
Van:
Aan: ; 
Onderwerp: FW: Nieuwe Kamervraag over "Vermillion die bij Woerden naar olie wil boren"
Datum: 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.

http://w1022p0030.cicapp.nl/delphi/Default.asp?Redirect=true&CalledFrom=KV&ID=6762
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Van:
Aan:
Cc: ; 
Onderwerp: Re: Vraag BZK over Woerden i.r.t. Kamerbrief kleine velden
Datum: 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  < @minez.nl>
het volgende geschreven:

Ha  en , 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,
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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.



Van: @minez.nl
Aan:
Onderwerp: 18073726 m.b.t. Bhm Brief provincie Utrecht met oproep uitsluiten gasboring in gasveld Papekop nabij

Woerden
Datum: woensdag 25 april 2018 14:58:25
Bijlagen: 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., 
|><


Document;DOMUS;18073726


Document;DOMUS;18073726
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Ministerie van Economische Zaken en Kiimaat 
de heer E.D. Wiebes 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

DATUM

NUMMER

UW BRIEF VAN

UW NUMMER
BIJLAGE

11 aprii 2018 
81CD042F

geen

VtPIONCBl
TEAM LFO / BMi
REFERENTIE 
DOORKIESNUMMER 030-
E-MAiLADRES Drovincie-utrecht.ni
ONDERWERP Oproep uitsiuiten gasboring in gasveid

Papekop nabij Woerden n.a.v. uw
besiuit om gaswinning Groningen te
stoppen uiteriijk in 2030

o;

oj

Oi

lO-

■^ï

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.

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

17766
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Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan: Gaastra, mr. A.F. (Sandor)
Onderwerp: Fwd: Aantekeningen werkbezoek Woeren
Datum: vrijdag 13 april 2018 21:35:15
Bijlagen: 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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
mailto:S.Gaastra@minezk.nl
http://www.rijksoverheid.nl/ezk

Woordvoerderslijn werkbezoek Woerden: Zorgen om gaswinning



- Het Ministerie van EZK en BZK waren op bezoek bij de gemeente Woerden op uitnodiging van het College van B&W. 



- Wij waren hier om te luisteren naar de zorgen van de gemeente(raad), maar vooral ook van verschillende (zeer betrokken) burgerinitiatieven.

	≥ De mensen in Woerden maken zich zorgen en dat begrijpen wij

≥ Wij waren blij met de uitnodiging van B&W omdat we een open dialoog met betrokkenen/bewoners belangrijk vinden 



- Naast luisteren naar zorgen zoveel mogelijk vragen beantwoord

	≥ Nederland moet van het gas af, maar zover zijn we nu nog niet

	≥ Gaswinning uit kleine velden is daarom nodig 

≥ Er zijn in Nederland 100+ kleine velden op land in Nederland, we moeten vaststellen dat de problemen die we in Groningen zien zich niet voordoen bij de kleine velden en dat de situaties niet vergelijkbaar zijn. 

≥ De brief over het kleine velden beleid zal ingaan op de rol van kleine velden zoals het Papekopveld in Woerden binnen de context van de energietransitie.

≥ Toelichting contact ministerie van EZKZ en Vermillion. Dit beperkt zich tot vergunningaanvragen. Dit is op dit moment niet aan de orde in het geval van Woerden.



- Gesprek was soms emotioneel, maar ook wederzijds begrip. 



- Na het keukentafelgesprek met betrokken bewoners een gesprek met bestuurder (wethouders, gemeenteraadsleden) en een presentatie over plannen voor wijk (Schilderskwartier) loskoppelen van het gas.



Overige aantekeningen



Tijdens keukengesprek kwam o.a. aan bod: 

· Wat is er in het verleden gebeurt toen Vermilion het winningsconcessie overnam, wat is er gebeurd met het wijzigingsplan?

· Wat is de rol van het winningsplan dat er nog ligt? Voldoet niet meer aan de richtlijnen 

· Rol kleine velden energietransitie, kan de provincie geen alternatief plan indienen waardoor gaswinning niet meer nodig is? 

· Wat is de rol van het advies van gemeente, provincie, etc. 

· We snappen de tegenstrijdigheid, maar we zijn er nog niet klaar voor om nu van het gas af te gaan. 

· Waarom heeft Vermillion in zijn jaarverslag staan dat zij niet aan hun milieuverplichtingen kunnen voldoen

· Vraag: worden alle risico’s wel meegewogen? 

· Kan je een toezegging doen? Nee. We wachten brief kleine gelden af en het daarop volgende debat in de tweede kamer 



Laatste gesprek met gemeente met Vermillion was met Robin Hamersma 



Gemeenteraad geeft aan behoefte te hebben aan regelmatig contact, elkaar updaten van stand van zaken.



Gemeente Woerden (zowel Wethouder als gemeenteraad) geeft aan dat ze, mocht het ooit zover komen ‘niet zullen meewerken aan de vergunningverlening’.
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Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: Re: aanvullende informatie
Datum: 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.

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:M.Smallenbroek@minez.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: aanvullende informatie
Datum: 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  < @minez.nl> het volgende
geschreven:

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>;  < @minez.nl>
Onderwerp: FW: aanvullende informatie
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.

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:M.Smallenbroek@minez.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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Van:
Aan:
Onderwerp: AD Woerden
Datum: 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

https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
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Getypte tekst
8



Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); ; 
Onderwerp: Voorbereiding keukentafelgesprek
Datum: 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:

ScheltemaT
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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



Van:
Aan:
Onderwerp: Fwd: Afstemming bezoek Woerden 13/4
Datum: woensdag 11 april 2018 18:12:34

Hallo ,

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  (zie cc), hij
bereidt het bezoek voor.

Groet,
Meindert Smallenbroek

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 10 apr. 2018 om 14:46 heeft  < @minez.nl>
het volgende geschreven:

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
........................................................................
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T: 
E: @minez.nl
www.rijksoverheid.nl/ezk



Van:
Aan:  Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Cc:
Onderwerp: Artikel over gaswinning Papekop
Datum: vrijdag 9 maart 2018 11:38:12
Bijlagen: image001.jpg
Prioriteit: 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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
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……………………………………………………………………………………………
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



Van:
Aan:
Datum: dinsdag 5 februari 2019 12:58:29
Bijlagen: 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


Document;DOMUS;18006655;R
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

College van Burgemeester en Wethouders 
van de Gemeente Woerden 
Postbus 45 
3440 AA Woerden

Datum - 2 6 JANUARI 2018 -
Betreft Antwoorden over mogelijke gaswinning Papekop naar aanleiding van 

vragen vanuit gemeenteraad

Geacht College,

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.

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

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

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655

Uw kenmerk

Bijlage(n)
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Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

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.

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.

Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655

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

Pagina 2 van 2



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

Hallo ,

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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
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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.



Van:
Aan: ; @minbzk.nl
Cc: ; ; 
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Datum: 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

http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
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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: ; ; ; ; 

; ; 

http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/


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

http://www.oudewater.nl%3chttp/www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl%3chttp/www.woerden.nl/


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

http://www.woerden.nl%3chttp/www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl%3chttp/www.oudewater.nl/
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); ; 
Onderwerp: Bezoek aan woerden
Datum: 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-gaswinning-
bij-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

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinning-bij-woerden.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinning-bij-woerden.html
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Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan:
Onderwerp: Fwd: Bezoek Woerden
Datum: 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,

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

11.1

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
x-apple-data-detectors://1/
ScheltemaT
Getypte tekst
16



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-slap-
op-gaswinning-bij-woerden.html
https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-over-
gaswinning~a81fca87/

Verstuurd vanaf mijn iPad

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinning-bij-woerden.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinning-bij-woerden.html
https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
https://www.ad.nl/woerden/minister-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/


Van:
Aan:
Cc:   
Onderwerp: Fwd: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
Datum: donderdag 8 februari 2018 11:01:37
Bijlagen: 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 Papekop-
veld

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

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
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……………………………………………………………………………………………
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 

http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
Datum: 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 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,

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

Geachte ,

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 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
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risks inherent in the electronic transmission of messages.

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

http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Brief aan college van B&W over het Papekop-veld
Datum: 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  @woerden.nl> het volgende
geschreven:

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

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
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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 

http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


Van:
Aan:
Onderwerp: FW: brief woerden
Datum: dinsdag 16 januari 2018 15:56:10
Bijlagen: 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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Geacht College,



Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vragen ontvangen over mogelijke gaswinning bij Woerden. Vanuit de gemeenteraad van Woerden zijn er vragen gesteld over de huidige vergunning van Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna Vermilion) en hoelang deze geldig is. Daarnaast werd er gevraagd of er reden was om aan te nemen dat er geboord gaat worden, wanneer dit zou gaan plaatsvinden, wat de verwachte effecten zijn op de Woerdense woonwijk in het geval van boren en of er garanties af te geven zijn aan de bewoners van de woonwijk.  Als laatst kwam er nog de vraag, in het geval van gaswinning, wat er dan voor Woerden in zit. Graag zou ik hier op in willen gaan en door middel van deze brief de gestelde vragen willen beantwoorden om de zorgen binnen de gemeente Woerden weg te nemen.



