debat op de kamer van de minister,
16:00-17:00. Een deel van het aanvullende dossier heeft de minister vandaag al
meegekregen, de rest leggen we morgen voor. Mogelijk komt er morgenochtend
met de tas van de minister nog een uitvraag, die wordt dan weer gecoördineerd
vanuit E&I. Ook bespreken we dan de tot dan toe binnengekomen moties.
De afgelopen voorbespreking was het iets te druk in de kamer van de minister, zo
merkte hij ook zelf op. Daarom bij het volgend overleg graag per directie niet
meer dan de volgende aantallen aanwezig:
E&I (x2)
E&O (x1)
Team wetsvoorstel nmdn (x1)
Team bovengronds (x1)
Team ombouw (x1)
Laat het weten als dit nog vragen oproept!
Groet,

Beleidsmedewerker
.....................................................................................
Ministerie van Economische Zaken & Klimaat
Directie Bureau Bestuursraad, dossiers energie & klimaat
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
.....................................................................................
T +31 (0)6
@minez.nl
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Redeneerlijn Casus Woerden
•

De Nationale Ombudsman heeft mij verzocht in gesprek te gaan
met burgers en bestuurders van de gemeente Woerden over hun
zorgen met betrekking tot gaswinning uit het Papekop-veld.

•

Begin februari heb ik ook vanuit de gemeente Woerden een brief
ontvangen met o.m. het verzoek om een gesprek met mij.

•

De ombudsman heeft op 18 oktober 2017 een bezoek gebracht
aan Woerden en heeft daar gesproken met zowel omwonenden
als de gemeente. De ombudsman concludeert:
o dat Vermilion daar mogelijkheden voor gaswinning verkent;
o Het gasveld (deels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt;
o De verkenning van Vermilion meteen tot verzet van inwoners
heeft geleid en later ook van betrokken gemeenten,
waterschappen en provincies.

•

Eind januari heeft mijn ministerie het college van burgemeester
en wethouders van Woerden een brief gestuurd. Daarin
aangegeven dat Vermilion al wel een winningsvergunning voor
koolwaterstoffen voor het gebied Papekop heeft, maar dat er pas
begonnen kan worden met gaswinning indien er een:
1. Instemmingsbesluit is op een winningsplan
2. Omgevingsvergunning is voor een mijnbouwinrichting
3. Omgevingsvergunning is voor het boren van nieuw boorgat.

•

Vermilion heeft echter nog geen aanvragen gedaan. Er gebeurt
op dit moment dus niets.

•

Mijn ministerie heeft eerder gesprekken gevoerd met
burgemeester en wethouders van onder meer Woerden.

•

In vervolg op de brief van de ombudsman en de gemeente is
door de directeur van de directie E&O een bezoek gebracht aan

de gemeente Woerden en is gesproken de verantwoordelijke
wethouder van de gemeente Woerden en een aantal
bewonersgroepen over de zorgen omtrent mogelijke gaswinning.
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Aanleiding
Er loopt op dit moment een beroepsprocedure bij de rechtbank Midden-Nederland
tegen een Wob-besluit over het gasveld Papekop bij Woerden. Tijdens de
behandeling van deze beroepszaak zijn nog 192 extra documenten aangetroffen in
de archieven. De zitting bij de rechtbank staat gepland op maandag 3 december.
Het feit dat er nieuwe documenten gevonden zijn zou negatieve publiciteit kunnen
opleveren. Met deze nota wordt u geïnformeerd over het proces en de stand van
zaken.

Art 11.1

Advies

U kunt kennis nemen van de nota.

Art 11.1

Toelichting
De verzoeker is een voormalig gemeenteraadslid en heeft in het verleden
regelmatig de pers en de Nationale Ombudsman weten te betrekken bij
het publieke debat over mogelijke gaswinning bij Papekop. Het is
waarschijnlijk dat hij weer de publiciteit zal zoeken wanneer bekend wordt
dat er meer documenten zijn gevonden.
Op dit moment wordt er geen gas gewonnen bij Papekop, er liggen ook
geen planneTTdürtoe. De vergunninghouder van de wlnningsvergunnlhg
'Papelcop (VérTnillionj heefTgeen aanvraag om instemming met een
winningsplan ingediend "eTl öp h'^Tministerie zijn ook verder geen concrete
plannen bekend van de vergunninghouder om in de nabije toekomst
daadwerkelijk te gaan winnen uit het Papekopveld. De vergunninghouder
houdt slechts de mogelijkheid open van mogelijk toekomstige winning.
e ongerustheid in Woerden is echter groot, omdat het gasveld onder een'
woonwijk ligt en men vreest voor bodembeweging.
Via een Wob-verzoek heeft de verzoeker gevraagd om alle op het
ministerie aanwezige informatie over het gasveld Papekop. Bij het
primaire besluit en in bezwaar zijn 196 documenten beoordeeld.
Bij de voorbereiding van het beroep zijn er 192 extra documenten
aangetroffen. Deze stukken liggen deels bij Sodm en deels op het