Wat betreft de vraag over de vergunningen die er momenteel liggen, wil ik graag een tijdslijn schetsen van de gebeurtenissen en 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 Papekop-veld voor de NAM niet economisch winbaar zijn en te ver afliggen van bestaande infrastructuur voor gas transport. 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 betekent dat de winningsconcessie momenteel van kracht is. 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 toenmalige ministerie van Economische Zaken. De minister van Economische Zaken heeft op 17 augustus 2009 hiermee ingestemd en op 18 augustus 2009 is een kennisgeving van dit instemmingsbesluit gepubliceerd in de Staatscourant. In artikel 2 van dit 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 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. 



De tijdslijn is nu aangekomen in het heden: Vermilion is concessiehouder van Papekop en eigenaar van het Papekop-veld. Er is nog steeds een bestaande mijnbouwlocatie (liggende aan de ‘Parallelweg West’ ten zuiden van de rijksweg A12) vanwaar PKP-01 is geboord. Het boorgat is geplugd 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. Momenteel is er geen reden om aan te nemen dat er geboord gaat worden naar het Papekop-veld en dat het Papekop-veld in productie wordt genomen. Vermilion heeft aangegeven dat het Papekop-veld een veld is waar geen plannen voor zijn. Ook is er geen zicht op mogelijke plannen die Vermilion wil indienen om het Papekop-veld in productie te nemen. 



In het geval van 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 boren zelf en het aanleggen van installaties op de mijnbouwlocatie zijn omgevingsvergunningen nodig die toezien op de effecten van het boren op de omgeving en het milieu. Voor de 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.



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 (onderzoeks)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. 



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. 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. 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. Ik kan en ga allen geen uitspraken doen wat er over 20 jaar kan gebeuren. 



In de hypothetische situatie van gaswinning bij Woerden kan ik het volgende antwoord geven op de vraag wat er voor Woerden in zit: Als er delfstoffen worden gewonnen door een operator in een bepaalde regio (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, Noord-Holland, Groningen en Friesland) voelen de operators in Nederland een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor hun activiteiten in de regio. Hier heeft de rijksoverheid geen richtlijnen voor gesteld, maar operators hebben hun werkwijze neergelegd in de gedragscode gaswinning uit kleine velden (NOGEPA, 7 september 2017). Op de website van bijvoorbeeld Vermilion en de NAM (de twee grootste operators op land in Nederland) staat meer informatie hierover. 



Ik hoop hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben dan hoor ik het uiteraard graag. 



Met vriendelijke groet,











mr. J.L Rosch

MT-lid Directie Energie en Omgeving
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Van:
Aan:
Onderwerp: Brieven Woerden
Datum: donderdag 18 januari 2018 16:10:11
Bijlagen: 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


Document;DOMUS;18006655
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Brief aan Woerden
Datum: 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

https://woerden.tv/woerden-nodig-minister-wiebes-gesprek/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717913/voorlopig-geen-gasboringen-in-woerden.html
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Brief GS aan minister Wiebes over gasboringen in gasveld Papekop Woerden
Datum: donderdag 12 april 2018 08:16:55
Bijlagen: 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”.

http://www.provincie-utrecht.nl/
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PROVINCIE:: UTRECHT


Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


de heer E.D. Wiebes
Postbus 20401


25OO EK DEN HAAG


DATUM


NUMMER


UW BRIEF VAN


UW NUMMER


BIJLAGE


1 1 april 2018
81CDO42F


geen


TEAM


REFERENTIE


DOORKIESNUMMER


E-MAILADRES


ONDERWERP


LFO / BMI
Youri den Otter
030-258361 2
Youri.den.otter@ provincie-utrecht.nl


Oproep uitsluiten gasboring in gasveld
Papekop nabijWoerden n.a.v. uw
besluit om gaswinning Groningen te
stoppen uiterlijk in 2030


Geachte heerWiebes,


Op 29 maart jl. heeft u aangekondigd dat de gaswinning in Groningen in 2030 naar nul gaat. ln de toelichting op


uw besluit geeft u aan dat we het gasverbruik in Nederland geleidelijk moeten terugschroeven en overgaan op


andere energievormen en dat we (tijdelijk) gas van buiten Groningen moeten gaan halen om aan de


gasbehoefte te voldoen. Ook gaf u aan dat omwille van de veiligheid er niets anders op zit dan de oorzaak van


aardbevingen helemaal weg te nemen en daarom te stoppen met de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030.


Uw besluit past bij onze overtuiging dat de energietransitie vraagt om investeringen in andere vormen van


energie dan gas en wij zien deze beslissing dan ook als een krachtig signaal om de energietransitie verder in


versnelling te brengen. Wel willen wij een oprcep doen aan u met betrekking tot het gasveld Papekop bij


Woerden.


Wij roepen u op om een gasboring in het gasveld Papekop bijWoerden, liggend onder een


grondwaterbeschermingsgebied, onder een woonwijk en in een gebied dat te maken heeft met bodemdaling, uit


vootzorg per direct uit te sluiten. Wij hopen dat u bereid bent om het beleid voor kleine gasvelden voor


specifieke situaties, zoals het gasveld 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 als doel in 2040 alleen nog


maar schone energie te gebruiken. Wij scheppen een klimaat voor initiatieven en zijn in verschillende rollen


betrokken bij projecten voor het opwekken van schone energie (zon, wind en aardwarmte) en bij projecten over


verminderen van energieverbruik (o.a. isolatie van huizen, energiebesparing bij burgers en bedrijven en samen


werken aan aardgasvrije wijken), Door samen te werken kunnen we de benodigde versnelling in de


energietransitie voor elkaar krijgen.


ln añrvachting van uw reactie.


Hoogachtend,
Utrecht


Gedeputeerde Cultuur,


Collego van Ggdeputoorde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1


PROVINCIE-UTRECHT,NL


Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa


17766
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Van:
Aan:  Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); 
Onderwerp: FW: Brief GS aan minister Wiebes over gasboringen in gasveld Papekop Woerden
Datum: donderdag 12 april 2018 08:23:06
Bijlagen: 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”.

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
http://www.provincie-utrecht.nl/
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E-MAILADRES


ONDERWERP


LFO / BMI
Youri den Otter
030-258361 2
Youri.den.otter@ provincie-utrecht.nl


Oproep uitsluiten gasboring in gasveld
Papekop nabijWoerden n.a.v. uw
besluit om gaswinning Groningen te
stoppen uiterlijk in 2030


Geachte heerWiebes,


Op 29 maart jl. heeft u aangekondigd dat de gaswinning in Groningen in 2030 naar nul gaat. ln de toelichting op


uw besluit geeft u aan dat we het gasverbruik in Nederland geleidelijk moeten terugschroeven en overgaan op


andere energievormen en dat we (tijdelijk) gas van buiten Groningen moeten gaan halen om aan de


gasbehoefte te voldoen. Ook gaf u aan dat omwille van de veiligheid er niets anders op zit dan de oorzaak van


aardbevingen helemaal weg te nemen en daarom te stoppen met de gaswinning in Groningen uiterlijk in 2030.


Uw besluit past bij onze overtuiging dat de energietransitie vraagt om investeringen in andere vormen van


energie dan gas en wij zien deze beslissing dan ook als een krachtig signaal om de energietransitie verder in


versnelling te brengen. Wel willen wij een oprcep doen aan u met betrekking tot het gasveld Papekop bij


Woerden.


Wij roepen u op om een gasboring in het gasveld Papekop bijWoerden, liggend onder een


grondwaterbeschermingsgebied, onder een woonwijk en in een gebied dat te maken heeft met bodemdaling, uit


vootzorg per direct uit te sluiten. Wij hopen dat u bereid bent om het beleid voor kleine gasvelden voor


specifieke situaties, zoals het gasveld 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 als doel in 2040 alleen nog


maar schone energie te gebruiken. Wij scheppen een klimaat voor initiatieven en zijn in verschillende rollen


betrokken bij projecten voor het opwekken van schone energie (zon, wind en aardwarmte) en bij projecten over


verminderen van energieverbruik (o.a. isolatie van huizen, energiebesparing bij burgers en bedrijven en samen


werken aan aardgasvrije wijken), Door samen te werken kunnen we de benodigde versnelling in de


energietransitie voor elkaar krijgen.


ln añrvachting van uw reactie.


Hoogachtend,
Utrecht


Gedeputeerde Cultuur,


Collego van Ggdeputoorde Staten
Archimedeslaan 6
Postbus 80300, 3508 TH Utrecht
T 030-25891 1 1


PROVINCIE-UTRECHT,NL


Recreatie, Milieu, Bestuur en Europa


17766
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Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan: ; ); 
Onderwerp: RE: Concept agenda bezoek Woerden 25 maart
Datum: 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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986
mailto:M.Smallenbroek@minez.nl
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
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Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); 
Onderwerp: RE: Concept programma bezoek 13 april
Datum: 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.

http://m.vr.gr/
http://www.blackberry.com/
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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: 06-
T: 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

http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Definitieve versie brief VVD Woerden
Datum: 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: RE: Definitieve versie brief VVD Woerden
Datum: donderdag 25 januari 2018 16:57:28
Bijlagen: 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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Behandeld door


Datum mr. J.L, Rosch


Betreft Antwoorden over mogelijke gaswinning Papekop naar aanleiding van T 070 379 6473


vragen vanuit gemeenteraad JL.Rosch@minez.nl


Geacht College, Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vragen ontvangen vanuit Uw kenmerk


de gemeenteraad van Woerden over mogelijke gaswinning bij Woerden. Ik ben
immer bereid om vragen te beantwoorden, maar daarbij wil ik mij graag richten Bijlage(n)


tot het college van Burgemeester en Wethouders.


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-Ol (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:
Vermilion), 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 ‘Parallelweg West’ ten zuiden van de
rijksweg A12) vanwaar PKP-01 destijds is geboord. Dit boorgat is geplugd 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 zelf zijn
omgevingsvergunningen nodig die toezien op de effecten op de omgeving en het
milieu, 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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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving


Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655


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.


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 voor een 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 hop hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben
dan hoor ik het uiteraard graag.


Met


L
Energie en Omgeving
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Van:
Aan:
Cc: ; 
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files
Datum: 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 @minez.nl] 
Sent: 31 January 2018 08:08
To: 
Cc: ; 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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 ,

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 @minez.nl] 
Sent: 30 January 2018 13:56
To: 
Cc: ; 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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

10.1.c, 10.2.g
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........................................................................
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: @minez.nl] 
Sent: 29 January 2018 12:50
To: 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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: @minez.nl] 
Sent: 15 January 2018 14:59
To: 
Cc: 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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 ,

blocked::http://www.sodm.nl/


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.



Van:
Aan:
Cc: ; 
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files
Datum: woensdag 31 januari 2018 08:07:40
Bijlagen: 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 ,

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: @minez.nl] 
Sent: 30 January 2018 13:56
To: 
Cc: ; 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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

10.1.c, 10.2.g
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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 @minez.nl] 
Sent: 29 January 2018 12:50
To: 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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: @minez.nl] 
Sent: 15 January 2018 14:59
To: 
Cc: 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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,

blocked::http://www.sodm.nl/


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.



Van:
Aan:
Cc: ; 
Onderwerp: RE: VRAAG: PKP-01 well files
Datum: dinsdag 30 januari 2018 17:23:53
Bijlagen: Abandonment program PKP-1 v2.pdf

Hallo 

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 @minez.nl] 
Sent: 30 January 2018 13:56
To: 
Cc: ; 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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,

10.1.c
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1. INTRODUCTION 


1.1 OBJECTIVES & JUSTIFICATION 
 
PKP-1 is the only well of PKP field. The well was drilled in 1986 and discovered oil and gas in the 
Bunter sandstones.  A GIIP of 0.95 x 10^9 m3 gas and STOIIP of 1.59 x 10^6 m3 oil were allocated to 
the field. However due to the lack of nearby evacuation system and uncertainties with respect to 
compartmentalization of the field, no economic development was foreseen. It was decided to proceed 
with the abandonment of the well. 
 


• The PKP-1 location is only accessible via a so-called “B-road” which is not permitted for 
trucks. An alternative route exists which makes use of a NAM railroad crossing; this railroad 
crossing is currently being renovated to allow trucks to access the PKP location. 
Dutch Rail has indicated to extend the train track with an additional track, the consequence of 
this is that the NAM railroad crossing has to disappear and the PKP location will not be 
accessible anymore. The current plan of Dutch Rail is that they commence works for the 
additional train track in 2006. As a consequence the location has to be abandoned (both 
surface & subsurface) by end 2005. To allow sufficient time for pressure observations followed 
by surface abandonment it is recommended to carry out the subsurface abandonment during 
2004. 


 


1.2 WELL HISTORY AND PRESENT STATUS 
 


Summary 
 
Jun’86: The well was drilled with the objective to test gas in RBSS and RNRO formations.  A 


second objective was the Rotliegend and Limburg groups which were isolated  (cement 
and Bridge plug) because they were found water bearing. Oil shows were recorded 
while drilling RNRO and RBSS formations. 
 A 9 5/8” casing was set across the reservoir and the well completed with a 3 ½” tubing. 


Nov’86: The RBSS formation was perforated and tested at 19 000 m3/d gas (top 5 mts), and oil 
up to 5 m3/d  (PLT performed). The low productivity is expected to be a result of poor to 
fair reservoir quality.  


Jan’87: The RNRO formation was perforated. The RBSS isolated by an A-plug in the separation 
packer and RNRO was produced clean. The well produced 550,000 m3/d gas at 
FTHP=70 bar. During the test no significant reservoir depletion was experienced. 


Feb’87: The well was suspended as follows:  A-plug @ 2039m, E-plug @1918m, SSD open and 
tubing/casing filled with CaCl2 1.2 sg and BVD @ 590m, F-plug closed @ -1.88 m 
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1.3 JOB SUMMARY 
The job can be summarized as follows: 


1. R/U Itag-110. 
2. Unlatch and retrieve 3 ½" tubing. 
3. Mill and retrieve top production packer (1908m). 
4. Set cement Plug #1 from the 2nd packer (2030m) to 1800m AHTBF. 
5. Cut and retrieve the 9 5/8" casing at 1125m. 
6. Set cement Plug #2 from 1275m - 975m AHTBF, across 9 5/8” stump. 
7. Set 13 3/8" bridge plug at 250m. 
8. Set cement Plug #3 from 250m to surface. 
9. R/D and place back the X-mas tree and pressure gauge. 


 
A step-by-step summary including time plan: 
 
nr. Activity Hours Total 
1 Move in / Rig up. Test BOP's on stump 88.00 4.0 
2 Check tubing/casing pressures 1.00 4.1 
3 Reverse circulate brine 3.00 4.2 
4 Drop BE-plug ball and p-test 0.25 4.2 
5 Remove temporary adaptor flange 3.00 4.4 
6 Install adaptor flange + BOP stack. Test connection. 16.00 5.1 
7 Retrieve SRT seal assembly 1.00 5.1 
8 Pump through BE-plug 0.50 5.2 
9 Lift tubing, open SRT rams & unlatch completion 2.00 5.3 
10 Circ.well clean 2.00 5.4 
11 POOH 3.1/2" tubing  16.00 6.1 
12 M/U Packer Milling Tool and RIH 12.00 6.6 
13 Mill prod. Packer 6.00 6.9 
14 Circulate well clean 4.00 7.1 
15 Push packer to bottom 3.00 7.2 
16 RIH with cement stinger 7.00 7.6 
17 Set cement plug #1 5.00 7.8 
18 WOC 8.00 8.1 
19 TAG TOC & POOH cement stinger 6.00 8.4 
20 M/U 9 5/8" bridge plug 7.00 8.7 
21 Set 9 5/8" bridge plug 1.00 8.8 
22 POOH setting tool 6.00 9.1 
23 N/D BOP's, SRT hanger 8.00 9.4 
24 Install adapter + BOP's 6.00 9.7 
25 RIH 9 5/8" casing cutter 5.00 9.9 
26 Cut casing 1.00 10.0 
27 Circulate out annulus content 2.00 10.1 
28 M/up spear, check casing free 2.00 10.2 
29 Remove spear, POOH cutter assy 4.00 10.3 
30 Retrieve 9 5/8" csg 8.00 10.7 
31 RIH 9 5/8" & 13 3/8" scraper 5.00 10.9 
32 Circulate well clean 2.00 11.0 
33 POOH scraper assy 4.00 11.2 
34 M/u and RIH cement stinger to 1275 4.00 11.4 
35 Set cement plug #2 5.00 11.6 
36 WOC 8.00 12.0 
37 Tag TOC & POOH 5.00 12.2 
38 M/up 13 3/8" bridge plug and RIH 3.00 12.4 


WE: J. Joldersma SWE: P. Hoving Version: 2 Page: 4 
 







P&A Program PKP-1 ITAG-110 
 


39 Set bridge plug @ 250m 0.50 12.4 
40 POOH setting tool 1.00 12.4 
41 RIH cement stinger 2.00 12.5 
42 Set cement plug #3 5.00 12.8 
43 Flush BOP's and N/D 6.00 13.0 
44 Tag TOC, p-test 0.50 13.1 
45 Install welded plate 2.00 13.1 
46 Install pressure gauges on SOV 1.00 13.2 
47 Prepare data packages 0.00 13.2 
48 Release well 0.00 13.2 
 
Note: Cumulative timings include 10% Operational & Equipment NPT (also known as Activity 
Allowance) 
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2. PRE-JOB INFORMATION 
 


2.1 WELL INFORMATION 
• PKP-1 is not an H2S or LSA well. 


2.2 OTHER WELLS ON LOCATION 
• There are no other wells on the location.   


2.3 ENVIRONMENTAL RESTRICTIONS AND RISKS 
• Operating time 24hours per day. 
• The well is filled with 1.20 CaCl2 brine. 
• Waste fluids must be minimized as much as possible. 