Ontvangen BBR
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kerndepartement. Tijdens de behandeling van het primaire besluit en het
bezwaar is gezocht in de specifieke archiefmappen over Papekop. Bij de
behandeling in beroep zijn ook documenten aangetroffen die niet in die
archiefmappen waren opgeslagen.
De medewerkers die deze documenten moeten beoordelen hebben
tegelijkertijd te maken met prioritaire taken, met name het terugdringen
van de achterstand bij de behandeling van aanvragen voor
mijnbouwvergunningen. Mede daardoor is het niet realistisch om nog voor
de zitting een nieuw besluit te nemen over de nieuwe stukken.
De rechtbank is geïnformeerd dat er nieuwe documenten zijn gevonden.
Op het moment van schrijven van deze nota is er nog geen reactie van de
rechtbank ontvangen. De rechtbank kan twee dingen doen: 1) de zitting
uitstellen in afwachting van het aanvullende besluit; of 2) de beslissing op
bezwaar vernietigen en instrueren om een nieuw besluit te nemen. Deze
keuze is volledig aan de rechtbank.

Kenmerk
WJZ / 18292451

Woordvoehngslijn
-

Tegen een Wob-besluit over gasveld Papekop (196 openbaar gemaakte
documenten) loopt momenteel een beroepsprocedure.
Bij de voorbereiding op dit beroep zijn 192 nieuwe documenten
aangetroffen.
Deze documenten waren aanvankelijk niet in beeld doordat ze niet in die
archiefmappen over gasveld Papekop waren opgeslagen.
Deze stukken worden alsnog beoordeeld en via een tweede Wob-besluit
openbaar gemaakt.
Door de hoeveelheid stukken is dit niet voor de zitting op 3 december
gereed.
De rechtbank is hierover geïnformeerd en beslist welk gevolg hieraan
wordt verbonden in de lopende procedure.
Desgevraagd: Op dit moment wordt er geen gas gewonnen bij Papekop,
er liggen ook geen plannen daartoe, en er is geen aanvraag ingediend om
instemming met een winningsplan.
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul);
Rechtszitting Wob Papekop a.s. maandag
vrijdag 30 november 2018 16:12:27

Beste Meindert en
,
A.s. maandag om 10u vindt bij de rechtbank Midden-Nederland de zitting in de
beroepsprocedure over het Wob-besluit inzake Papekop plaats, waarover ik al eerder contact
heb gehad met
.
Tijdens de voorbereiding van het verweer en de zitting is ons gebleken dat een groot aantal
documenten niet bij de beoordeling van het verzoek is betrokken (192 bij kerndepartement en
79 bij SodM).
WJZ heeft er bij
en SodM op aangedrongen dat er voor de zitting een beoordeling
van de nieuwe documenten en een gewijzigd besluit op bezwaar zou liggen.
Er is daarop wel het een en ander gebeurd (waarvoor dank), maar de beoordeling en het
gewijzigde besluit op bezwaar zijn helaas wegens capaciteitsgebrek niet gelukt.
De rechtbank is over het aantreffen van de nieuwe documenten geïnformeerd en heeft
aangegeven maandag een regiezitting te willen houden. Dat houdt naar onze inschatting in dat
er afspraken gemaakt zullen worden over het vervolg van het proces.
Tijdens de zitting zullen we waarschijnlijk moeten uitleggen hoe het kan dat er nieuwe
documenten zijn opgedoken en zal de rechtbank ook vragen naar een mogelijke termijn voor
het nemen van het besluit.
Wij hebben schriftelijk aan de rechtbank aangegeven uiterlijk 31 januari 2019 een nieuw besluit
op bezwaar te kunnen nemen, maar we verwachten dat de rechtbank alsook de
(die
als eiser ook moet instemmen met de te maken afspraken) zal aangeven dat er op kortere
termijn een besluit moet liggen.
Waarschijnlijk ontkomen we er maandag niet aan om publiekelijk aan te geven dat we door
capaciteitsgebrek niet in staat zullen zijn op korte termijn een besluit te nemen.
Nog los van het beeld dat hierdoor ontstaat, is het de vraag of de rechtbank hier genoegen mee
neemt, aangezien EZK juridisch gezien deze documenten al had moeten beoordelen bij het
primaire besluit dat reeds vorig jaar genomen is.
Verder schatten we in dat de zitting en het vervolg dus publicitaire aandacht gaat krijgen,
vanwege de verzoeker en omdat het een kwestie is die gevoelig ligt bij omwonenden. De
kwestie heeft bovendien de aandacht van de Nationale ombudsman.
Ik wil jullie dan ook nogmaals dringend vragen om voor het beoordelen van de nieuwe
documenten en het opstellen van het nieuwe besluit na de zitting a.s. maandag capaciteit vrij te
maken, omdat we - vanwege de gang van zaken tot nog toe en de informatie die we van
hebben ontvangen – nog niet de zekerheid voelen dat dit ook echt gaat lukken.
Op dit moment hebben we nog de (laatste) mogelijkheid om dit proces gezamenlijk enigszins op
een goede manier af te ronden, maar daarvoor is wel noodzakelijk dat wij de rechtbank
maandag kunnen toezeggen dat er binnen de door hen te stellen termijn een besluit zal liggen.
Mag ik daarom rekenen op jullie medewerking in deze?
Met vriendelijke groet,