2.4 GENERAL INSTRUCTIONS 
1. All depths are referenced to 21 ¼” TBF and along hole, unless indicated otherwise. 
2. All pressure tests with respect to the isolation of the well bore must maintain the test 


pressure for a minimum of 20 min. for volumes > 3 m3, 10 min. for volumes < 3 m3, and 
are to be recorded with chart recorder, properly annotated and retained for inclusion in 
master well file; 


3. Ensure wireline BOP and lubricator are used (and tested to 100 bar) for every through 
tubing wireline operations with open perforations. Further reference is made to Easy 
Reader.  


4. Avoid using X-overs between the hanger and the lubricator; and when inevitable, the 
connection must be properly made-up; 


5. Ensure rig pump is connected to the temporary adapter at all times during through tubing 
wireline operations (prior to rigging up the BOP’s); 


6. Ensure a drift run is made prior to any through tubing wireline operation; 
7. Ensure gas reading is zero and gas detection system is working prior to any inflow test; 
8. Ensure BOP’s and surface equipment are properly flushed after surface cement plugs; 
9. All threads on special equipment to be inspected and checked conform with program 


contents; 
10. Check/measure recovered completion on LSA before sending off. 
11. Check compatibility of wellhead equipment; 
12. Have on site drawings and dimensions of all downhole tools and assemblies; 
13. Report end of well status and/or drawings to EPE-T-WD for updating SAP well data; 
14. If the main programme cannot be followed or operation is unclear for any reason, contact 


EPE-T-WD and/or the duty engineer at all times and keep good communication with all 
relevant parties 


 
 


WE: J. Joldersma SWE: P. Hoving Version: 2 Page: 6 
 







P&A Program PKP-1 ITAG-110 
 


3. GENERAL WELL INFORMATION 


3.1 WELL DATA 
Well    : Papekop-1 (PKP-1) 
Location   : Papekop-1 (PKP-1) 
Field    : Papekop 
Well type   : Gas Producer 
Depth reference   : TBF 
Elevation of reference  : 2.75 below NAP 
Surface co-ordinates  : X = 118503.09 
    : Y = 453402.51 


3.2 DEVIATION DATA 
  


3.3 WELL INFORMATION 
Production casing: 9 5/8" 
Completion: 3 ½" 
Fish:  No fish 
Annular pressures:  
   


Annulus MAASP Pressure Remarks 
A (tbg x 9 5/8") 63 bar 0 Date 10/03 
B (9 5/8" x 13 3/8") 103 bar 0.3 (varies) 


See appendix D 
Date 10/03 


C (13 3/8" x 18.788") 5 bar 0 Date 10/03 


3.4 W/L AND CT INTERVENTIONS 
Latest HUD is at 2362m, measured on the 12th January 1987. 
 
Pre-move preparations, performed by well services: 


1. Pull F-plug from the hanger. 
2. Fill up well with 1.20sg CaCl2 brine if necessary. 
3. Set BE-plug in the hanger. 


3.5 WELL FLUIDS 
Fluid in well: 1.2sg CaCl2 brine 
Abandonment fluid: 1.2sg CaCl2 brine 


3.6 COMPLETION INFORMATION 
Completion string (installed 1986): 
Size (in) Weight (#) Grade Coupling From (mAH) To (mAH) 


3 ½" 10.2# L80 N-VAM 0 1908.71 
 
1st Packer data (installed 1986): 


Type Make Size Material From (mAH) To (mAH) 
194DAB60 Baker DAB 7" 4140 1908.71 1910.23 
 
1st Packer tail data (installed 1986): 
Size (in) Weight (#) Grade Coupling From (mAH) To (mAH) 


7" 32# L80 N-VAM 1910.23 1913.22 
3 ½" 10.2# L80 N-VAM 1913.22 1919.49 
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2nd Packer data (installed 1986): 


Type Make Size Material From (mAH) To (mAH) 
194DAB60 Baker DAB 7" 4140 2030.35 2031.86 
 
2nd Packer tail data (installed 1986): 
Size (in) Weight (#) Grade Coupling From (mAH) To (mAH) 


7" 32# L80 N-VAM 2031.86 2034.05 
3 ½" 10.2# L80 N-VAM 2034.05 2039.99 


 
Completion accessories summary: 
Item Size Min ID (") Depth Top (mAH) Remarks 
HNTT 3 ½ 2.874 -1.88 F-plug installed 
LNSV 3 ½ 2.750 587.72 Ball Valve Dummy installed 
SLSD 3 ½ 2.750 1879.26 Open 
SPMA 3 ½ 2.875 1885.19 Camco Dummy Valve E, 1", installed 
SPMA 3 ½ 2.875 1896.64 Camco Sheardisc,1", installed 
X-LN 3 ½ 2.750 1918.86 B-plug installed 
X-LN 3 ½ 2.750 2039.36 A-plug with extra eq. holes installed 


 
Note: Refer to tally and packer drawings for details. 


3.7 CASING SCHEME 
Size(”) Type Weight(#) Grade Coupling From(mAH) To(mAH) TOC(mAH)
18.788 Surface 111 K55 Big 


Omega 
0 595.69 0 


13 3/8 Intermediate 68 K55 BTC 0 1827.82 +/- 190 
9 5/8 Production 47 L80 BDS 0 2423.66 +/- 1260 


 


3.8 GEOLOGICAL DATA 
 


 
 
*dead oil samples taken 
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3.9 RESERVOIR DATA 
 
Reservoir:   Röt (RNRO) 
Fluid type:   Gas 
Perforations:   1953.35 – 2004.85 AHTBF (1712 – 1754mTV TBF) 
BHP:    178 bar at top reservoir (1700m TV TBF, based on RFT) 
Gradient:   1.047 bar/10m 
BHT:    69 ºC 
 
Reservoir:   Main Buntsandstein (RBSS) 
Fluid Type:   Gas/Water 
Perforations:   2063.15 - 2082.65 AHTBF (1805 - 1821mTV TBF) 
BHP:    182 bar at top reservoir (1805m TV TBF, based on RFT) 
Gradient:   1.008 bar/10m 
BHT:    83 ºC 
   


3.10 WELLHEAD DESCRIPTION 
Casing head housing:  20" Big Omega x 21 ¼"-2K 
Casing head spool:  21 ¼"-2K x 13 5/8"-5K 
Casing head spool:  13 5/8"-5K x 11"-10K 
SRT Tubing head spool:  11"-10K x 11"-10K 
SRT hanger:   6 ¼" NOM. 3 ½" VAM Pin x 3 ½" VAM Box 
SRT seal assembly:  11" x 7" NOM 
Adapter Flange:   11"-10K x 7 1/16"-10K 
Adapter spool:   7 1/16"-10K x 4 1/16"-10K 
Xmas tree cap:   4 1/16"-10K 
 
Note: for details use wellhead drawing
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4. DETAILED WORKOVER PROGRAMME 


4.1 PRE-JOB STATUS 
Tubing topped up with 1.20sg CaCl2 brine. 1.20sg CaCl2 brine in the annulus. BE-plug set in the 
hanger. 


4.2 SEQUENCE OF OPERATIONS 
1. Rig up ITAG-110. Check wellhead configuration. 


• P-test BOPs on stump. 
 
2. Check tubing and annular pressures. Bleed off pressures if any. Report pressures (also if zero) 


and volume bled off. 
 
3. Reverse circulate the well to 1.20s.g. CaCl2. Ensure the well is dead and gas free. 


• Do not circulate straight as this may prematurely shift the BE-plug. 
 
4. Drop BE-plug ball. Gently circulate into seat. Test to 50bar. 
 
5. Remove temporary adapter. Remove thread protector and check top hanger thread. 


• Tubing hanger has 3 ½" VAM top connection. 
 
6. Install and test 13 5/8” BOPs to 30/150bar. 


• BOP configuration: annular – 2 7/8" x 5” variable rams – blind/shear rams – 5” pipe rams. 
 
7. Retrieve SRT seal assembly. Make up the landing joint to the tubing hanger, check number of 


turns. Test connection to 150bar. 
 
8. Pump through BE-plug. 
 
9. Lift tubing and open SRT rams. Calculate string weight and attempt to get neutral weight at the 


packer. Carefully rotate string to the right, working the torque down and unscrew the anchor 
latch with 12 turns. 


• Have triptank on annulus. 
• Optimal make-up torque 3 ½" New VAM tubing is 3690ft.lbs/ 5000N.m. 
• Max make-up torque 3 ½" New VAM tubing is 4050ft.lbs/ 5500N.m. 
• In 1986, the completion was hung off with 5 tonnes over pull. String weight was not 


reported. 
• In case the tubing cannot be unlatched, continue as follows: 


i. Rig up NAM wireline. Pull BE-plug. Perform dummy run. 
ii. Rig up Schlumberger. RIH chemical cutter c/w CCL. 
iii. Perform chemical cut just above the packer (have trip tank on annulus). 
iv. POOH cutter. Rig down Schlumberger. 
v. Circulate b/up. L/down 3 ½” tubing to SCSSV 
vi. Continue with points 12,13,14 and 15 
vii. M/up washovershoe and mill packer. Run overshot and fish packer. 