juridisch advies, bezwaar en beroep
……………………………………………………………………………..
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC Den Haag
Postbus 20401 | 2500 EK Den Haag
……………………………………………………………………………..
T (070)
E
@minez.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
RE: Beslissing op bezwaar
, Wob-verzoek Papekop
woensdag 11 april 2018 17:17:23
Beslissing op uw bezwaar.msg

Beste
,
De SG tekende te laat voor de postzak van vandaag, hij zal dus morgen op de post gaan. Ik heb
de beslissing op bezwaar wel alvast aan
gemaild (zie de bijlage).
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 11 april 2018 13:21
Aan:
; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
;
Onderwerp: RE: Beslissing op bezwaar
, Wob-verzoek Papekop

Hallo
,
Prima. Paraaf is gezet. Weet wel dat Meindert en ik vrijdag bij de
aan de keukentafel
zitten in het kader van een bezoek aan Woerden. Ik zou wel graag willen weten wanneer dit
besluit wordt verzonden.
Alvast dank!
M.vr.gr.

Van:
Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:19
Aan:
Onderwerp: RE: Beslissing op bezwaar
, Wob-verzoek Papekop
Urgentie: Hoog

Hoi
,
Heb je mijn bericht hieronder gezien? Kan je zsm medeparaaf geven? Dank!
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 11 april 2018 9:53
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Beslissing op bezwaar

, Wob-verzoek Papekop

Van:
Verzonden: maandag 9 april 2018 12:07
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Beslissing op bezwaar

, Wob-verzoek Papekop

Hoi
,
Het heeft helaas even geduurd voordat mijn directeur paraaf kon zetten. De behandelmap ligt
inmiddels bij jou. Zou jij zsm akkoord kunnen geven? Dan proberen we hem vandaag nog bij de
SG te krijgen. Alvast dank!
Vriendelijke groet,

Stuur maar naar mij. Ik parafeer
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 9 apr. 2018 om 12:06 heeft
het volgende geschreven:

<

@minez.nl>

Beste
,
Bij afwezigheid van
mail ik je direct.
Ik heb in samenwerking met
een beslissing op bezwaar geschreven over het
Wob-verzoek over de mogelijke gaswinning bij Papekop (zie de bijlage). De SG
moet deze beslissing op bezwaar tekenen.
Mijn vraag aan jou is of jij namens E&O de medeparaaf zet op de nota. Zo ja, dan
komt de nota vanmiddag of morgenochtend jou kant uit.
Vriendelijke groet,

jurist
........................................................................
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 070@minez.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:
Bijlagen:

"info@
.nl"
Beslissing op uw bezwaar
woensdag 11 april 2018 17:15:33
180411 beslissing op bezwaar Wob-verzoek Papekop.pdf