 
10. Circulate b/up. Ensure the well is dead and gas free. 
 
11. Lay down 3 ½" 10.2# L80 N-VAM tubing. 


• Check for LSA. 
• LNSV is at 588m; According to the reports, 132 clamps were used. 
• Fill up well regularly. 
• Tubing will not be re-used. 


 
12. M/up Packer Milling Tool and single in on 5” DP to top packer at 1909m. 


• Include string mill to scrape/clean the 9 ⅝" casing. 
• Have circulation sub in assembly. 


 
13. Mill 9 ⅝” 194DAB60 packer. Cure losses, if any. 


WE: J. Joldersma SWE: P. Hoving Version: 2 Page: 10 
 







P&A Program PKP-1 ITAG-110 
 


• Losses are unlikely because the reservoir is not depleted. The hole was drilled was a 
1.31 sg mud system without any losses. Do expect to loose the volume of the liner 
below the production packer. 


• Expect high gas readings once connection to below the packer has been established. 
 


14. Once packer is free, circulate bottom’s up to remove any gas from behind the packer tail. 
 
15. Push packer past the perforation to top of bottom production packer.  


• Top bottom packer is @ 2030.35m. 
• There are perforations from 1953m to 2005m. 
• Circulate well clean. 


 
16. Make up and RIH 250m cement stinger to 2030m. 
 
17. Rig up Dowell. Set cement plug #1 from 2030 - 1800m. Close BOP and hesitation squeeze 


cement to 50bar. 
• Pressure test cementing lines. 
• Circulate out spacers well above TTOC to minimize waste. 


 
18. WOC with pressure. 
 
19. Tag TOC with 10T and POOH cement stinger. 
 
20. M/up 9 ⅝” bridge plug. RIH. 
 
21. Set 9 ⅝" bridge plug 75m below the planned casing stump at 1275m. Test to 50 bar. 


• Bridge plug set under cement to prevent flipping of the cement due to the hole angle. 
 
22. POOH setting tool. 
 
23. Nipple down BOP's, SRT tubing hanger and 13 ⅝”-5K x 11”-10K casing spool. 
 
24. Install required adapters and 13 ⅝” BOPs. Test new connection to 150 bar. 
 
25. RIH 9 ⅝” casing cutter to 1125m. 


• Settled out solids from the mud are expected over max 86m (Top of fill 1174m). 
 
26. Cut casing at 1125m.  
 
27. Establish circulation. Circulate out annulus contents. 


• Fluid in annulus is 1.20sg KCl mud. 
 
28. M/up spear. Check casing is free. 


• In case the casing is stuck at the BRX-hanger use BOS jacks to free. If cutting the 
casing below the wellhead is required, cut below the 1st collar. 


• In case the casing is stuck downhole, re-run cutter and cut the 9-5/8” casing 50m 
above the previous cut. Retrieve the casing sections in separate runs with a spear. 


 
29. Remove spear. POOH cutter assembly. 
 
30. Rig up for pulling 9 ⅝” casing and retrieve 9 ⅝" casing. 
 
31. Make up 13 3/8" scraper assembly and scrape the 13 3/8" casing from the top of the 9 ⅝" stump 


to the top of the planned cement plug #2 (975m). 
 
32. Circulate well clean. 
 
33. POOH scraper assembly. 
 
34. M/up 300m cement stinger, RIH to 1275m. 
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35. Rig up Dowell. Set cement plug #2 from 1275 - 975m. Close BOP and hesitation squeeze 


cement to 50bar. 
• Gasblock will be used to prevent any potential gas from the annulus to migrate to surface. 
• Pressure test cementing lines. 
• Minimum required TOC 1075m. 
• Circulate out spacers well above TTOC to minimize waste. 


 
36. WOC with pressure. 
 
37. Tag TOC, POOH cement stinger. 
 
38. M/up 13 3/8” bridge plug. RIH. 
 
39. Set bridge plug 250m. 
 
40. POOH setting tool. 
 
41. RIH 250m cement stinger to bridge plug at 250m. 
 
42. Set cement plug #3 250 - surface, as per Dowell procedures. 
 
43. Flush 13 ⅝” BOPs and nipple down same. 
 
44. Tag TOC. Test cement with 50bar. 
 
45. Install 13 ⅝” welded plate. Test cement 20bar against the blind flange. 


• Perform pressure test when cement is hard. 
 
46. Install pressure gauges on SOV. 
 
47. Prepare data packages. 
 
48. Release well. 
 


4.3 LIST OF APPENDIXES 
Appendixes: 


A. Well status diagram – pre move. 
B. Proposed abandoned well status 
C. Wellhead diagram PKP-1. 
D. B annulus pressure behaviour. 


 
Further appendixes (rig only): 


E. Completion tally. 
F. Packer and tail diagrams. 
G. 9 5/8” casing tally. 
H. 7” liner tally 
I. 9 5/8” cementing report. 
J. Profile report 
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Appendix A: Well status diagram – pre move. 
 


Well Schematic Papekop - 1
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Appendix B:  Proposed abandoned well status 


Abandonment Schematic Papekop - 1
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Appendix C: Wellhead diagram PKP-1. 
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Appendix D: B annulus pressure behaviour. 
 
The B-annulus has been showing the following pressure trend: 
 
Dec '97 - Dec '99 0 bar 
Jan’00 - Oct’00  1.5 bar 
Jan’01 - Sep’03  0 bar 
Apr'03   0,3 bar "puffing" 
May'03    0 bar 
Jul'03    0,2 bar "puffing" 
Sep'03    0,3-0 bar 
Oct'03   -1,5 bar 
 
Results of annulus monitoring: 
 


• Thermal Effect: A pressure build up in B-annulus was repeatedly measured by means of 
pressure charts. The pressure built up to 0.3 bar and without bled-off, the pressure dropped to 
zero. A day/night patron was observed and it is assumed that thermal effects cause pressure 
built-up.  In other instances the pressure was bled-off (puffing) followed by a slow build-up. 


 
• Gas/fluid Influx: in order to discard any risk of exposure to shallow formation, the following 


equipment was lined up: B- annulus outlet connected to an enclosed tank filled with water and 
drainage line to a bottle. 


 Bottle was filled with water, indicating some type of influx. What is not clear is why the 
pressure dropped, unless leaks in the 13 3/8” annulus exist. 


 
 Pressurize annulus:  It was planned to perform a repeated LOT at 13 3/8” shoe to 


check if a leak in the annulus exists.  The annulus was topped up with 1.5 m3 and 
pressurized to 28 bars (not to the planned 100 bars due to pump failure).  The well 
was observed for 84 hours with a pressure drop of 1 bar (from 15 to 14 bar). 


 
 Sample of annulus: After several attempts a gas sample was taken (Attachment 3). 


Analysis shows it is mainly CH4 (reservoir gas composition). The main discrepancies 
with respect to reservoir gas composition are: N2 and H2. The N2 is explained by 
dilution of the annulus fluid, and the higher H2 in the latest sample is probably a result 
of corrosion of the casing.   


 
Conclusions: 


• Influx of shallow formations is considered unlikely. There is no formation with reservoir 
properties between shoe of 18.788”csg and 13 3/8” TOC.  


• It is likely that the gas in the annulus is coming from the reservoir through a leak in the 
production packer, tubing and 9 5/8” casing (connections) or 700 m of cement in 9 5/8” 


• Reliability of pressure measurements is low. Low range gauges were installed, resulting in 
unexpected vacuum in the annulus. 


• The pressure test in the annulus is not conclusive due to the low pressure set at top. 
• Corroded casing may be present given the high levels of H2. 


 
 





		1. INTRODUCTION31.1 Objectives & Justification31.2 Well History and Present Status31.3 Job Summary42. PRE-JOB INFORMATION62.1 Well Information62.2 Other Wells on Location62.3 Environmental Restrictions and Risks62.4 General Instructions63. GENERAL WELL I

		

		1.1 Objectives & Justification

		1.2 Well History and Present Status

		1.3 Job Summary





		2. PRE-JOB INFORMATION

		

		2.1 Well Information

		2.2 Other Wells on Location

		2.3 Environmental Restrictions and Risks

		2.4 General Instructions





		3. GENERAL WELL INFORMATION

		

		3.1 Well Data

		3.2 Deviation Data

		3.3 Well Information

		3.4 W/L and CT Interventions

		3.5 Well Fluids

		3.6 Completion Information

		3.7 Casing Scheme

		3.8 Geological Data

		3.9 Reservoir Data

		3.10 Wellhead Description

		4.1 Pre-Job Status

		4.2 Sequence of Operations

		4.3 List of Appendixes







ScheltemaT
Getypte tekst
32



From:  [mailto: @minez.nl] 
Sent: 29 January 2018 12:50
To: 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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: @minez.nl] 
Sent: 15 January 2018 14:59
To: 
Cc: 
Subject: RE: VRAAG: PKP-01 well files
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.



Van:  namens Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan:  
Onderwerp: Werkbezoek (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Bijlagen: 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!

mailto:/O=MINLNV/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT)/CN=RECIPIENTS/CN=SMALLENBROEKM

RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)

		From

		Smulders, Marriette

		To

		Bestuurssecretariaat; postbussecretariaatB&E@minbzk.nl

		Cc

		Secretariaat E&O; Zandbrink, Francis van; Terlouw, Olaf

		Recipients

		bestuurssecretariaat@woerden.nl; postbussecretariaatB&E@minbzk.nl; SecretariaatE&O@minez.nl; zandbrink.f@woerden.nl; terlouw.o@woerden.nl



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,


 


Marriette Smulders | bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater 


 


Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden


T 0348 - 428 675 |M 06 – 2572 3742 |E smulders.m@woerden.nl | 


aanwezig: ma, di, wo, do


 


Secretariaat van 


drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie


en mw drs. ing. K.A.M. van den Heuvel, 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: Smulders, Marriette 
Verzonden: woensdag 21 maart 2018 10:19
Aan: Bestuurssecretariaat; postbussecretariaatB&E@minbzk.nl
CC: SecretariaatE&O@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,


 


Marriette Smulders | bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater 


 


Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden


T 0348 - 428 675 |M 06 – 2572 3742 |E smulders.m@woerden.nl | 


aanwezig: ma, di, wo, do


 


Secretariaat van 


drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie


en mw drs. ing. K.A.M. van den Heuvel, 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: Bestuurssecretariaat 
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 12:01
Aan: postbussecretariaatB&E@minbzk.nl
CC: SecretariaatE&O@minez.nl; Smulders, Marriette
Onderwerp: FW: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)


 


Geachte mevrouw Nirandjan,


 


Over het in te plannen werkbezoek aan Woerden (zie onderstaande mailwisseling) heb ik contact gehad met Milly Leilis (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 Milly heb ik begrepen dat dit tijdstip voor de heren Smallenbroek en Rosch 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 mevrouw Sondermeijer en de heer Van Dalen.


 


 


Genodigden:


- EZK: Meindert Smallenbroek en Jos Rosch


- BZK: Jos van Dalen en Julia Sondermeijer


- Woerden: Hans Haring, Francis van Zandbrink, Olaf Terlouw


 


 


Met vriendelijke groet,


 


Marriette Smulders | bestuurs- en directiesecretariaat | Gemeente Woerden en Oudewater 


 


Postbus 45, 3440 AA Woerden | Bezoekadres: De Bleek 10, 3447 GV Woerden


T 0348 - 428 675 |M 06 – 2572 3742 |E smulders.m@woerden.nl | 


aanwezig: ma, di, wo, do


 


Secretariaat van 


drs. H.M.M. Haring, wethouder Onderwijs & Jeugd, Duurzaamheid, Financiën & Economie


en mw drs. ing. K.A.M. van den Heuvel, 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: Sondermeijer, Julia [mailto:Julia.Sondermeijer@minbzk.nl] 


Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:48


Aan: 'Secretariaat E&O'; Nirandjan, Dina


CC: PostbussecretariaatB&E; Zandbrink, Francis van; 'J.L.Rosch@minez.nl'; 'S.Maharban@minez.nl'


Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk


 


Beste Milly,


 


Ik heb contact gehad met Dina Nirandjan, 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, Francis van Zandbrink, in de cc. 


 


Groet, Julia 


M +31 (0)6 15017828


 


-----Oorspronkelijk bericht-----


Van: Secretariaat E&O [mailto:SecretariaatE&O@minez.nl] 


Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:29


Aan: Sondermeijer, Julia <Julia.Sondermeijer@minbzk.nl>; Dalen, Jos Van <Jos.Dalen@minbzk.nl>


Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden aardasvrije wijk


 


Beste Julia,


 


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,


Milly Leilis


070-3798922


 


 


-----Oorspronkelijk bericht-----


Van: Sondermeijer, Julia [mailto:Julia.Sondermeijer@minbzk.nl]


Verzonden: maandag 12 maart 2018 12:05


Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); Dalen, Jos Van


CC: Quist, Joop; Licher, Ferdi; PostbussecretariaatB&E; Rosch, J.L. (Jan); Secretariaat E&O; Maharban-Harylallsingh, S.S. (Sangeeta); Nirandjan, Dina


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: Dina Nirandjan (T +31 70 426 7122) of postbussecretariaatB&E@minbzk.nl


 


Tot binnenkort!


Groet, Julia 


 


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 +31 (0)6 15017828


https://twitter.com/juliasonderm 


 


 


-----Oorspronkelijk bericht-----


Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert) [mailto:M.Smallenbroek@minez.nl]


Verzonden: maandag 5 maart 2018 08:19


Aan: Dalen, Jos Van <Jos.Dalen@minbzk.nl>


CC: Sondermeijer, Julia <Julia.Sondermeijer@minbzk.nl>; Quist, Joop <Joop.Quist@minbzk.nl>; Licher, Ferdi <Ferdi.Licher@minbzk.nl>; PostbussecretariaatB&E <PostbussecretariaatB&E@minbzk.nl>; Rosch, J.L. (Jan) <J.L.Rosch@minez.nl>; Secretariaat E&O <SecretariaatE&O@minez.nl>; Maharban-Harylallsingh, S.S. (Sangeeta) <S.Maharban@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 <Jos.Dalen@minbzk.nl<mailto:Jos.Dalen@minbzk.nl>> het volgende geschreven:


 


Beste Francis,


 


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 Julia Sondermeijer 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 52092413


Secretariaat 070-4267122


jos.dalen@minbzk.nl<mailto:sylvia.pronk@minbzk.nl>


..................................................................................


Van: Zandbrink, Francis van [mailto:zandbrink.f@woerden.nl]


Verzonden: woensdag 28 februari 2018 17:45


Aan: Dalen, Jos Van <Jos.Dalen@minbzk.nl<mailto:Jos.Dalen@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,


 


Francis van Zandbrink


Programmaleider Klimaatneutraal en Circulaire Economie


 


tel: 06-25723568


 


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<http://www.oudewater.nl/> of www.woerden.nl<http://www.woerden.nl/> of bel 14 0348


 


 


 


 


Van: Terlouw, Olaf


Verzonden: woensdag 28 februari 2018 16:57


Aan: Zandbrink, Francis van


Onderwerp: Fwd: Terugkoppeling gesprek wethouder


 


 


Tkn


 


Begin doorgestuurd bericht:


Van: Terlouw, Olaf <terlouw.o@woerden.nl<mailto:terlouw.o@woerden.nl>>


Datum: 28 februari 2018 om 14:34:50 CET


Aan: Rosch, J.L. (Jan) <J.L.Rosch@minez.nl<mailto:J.L.Rosch@minez.nl>>


Onderwerp: Terugkoppeling gesprek wethouder Beste Jan,


 


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 de heer Bom en de heer Sonneveld 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), mevrouw van Zandbrink (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,


 


Olaf


 


Olaf Terlouw | Accountmanager 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 terlouw.o@woerden.nl<mailto:terlouw.o@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.


<image001.jpg><https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/>
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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.
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Van:
Aan: ; @minbzk.nl
Cc: ; ; 
Onderwerp: RE: bezoek aan Woerden (Aardgasvrije wijk en Gaswinningsproblematiek)
Datum: 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

http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/
ScheltemaT
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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: ; ; ; ; 

; ; 

http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/


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>; 
<J @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 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

http://www.oudewater.nl%3chttp/www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl%3chttp/www.woerden.nl/


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

http://www.woerden.nl%3chttp/www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl%3chttp/www.oudewater.nl/
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

TER ONDERTEKENING

Aan de Minister

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Auteur

nota Gasboringen gemeente Woerden

Parafenroute
E&O, dir6ct6ur
Meindert Smalienbroek

DG ETM
Sandor Gaastra

BBR

Datum
6 februari 2018
Kenmerk
DGETM-EO / 18022536

Bhm: 18024397

Kopie aan

Bijlage(n)
1

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.

000203937*

Ontvangen BBR
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• 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
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. Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting is en
3. 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.

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

Kenmerk
DGETM-EO / 18022536

a 2 van 2



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: ter reg. FW: Brief van het college van B&W van de gemeente Woerden inzake olie- en gaswinning
Datum: woensdag 7 februari 2018 15:54:04
Bijlagen: 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)70-
Mb: + 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

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

MEZK 

Datum  
Betreft Redeneerlijn AO Mijnbouw/Woerden 

Pagina 1 van 2 

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 

Behandeld door 

T 070 
F 070 

@minez.nl

Ons kenmerk  
DGETM-EO / 18024417 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

• 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
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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.