Geachte
,
Zoals door u verzocht, treft u bijgaand de beslissing op uw bezwaar aan. De brief wordt ook per
post nagezonden, u zult deze dus binnen enkele dagen ontvangen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

jurist
........................................................................
directie Wetgeving en Juridische Zaken
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bezuidenhoutseweg 73 | 2594 AC | Den Haag | D-passage 2
Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag
........................................................................
T 070@minez.nl
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Datum
Betreft

1 1 APR 2018

Beslissing op uw bezwaar

Behandeld door
T 070
@minez.nl

Geachte

,

Bij brieven van 26 oktober 2017 en 15januari 2018, ontvangen respectievelijk
27 oktober 2017 en 17 januari 2018, heeft u twee bezwaarschriften ingediend
tegen mijn (deel)besluiten van respectievelijk 26 september 2017 met kenmerk
DGETM-EO/17141005 en 6 december 2017 met kenmerk DGETM-EO/17173682.
Met deze brief wordt op uw bezwaarschriften beslist.

Ons kenmerk
WJZ/ 18052727
Uw kenmerk
Bijlage(n)

Verloop van de procedure
Het verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) van 12
juli 2017 om informatie over het gas- en olievoorkomen Papekop, is door mijn
ministerie op 13 juli 2017 ontvangen.
Bij deelbesluiten van 26 september 2017 met kenmerk DGETM-EO/17141005
(hierna: het eerste deelbesluit) en 6 december 2017 met kenmerk DGETM
EO/17173682 (hierna: het tweede deelbesluit), is het verzoek deels toegewezen
en deels afgewezen.
Bij brieven van 26 oktober 2017 en 15 januari 2018, ontvangen respectievelijk 27
oktober 2017 en 17 januari 2018, heeft u hiertegen bezwaarschriften ingediend.
Bij brief van 29 november 2017, ontvangen 30 november 2017, heeft u de
gronden van uw eerste bezwaar, van 26 oktober 2017, aangevuld.
In onderling overleg is de datum van de hoorzitting vastgesteld. Op 21 februari
2018 vond de hoorzitting plaats bij het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat. Voor de samenstelling van de commissie en het verhandelde ter zitting
verwijs ik naar het verslag van de hoorzitting dat als bijlage bij dit besluit is
gevoegd en hier als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd.
Ten aanzien van de ontvankelijkheid
Uw bezwaarschriften zijn ingediend binnen zes weken na bekendmaking van de
respectievelijke besluiten en de gronden van het eerste bezwaar zijn binnen de
daartoe gestelde termijn aangevuld. De bezwaarschriften voldoen ook aan de
overige door de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) gestelde eisen zodat
de bezwaarschriften ontvankelijk zijn.
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Beoordeling van het bezwaar
Alvorens op de specifieke bezwaren in te gaan, wil ik in het algemeen iets zeggen
over de potentiele winning van olie en gas bij Papekop. U geeft aan dat de
vergunninghouder, Vermillion, in 2014 inwoners van Woerden en omliggende
gemeenten geïnformeerd heeft over hun voornemen om over te gaan tot winning
van olie en gas bij Papekop. Daarom vermoedt u dat er recente documenten
aanwezig moeten zijn bij mijn ministerie. Hierover wil ik het volgende naar voren
brengen.
-

Voordat de houder van een winningsvergunning over kan gaan tot het
daadwerkelijk winnen van olie of gas, moet hij mijn instemming verkrijgen met
een winningsplan. Het is mijn beleid dat ik aanvragen voor instemming met een
winningsplan alleen in behandeling neem als de aanvrager in gesprek is gegaan
met de inwoners van het betrokken gebied en de lokale overheden. Bedrijven die
zich richten op de winning van olie en gas zijn zich hier van bewust. Zij treden in
de regel dus ook in gesprek met partijen in de omgeving waar zij willen gaan
winnen voordat zij zich tot mijn ministerie richten met een aanvraag om
instemming met een winningsplan. Pas wanneer een dergelijke aanvraag
ingediend wordt raakt mijn ministerie betrokken. Het is naar aanleiding van een
dergelijke aanvraag dat ik beoordeel of winning doorgang kan vinden. Het zou ook
zeer lastig zijn, zo niet onmogelijk, om voorafgaand aan de indiening van een
winningsplan alle betrokken belangen en risico’s precies in kaart te brengen. De
reden hiervoor is dat de vergunninghouder in het winningsplan op basis van
artikel 35 van de Mijnbouwwet uiteen moet zetten hoe, hoeveel en wanneer hij wil
gaan winnen en wat de mogelijke risico’s daarvan zijn. Zonder die informatie is
een volwaardige analyse moeilijk te maken.
Op dit moment is er geen geldig winningsplan voor de winning van gas of olie bij
Papekop. Dit betekent dat er op dit moment geen winning mag plaatsvinden. Tot
op heden heb ik ook geen aanvraag van Vermillion ontvangen voor de instemming
met een winningsplan dat ziet op de locatie Papekop. Zoals ik hiervoor heb
beschreven tref ik geen voorbereidingen en onderneem ik ook anderszins geen
actie voordat er een aanvraag om instemming met een winningsplan wordt
ingediend.
Gronden van uw bezwaar
In uw bezwaarschriften en tijdens de hoorzitting heeft u kort samengevat
aangevoerd dat:
a) procedures, afspraken en wettelijke termijnen niet gevolgd zijn;
b) er sprake is van irrelevante of dubbele stukken;
c) er stukken ontbreken;
d) weigeringsgronden in sommige gevallen niet van toepassing zijn.
-

-
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Overwegingen ten aanzien van de gronden van bezwaar
Met betrekking tot deze argumenten overweeg ik het volgende.
ad a. procedures, afspraken en wettelijke termijnen niet gevolgd
Ik erken dat in deze zaak termijnen niet gehaald zijn, waaronder ook termijnen
die in onderlinge afstemming tussen u en mijn ambtenaren zijn afgesproken.
Zoals ook tijdens de hoorzitting door mijn ambtenaren naar voren is gebracht, is
het altijd mijn streven om afspraken na te komen en termijnen te halen. Daarom
spijt het mij dat dit in dit geval niet is gelukt.
ad b. irrelevante of dubbele stukken
U voert aan dat verschillende documenten irrelevant zijn. Het gaat om
documenten die zien op andere locaties dan Papekop. Het is op zich juist dat deze
stukken niet direct zien op de locatie Papekop. Gelet op de ruime formulering van
uw Wob-verzoek heb ik er echter voor gekozen om de inventarisatie van de
documenten niet nauw te beperken. Mijn bedoeling hierbij was om u een zo
volledig mogelijk beeld te geven van de voorgeschiedenis van de opsporing van
gas bij Papekop. Daarbij heb ik ook de documenten betrokken die zien op het
aanvankelijk veel grotere gebied.
Daarnaast voert u aan dat een aantal documenten dubbel aan u zijn toegezonden.
Dit klopt. Het is echter zeker niet mijn bedoeling geweest uw tijd daarmee te
verdoen. Bij een groot Wob-verzoek als dit, waar ook meerdere mensen aan
werken, kan het voorkomen dat documenten twee keer op de lijst gezet worden.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een document als bijlage bij een ander
document wordt gevoegd.
ad c. ontbrekende stukken
In uw bezwaren tegen beide deelbesluiten voert u aan dat er bepaalde
documenten missen. In uw brief van 29 november 2017, waarin u de gronden van
uw eerste bezwaar aanvult, verwijst u daarbij naar een aantal specifieke
documenten waarnaar wordt verwezen in documenten die aan u verstrekt zijn. In
uw brief van 15 januari 2018 voert u op dit punt vier categorieën van documenten
aan die u mist: i) documenten die zien op Vermillion na 2010, ii) onderzoek van
NAM naar bodemdaling, iii) documentatie over het verlaten van de boorput door
NAM, iv) documenten ten aanzien van (voorbereiding op) de risicoanalyse.
Ten eerste wil ik hierbij het volgende naar voren brengen. Openbaarmaking op
basis van de Wob ziet op informatie neergelegd in documenten. Bestaan
desbetreffende documenten niet, dan kunnen deze dus ook niet openbaar worden
gemaakt. Het onderwerp van uw Wob-verzoek beslaat een lange periode van
meerdere decennia. Gedurende verreweg het grootste deel van dat tijdsbestek
had mijn ministerie geen digitaal archiverings- en documentatiesysteem. Uit dat
tijdvak is daarom alleen de informatie beschikbaar die men destijds gearchiveerd
heeft in de papieren dossiers. In dit geval blijkt dat men in het verleden niet altijd
volledig is geweest in het archiveren en opslaan van stukken. Zo missen bij de
documenten met nummers 3a, 5, lic en 21 zoals u aangeeft bepaalde bijlagen.
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Deze bijlagen zijn niet meer terug te vinden in de op mijn ministerie aanwezige
dossiers. Hetzelfde geldt voor de documenten waarnaar verwezen wordt in de
documenten met nummers lia, 20 en 22 en voor de documentatie rond het
teruggeven van de vergunning door NAM.
In twee gevallen die u noemt is niet met zekerheid te zeggen of mijn ministerie
ooit beschikking heeft gehad over de stukken waar u naar verwijst. Ten aanzien
van document 28 van de inventarislijst van het eerste deelbesluit voert u aan dat
daarin om een ontvangstbevestiging per e-mail wordt gevraagd. Mij is niet bekend
of een dergelijke ontvangstbevestiging ooit verstuurd is. In ieder geval is een
dergelijk document niet voorhanden in de digitale of papieren dossiers die op mijn
ministerie aanwezig zijn. In uw brief van 25 januari 2017 beschrijft u dat een