TER ONDERTEKENING 

Aan de Minister 

Beantwoording Kamervragen Dik-Faber over  
Gaswinning Woerden 

Pagina 1 van 1 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

Auteur 

Datum 
8 juni  2018 

Kenmerk 
DGETM-EO / 18125576 
BHM: 18125667 

Kopie aan 
,  

 
  

Bijlagen: 1. 
- Kamerbrief

Ontvangen BBR 

Parafenroute 

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 Molen-

vliet, 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.

DG ETM 
Sandor Gaastra 

E&O, directeur  
Meindert Smallenbroek 

E&O, MT-lid 
 

BBR, adviseur 
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Van:
Aan: ; ; 
Onderwerp: RE: Regulier overleg
Datum: 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,

ScheltemaT
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Van:
Aan:
Onderwerp: FW: Dossier AO Mijnbouw COMPLEET (2).docx
Datum: vrijdag 9 februari 2018 10:17:03
Bijlagen: 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.


Dossier AO Mijnbouw

15 februari 2018









Inhoud

1. Redeneerlijn industriële activiteiten Mijnbouwwet

2. Gaswinning kleine velden en vergunningen

3. Waddengebied

4. Geothermie

5. Gronings gas

6. Overig 




1. Redeneerlijn industriële activiteiten Mijnbouwwet



· In ons land hebben we veel zaken uitstekend voor elkaar. Zelfs zo goed dat veel mensen zich niet meer realiseren wat er voor komt kijken om de dagelijkse levensbehoeften, waaronder zaken als drinkwater en energie, aan huis geleverd te krijgen.

· We maken ons normaal gesproken geen zorgen over de levering wanneer we daar behoefte aan hebben en over de kwaliteit, maar we hebben vaak wel bezwaren tegen de hinder en overlast die industriële activiteiten met zich mee kunnen brengen.

· En dit speelt zeker bij mijnbouwactiviteiten.

· Het zal nog tientallen jaren duren voordat onze energiebehoefte volledig gedekt kan worden met duurzame energiebronnen en tot dat moment zal er – in afnemende mate – nog behoefte zijn aan fossiele brandstoffen. 

· Gas heeft van de fossiele energiebronnen de laagste CO2 uitstoot en is daarmee een goede transitiebrandstof. De komende jaren is er, door de op dit moment hoge Nederlandse gasvraag, nog veel gas nodig. 

· Wanneer dit gas veilig kan worden gewonnen is het –gelet op de voorzieningszekerheid– wenselijk om dit gas waar mogelijk uit de Nederlandse bodem te winnen. 

· Wij zijn dan niet afhankelijk van buitenlandse mogendheden en verdienen er dan zelf ook nog iets aan. 

· Gaswinning in Nederland leidt bovendien tot minder CO2-uitstoot dan geïmporteerd gas

· Dat deze economische activiteit niet zonder enige hinder plaats kan vinden staat vast. Wel moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen een economisch zo gunstig mogelijke winning en de noodzaak de overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.

· Met uw Kamer is uitgebreid gesproken over de wijzigingen van de Mijnbouwwet om een betere balans te vinden tussen de wens om deze economische activiteit in Nederland uit te voeren en het adresseren van de zorgen en mogelijke nadelige gevolgen die er zijn.

· De wijzigingen hebben gezorgd voor een evenwichtig pakket aan maatregelen waarbij de aandacht voor de veiligheid van burgers voorop staat en risico’s geminimaliseerd worden onder meer via de vergunningverlening. Door de inspraakmogelijkheden en adviesrechten uit te breiden heeft het burgerperspectief een prominente plaats gekregen bij besluiten over mijnbouw. Ook is de onafhankelijkheid van Staatstoezicht op de Mijnen beter geborgd.

· Dan is er nog de zorg over schadeafhandeling. Het is helder, als er schade optreedt door deze activiteiten moet deze vergoed worden. Er is op dit moment al een landelijk loket Mijnbouwschade waar mensen zich kunnen melden als zij denken mijnbouwschade te hebben. Dit loket begeleidt mensen bij hun claim. Verder zal op korte termijn de Technische commissie bodembeweging met een advies komen over een schadeprotocol voor alle mijnbouwactiviteiten buiten het Groningenveld.

· Ook niet onbelangrijk is het kennisprogramma Mijnbouw waarbij universiteiten, rijksinstituten en publiek/private kennisinstellingen zijn betrokken. Dit kennisprogramma richt zich specifiek op de risico’s van mijnbouw in Nederland, waaronder gaswinning. Dit kennisnetwerk staat ook los van overheid en bedrijfsleven en zal, onder toezicht van een onafhankelijke wetenschappelijke raad, de relevante gezaghebbende kennis ontwikkelen.

· Bovenstaand maatregelen leveren nu ook al iets op. Zo heeft de VNG een bestuurlijk platform ondergrond, klimaat en energie opgericht. Doel is om voor betere kennisuitwisseling tussen overheden te zorgen en zo de energietransitie te versnellen.

· Ook de mijnbouwindustrie zelf heeft zich de kritiek aangetrokken en een gedragscode gaswinning kleine velden opgesteld.

· Hiermee is de mijnbouwindustrie in alle opzichten weer een gewone industriële activiteit aan het worden.

· Nu is het zaak dat alle betrokken partijen, zowel initiatiefnemer als omwonenden, lokale overheden, minister en Kamer in een herkenbare en constructieve rol komen.

· Het is allereerst aan de minister van EZK om een vergunningaanvraag op grond van de Mijnbouwwet te beoordelen en uitleg te geven over de gemaakte afwegingen en het is aan de Kamer om het beleid op hoofdlijnen te controleren. 

· Het is aan de lokale overheden om, vanuit een goede kennisbasis vergunningaanvragen te beoordelen of van advies te voorzien, de sentimenten vanuit de eigen gemeenschap te signaleren en uitleg te geven of te laten geven aan belanghebbenden over de gemaakte afwegingen. Een goed voorbeeld hiervan is de wijze waarop in Drenthe en Overijssel door provinciale en gemeentelijke bestuurders wordt omgegaan met het mijnbouwbeleid. Vanuit een eigen visie belangen afwegen en waar mogelijk activiteiten toestaan onder heldere randvoorwaarden en afspraken maken over het zo veel mogelijk voorkomen van hinder en overlast.

· De initiatiefnemer is primair verantwoordelijk voor een veilige bedrijfsuitoefening, goede communicatie met de omgeving en het vergoeden van eventuele schade. 

· Het is aan de omwonenden om kritische vragen te stellen aan de initiatiefnemer en de vergunningverlener. 

· Toch blijven wij hier in de Kamer met elkaar van gedachten wisselen over individuele gevallen en dan zitten we vaak niet in de goede rollen. Met de initiatiefnemer wordt vaak niet meer gesproken, omwonenden en soms ook gemeenten worden actievoerder en daarna lobbyist, de minister moet over alles tekst en uitleg geven in de Kamer en de Kamer wil liefst op de stoel van de vergunningverlener gaan zitten. 

· Met elkaar moeten wij scherp blijven op de goede rolverdeling.






2. Gaswinning kleine velden en vergunningen
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A. 
Redeneerlijn Kleine velden



· Aardgas speelt op dit moment nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening: het voorziet in ongeveer 40% van onze primaire energiebehoefte. 

· In de energietransitie moet de Nederlandse gasvraag drastisch omlaag. Stoppen met gaswinning in Nederland draagt hier echter niet aan bij. 

· Om te voorzien in het Nederlandse gasverbruik, is gaswinning in eigen land (ook uit de kleine velden) het gunstigst voor het klimaat, aangezien geïmporteerd gas (het alternatief) leidt tot meer CO2-uitstoot.

· De aardbevingsproblematiek in Groningen heeft sinds 2013 ook voor de gaswinning uit kleine velden geleid tot veel maatschappelijke weerstand. 

· Daarnaast is het beeld ontstaan dat de energietransitie wordt versneld als in Nederland sneller wordt gestopt met de gaswinning, ook uit de kleine velden.

· Op basis van de aanbevelingen uit het OVV-rapport over Groningen zijn, ook voor de gaswinning uit de kleine velden, al de nodige verbeteringen doorgevoerd. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de per 1/1/2017 gewijzigde Mijnbouwwet, de instelling van het landelijk loket mijnbouwschade en aan de toepassing van de nulmeting aan gebouwen.

· Verder kijk ik samen met gemeenten en provincies hoe decentrale overheden beter betrokken kunnen worden bij de vergunningverlening, hoe zij beter kennis kunnen opbouwen over mijnbouwactiviteiten en hoe EZK hierin ook effectiever kan opereren. 

· Ook heeft de olie- en gassector zelf, nadat een uitgebreide consultatie van stakeholders, stappen gezet. Een voorbeeld daarvan is een gedragscode waarin is opgenomen dat een mijnbouwonderneming voor elk gaswinningsproject op land een bedrag ter beschikking stelt ter eenmalige compensatie van omwonenden voor de veroorzaakte overlast.