woordvoerder van de NAM in de Woerdense Courant van 25 oktober 1990
uitspraken heeft gedaan over bodemdaling tijdens een proefboring. U geeft aan
dat de rapporten waarop die uitspraken gebaseerd zijn niet bij de verstrekte
documenten zitten. Mij is niet bekend of NAM die rapporten ooit gedeeld heeft met
mijn ministerie. Het is ook voorstelbaar dat dit interne documenten van NAM
waren. In ieder geval is een dergelijk document niet op mijn ministerie aanwezig.
In uw brief van 29 november 2017 vraagt u waar het document met nummer 1
van de inventarislijst van het eerste deelbesluit aanvullend bij is, nu daarin
vermeld wordt dat het gaat om een aanvullend document. Het document met
nummer 1 van de inventarislijst van het eerste deelbesluit is het ‘aanvullend
document’ bij de aanvraag van 11 november 2004. Die aanvraag is vervat in de
documenten met nummers 128 en 128a van de inventarislijst van het tweede
deelbesluit. In dezelfde brief geeft u aan dat in het document met nummer 2 van
de inventarislijst van het eerste deelbesluit gerefereerd wordt aan een aanvraag
van “11/11/2015” en dat u die aanvraag mist. Ik neem aan dat u bedoelt de
aanvraag van 11 november 2004 waarnaar in document met nummer 2 van de
inventarislijst van het eerste deelbesluit gerefereerd wordt. Zoals hiervoor
beschreven, is die aanvraag vervat in de documenten met nummers 128 en 128a
van de inventarislijst van het tweede deelbesluit.
Tot slot voert u aan dat u documenten mist die zien op Vermillion na 2010 en
documenten ten aanzien van (voorbereiding op) de risicoanalyse. Dit laatste punt
vat ik zo op dat u doelt op de risicoanalyse die gedaan zou moeten worden
voordat zou kunnen worden ingestemd met een winningsplan en er dus
daadwerkelijk tot winning zou kunnen worden overgegaan. Ten aanzien van deze
bezwaren verwijs ik naar hetgeen ik hierboven heb omschreven over de stand van
zaken rond de potentiele winning van koolwaterstoffen bij Papekop. Zoals ik daar
uiteengezet heb, moet het betrokken bedrijf in gesprek gaan met de omgeving
voordat een aanvraag om instemming met een winningsplan wordt ingediend. Nu
er nog geen aanvraag is ingediend, heeft mijn ministerie nog geen actie
ondernomen. Daarom zijn er geen documenten zoals u die omschrijft.
ad d. weigeringsgronden niet van toepassing
U voert aan dat de door mij ingeroepen weigeringsgronden niet van toepassing
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zijn op verschillende passages. U verwijst hierbij naar de documenten met
nummers lic en 29 van de inventarislijst van het eerste deelbesluit en het
document met nummer 130b van de inventarislijst van het tweede deelbesluit.
Ten aanzien van document lic van de inventarislijst van het eerste deelbesluit
voert u aan dat openbaarheid van de informatie de onderhandelingspositie van de
Staat niet zou ondermijnen. Deze informatie is echter niet geweigerd op die
weigeringsgrond (artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob), maar op
basis van de weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wob. Op grond van die bepaling blijft verstrekking van informatie achterwege
voor zover het bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke
personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld.
Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige jurisprudentie worden verstaan:
al die gegevens waaruit wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid
met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan wel
met betrekking tot de afzet van producten of de kring van afnemers of
leveranciers. Cijfers of gegevens die de financiële bedrijfsvoering en financiële
stromen betreffen, worden eveneens als bedrijft- en fabricagegegevens
aangemerkt. Nu het hier gaat om milieu-informatie die geen emissie-informatie is,
kan verstrekking slechts achterwege blijven indien het algemene belang van
openbaarheid niet opweegt tegen het belang dat deze bedrijfsgegevens/
fabricagegegevens vertrouwelijk blijven.
De informatie in het document lic die geweigerd is betreft bedragen, percentages
en andere informatie die direct gerelateerd is aan de financiële haalbaarheid van
de winning van koolwaterstoffen door de betrokken bedrijven in verschillende
scenario’s. Deze informatie is in het kader van de aanvragen voor de
winningsvergunning aan mij medegedeeld. Uit die informatie kunnen
wetenswaardigheden worden afgeleid over de financiële huishouding van de
betrokken bedrijven. In dit geval weegt het algemeen belang van openbaarheid
naar mijn oordeel niet op tegen het belang waar deze uitzonderingsgrond op ziet.
Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken.
Ten aanzien van het document met nummer 29 van de inventarislijst van het
eerste deelbesluit voert u aan dat u dit reeds ongelakt van TNO heeft ontvangen.
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke
belang van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger
in gelijke mate toe. De Wob kent geen beperkte vorm van openbaarmaking.
Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik deze ook aan
anderen geven indien zij daarom verzoeken. Daaruit volgt dat bij de te verrichten
belangenafweging het algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde
informatie moet worden afgewogen tegen de door de weigeringsgronden te
beschermen belangen. Mijn ambtenaren hebben het document met nummer 29
van de inventarislijst van het eerste deelbesluit niet op de website van TNO of
elders op het internet terug kunnen vinden. Daaruit leid ik af dat het document
niet openbaar is gemaakt voor eenieder. Als dat wel zo zou zijn, zou er inderdaad
niets aan in de weg staan het document aan u te verstrekken. Nu het document
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niet openbaar is voor eenieder ben ik echter van oordeel dat ik terecht de daarin
vervatte informatie getoetst heb aan de weigeringsgronden van de Wob.
Ten aanzien van het document met nummer 130b van de inventarislijst van het
tweede deelbesluit verwijst u naar de passage onder het kopje “Environmental
Impact Assessment Requirements.” In het tweede deelbesluit, van 6 december
2017, is openbaarmaking van deze passage geweigerd op basis van artikel 10,
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob. Hierboven heb ik het algemene kader
van die bepaling geschetst. In het kort strekt die bepaling tot bescherming van
bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn
medegedeeld.
De onderhavige passage heeft betrekking op het milieueffectrapport. Uit deze
passage kan worden afgeleid hoe het betrokken bedrijf aankijkt tegen dat
onderdeel van het proces dat zou moeten leiden tot winning van koolwaterstoffen.
Uit het “confidential” bovenaan de pagina blijkt dat het betrokken bedrijf bedoeld
heeft deze informatie vertrouwelijk aan mij mede te delen. In dit geval weegt het
algemeen belang van openbaarheid naar mijn oordeel niet op tegen het belang
waar de uitzonderingsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wob op ziet. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken
Beslissing
Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen verklaar ik uw bezwaar ongegrond en
handhaaf ik het bestreden besluit.
Vergoeding kosten bezwaar
U heeft verzocht om vergoeding van de kosten van bezwaar met een beroep op
artikel 7:15, tweede lid, van de Awb. Daarover beslis ik als volgt.
Op grond van dit artikel worden de kosten die in verband met de behandeling van
het bezwaar redelijkerwijs zijn gemaakt, vergoed voor zover het bestreden besluit
wordt herroepen wegens een aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid.
Gelet op bovenvermelde beslissing is daarvan geen sprake, reden waarom ik niet
tot de gevraagde kostenvergoeding overga.
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Hoogachtend,
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze,

ieneraal

U kunt tegen deze beschikking beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de
rechtbank Midden-Nederland, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het beroepschrift
moet binnen zes weken na de dag waarop de beschikking u is toegezonden aan de
rechtbank worden gestuurd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde
rechtbank via httD :1/loket. rechtsrwaak. nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site
voor de precieze voorwaarden.
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Van:
Aan:
Onderwerp:
Datum:

Hallo

Re: Nota Papekop
donderdag 1 november 2018 09:35:46

,

Dank voor je reactie. Dossier Papekop is zoals je beschrijft in verschillende opzichten een
“onplezierig” dossier. Ik ben zelfs op bezoek geweest bij
in Woerden. Knelpunt
bij
is de samenloop met aantal andere vergunningendossiers waar ook grote druk op
staat.
moet daar aan de bak. Papekop vreet veel tijd. Aantal offshore vergunningen
moet af op korte termijn anders wordt vanuit een andere positie onder vuur genomen met
een grotere impact.
Voor zover ik kan nagaan zijn alle partijen in het dossier gevraagd om toestemming te
geven. Heb in ieder geval in het dossier tientallen adviesverzoeken getekend deze week en
vorige week. Dat loopt dus wel. Ging gisteren om het schrijven en opstellen van een nota
om (MEZK od SG??) te informeren waar het op dat moment direct spaak liep.
Ik ga ook even bij de WOB-kamer te rade wat men daar kan betekenen. Maar memo kan
goed zijn. Zullen we daar vrijdag of vanmiddag na vijf uur over bellen?
Alvast dank voor het meedenken.
M.vr.gr.
Verstuurd vanaf mijn iPad
Op 31 okt. 2018 om 11:15 heeft
volgende geschreven:
Hallo

<

@minez.nl> het

,

Ik werd bij deze mailwisseling aangehaakt en kom even bij jou op de lijn hierover
zoals gesuggereerd door
.
Deze zaak is – na de bezwaarfase, waarin het nog leek alsof er niet meer
documenten waren dan aanvankelijk geïnventariseerd – nu bij de rechter, de zitting
is op 3 december al. Staat ook op de lijst die ik aan jou heb gegeven vorige week.
Ruim voor die tijd moeten we een nieuwe beslissing op bezwaar gereed hebben
want anders wordt het een drama bij de rechter met alle negatieve – ook
publicitaire – gevolgen van dien. Deze Wob-verzoeker is
in Woerden
die ook de Nationale ombudsman en de media, w.o. het NOS-journaal, eerder al
over Papekop had opgelijnd. En we hebben te maken met een minister die de Wobzaken met een vergrootglas bekijkt en hierover per se geïnformeerd wil worden –
helemaal als het over energiezaken gaat. De urgentie en het belang zijn dus groot.
De documenten zullen daarom nu snel beoordeeld en gelakt moeten zijn en de
minister zal hierover moeten zijn geïnformeerd voordat de beslissing straks uit
gaat. Als
er niet aan toe komt, stel ik voor dat we er een (korte) gezamenlijke
nota van maken waarvoor wij
een voorzet doen. Is dat een goede oplossing
wat jou betreft?
Het is natuurlijk ook van groot belang dat de beoordeling van de stukken dan tijdig
af is, ik begreep dat jullie daar mee bezig zijn. Laat mij s.v.p. even tijdig weten
wanneer dat onverhoopt niet mocht lukken. Wij stellen intussen het verweerschrift
voor de rechter op, maar om dat goed te doen moeten we natuurlijk eerst
duidelijkheid hebben over de stukken, anders komen we er niet…

Ik hoop op jullie medewerking om dit gezamenlijk goed en tijdig te kunnen
afronden.
Groet,
Van:
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 12:03
Aan:
<
<
@minez.nl>
CC:
<
<
@minez.nl>
Onderwerp: RE: Nota Papekop
Dag

@minez.nl>;
@minez.nl>;

,

Ik heb afgestemd met mijn leidinggevende. Ik snap jouw prioriteit, maar mijn
leidinggevende heeft andere prioriteiten. Vraag of
eea afstemt met
Hartelijke groet,
Van:
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 11:32
Aan:
<E
@minez.nl>
CC:
<
<
@minez.nl>
Onderwerp: RE: Nota Papekop

@minez.nl>;

Hoi
,
Sorry, maar dit moet nu echt prioriteit krijgen. Willen over een week of twee een
nieuw besluit de deur uit doen. Dat kan niet voordat de nota terug is van de
minister. Als we dus niet snel een nota de lijn in doen, zullen we het besluit pas vlak
voor de zitting kunnen versturen. De rechters zullen het niet leuk vinden om te
horen dat zij op het laatste moment een nieuw besluit toegestuurd hebben
gekregen met een hele stapel nieuwe stukken, omdat jij andere prioriteiten had.
Groet,
Van:
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:55
Aan:
Onderwerp: RE: Nota Papekop

@minez.nl>

Daar kom ik niet aan toe
Van:
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:47
Aan:
<
@minez.nl>
CC:
<
Onderwerp: Nota Papekop
Hoi

,

@minez.nl>

Hoe ver ben je met de nota?
Groet,

jurist
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