· Uit het maatschappelijke debat over de gaswinning uit de kleine velden op land komen een aantal essentiële randvoorwaarden naar voren. Dit betreft:
- een geactualiseerde nut en noodzaak van de gaswinning uit de 
 kleine velden in het licht van de energietransitie;
- een adequate procedure voor schade-afhandeling;
- een betere verdeling van lusten-lasten tussen Rijk en regio.	Comment by Dalen, mr. J.C. van (Caroline): Ik stel voor hierachter bullits waarin iets meer uiteengezet wordt wat we gaan doen (in lijn met opbouw zoals Bas heeft voorgesteld: wat is er aan de hand, wat vinden wij daarvan, waar willen we dat het heen gaat, wat gaan we er aan doen, waar hopen we dan uit te komen, evt. hoe wordt de Kamer erbij betrokken. De twee laatste bullits zijn nog onvoldoende daarvoor

· Ik werk momenteel aan een beleidsbrief over “Aardgaswinning in de energietransitie”, waarin ik de voor de gaswinning uit de kleine velden relevante aspecten, in samenhang zal schetsen. 

· Ik verwacht deze brief voor einde Q1 aan u te kunnen toesturen en voer hierover daarna graag met u het debat.






B. Redeneerlijn Schadeprotocol kleine velden



· In Nederland vond en vindt mijnbouw in vele vormen plaats: gaswinning uit het grote Groningenveld, gaswinning uit verschillende kleine gasvelden, opslag voor gas en andere stoffen in de diepe ondergrond , oliewinning op land en olie- en gaswinning op zee, zoutwinning, geothermie en voorheen (tot 1970) steenkolenwinning in Zuid-Limburg.

· Als gevolg van mijnbouw in de diepe ondergrond kunnen bodembewegingen optreden, zowel bodemdaling of -stijging als bodemtrilling door aardbevingen. Deze bodembewegingen kunnen tot schade aan gebouwen en installaties leiden.

· Schade aan gebouwen en installaties kan echter ook andere oorzaken hebben: een 'slappe' ondergrond, grondwaterfluctuaties, bouwkundige gebreken, trillingen als gevolg van langsrijdend verkeer etc. In de praktijk is het vaak moeilijk om met zekerheid te bepalen of een schade aan een gebouw (bijvoorbeeld een scheur in een muur) veroorzaakt is door een mijnbouwactiviteit of (mede) door een andere omstandigheid.

· Helder is, indien er schade is door mijnbouwactiviteiten, dan moet deze worden vergoed.

· Door de grote zorgen rond de afhandeling van schades aan gebouwen en installaties na de aardbevingen in Groningen bestaat bij burger en bestuurder steeds meer behoefte aan duidelijkheid en transparantie over de aanpak die gevolgd moet worden om vast te stellen welke schades wel, en welke schades niet het gevolg zijn van gaswinning of andere mijnbouwactiviteiten. Ook moet helder zijn hoe wordt omgegaan met schades waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of deze al dan niet zijn veroorzaakt door de mijnbouwactiviteit.

· Tegen deze achtergrond heeft mijn ministerie de Tcbb verzocht om - samen met de door haar relevant geachte partijen - een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden om te komen tot een verbeterd - en zo mogelijk uniform - protocol voor de afhandeling van schade veroorzaakt door mijnbouw in Nederland (m.u.v. Groningen). De Tcbb is verzocht in haar advies het schadeprotocol Groningen dat onlangs gereed is gekomen te betrekken.

· De Tcbb heeft aangegeven eind februari 2018 met een advies te zullen komen.

· Elementen in het advies van de Tcbb zullen zijn een individuele onafhankelijke schadebepaling en publieke afhandeling van schades, inclusief alle waarborgen die daarbij horen.




C. Factsheet Herijking kleineveldenbeleid


Het beleid voor de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden (het kleineveldenbeleid) dateert uit de jaren ’70 en was van oorsprong gericht op een maximale gasproductie (met een balansfunctie voor het Groningen gasveld). Vanwege de veranderde omstandigheden rond het Groningen gasveld en de rol van gas in de energietransitie, gelden deze uitgangspunten niet meer en is het verstandig om het kleineveldenbeleid te herijken.

Het politiek en maatschappelijk draagvlak voor de gaswinning uit de kleine velden is vanaf 2013, met name door de aardbevingsproblematiek in Groningen, wezenlijk veranderd. Het vertrouwen van omwonenden rond mijnbouwactiviteiten is ernstig geschaad. 

Sinds 2015 is een aantal stappen gezet om het vertrouwen terug te krijgen. Een daarvan is het beter betrekken van de omgeving aan de voorkant. Dit is in de wijziging van de Mijnbouwwet (per 1/1/2017) op twee manieren uitgewerkt: enerzijds worden burgers in een eerdere fase van de besluitvorming betrokken, anderzijds is het adviesrecht van decentrale overheden uitgebreid.

De inzet van het huidige kabinet is erop gericht de Nederlandse vraag naar aardgas zo snel mogelijk te laten afnemen. Hoe snel dit is, hangt af van de vraag naar energie en het aanbod van diverse alternatieve energiebronnen en de betaalbaarheid daarvan. Zolang we zelf nog aardgas nodig hebben, kent veilige gaswinning in Nederland tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, voordelen. 

Zo wordt de leveringszekerheid, vanwege de gereduceerde gaswinning uit Groningen, nu ook deels gediend door de gaswinning uit de kleine velden. Ook deze gaswinning draagt bij aan het minder afhankelijk zijn van het buitenland; overigens is het niet mogelijk om de gasproductie uit de kleine velden drastisch te verhogen. Daarnaast leidt gaswinning in Nederland tot minder CO2-uitstoot dan het importeren van het in Nederland benodigde aardgas. 

Omwonenden van (beoogde) gaswinningslocaties hebben nog vaak geen vertrouwen in een snelle en zorgvuldige afhandeling van schademeldingen. De Technische commissie bodembeweging (Tcbb, een onafhankelijke bij Mijnbouwwet ingestelde commissie) verkent momenteel op uw verzoek de optie om voor heel Nederland te komen tot een generieke, landelijke aanpak voor een onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade, met een onafhankelijk orgaan dat de schade afhandelt. De Tcbb zal u waarschijnlijk eind februari of begin maart van advies voorzien. 

Voorts is vanuit EZK samen met VNG gekeken hoe decentrale overheden beter betrokken kunnen worden bij de vergunningverlening, hoe zij beter kennis kunnen opbouwen over mijnbouwactiviteiten en hoe hierin ook EZK effectiever kan opereren (bijv. door de decentrale overheden eerder te betrekken en beter te bedienen). 

De VNG heeft in december 2017 het Bestuurlijk gemeentelijk platform Ondergrond, Klimaat en Energie opgericht. Dit platform zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in de kennisuitwisseling tussen EZK en de decentrale overheden. 

Ook de olie- en gasindustrie zelf heeft stappen gezet. Zij hebben in september 2017, nadat zij uitgebreid met verschillende stakeholders hebben gesproken over de wensen en behoeften, een gedragscode gelanceerd. Hierin is bijv. opgenomen dat een mijnbouwonderneming voor elk gaswinningsproject op land in een “project-afstemmingsprogramma” een bedrag ter beschikking stelt (max. 1% van het investeringsbedrag) ter eenmalige compensatie van omwonenden voor de door het project veroorzaakte overlast. De hoogte van deze tegemoetkoming (max. ca. €100.000) lijkt niet tegemoet te komen aan de vraag vanuit gemeenten om een betere verdeling van de lusten en de lasten tussen Rijk en regio.

Aanvullend op de gedragscode wordt momenteel verkend in hoeverre het volledig generiek maken (voor zowel zee als land) van de nu alleen voor offshore geldende investeringsaftrek een oplossing kan bieden voor genoemde vraag vanuit decentrale overheden. Het idee hierbij is om het financiële voordeel van een investeringsaftrek voor gaswinningsprojecten op land volledig af te romen en te laten storten in een landelijk fonds (in totaal kan dit gaan om €150 - 360 miljoen) dat bijv. beheerd zou kunnen worden door EBN. Op dit fonds zouden dan vervolgens gemeenten een beroep kunnen doen voor (in overleg met het bestuurlijk gemeentelijk platform nog nader te definiëren) activiteiten die tegemoetkomen aan de door omwonenden gevoelde last vanwege de gaswinning dan wel bijdragen aan versnelling van de energietransitie. 

Het stimuleren van gaswinning op land lijkt alleen te rechtvaardigen als er maatschappelijk draagvlak voor is. De indruk bestaat dat de inzet om de gaswinning in Groningen versneld terug te brengen extra druk zet op de snelheid van de energietransitie en dat deze insteek t.a.v. de gaswinning uit de kleine velden kan bijdragen aan een versnelling hierin. 
Uiteraard aanvullend op een heldere uiteenzetting van nut en noodzaak, en een goede schadeafhandeling. 

Vanuit EZK kan op 14 februari met het Bestuurlijk gemeentelijk platform Ondergrond, Klimaat en Energie worden besproken of deze aanpak door gemeenten wordt gesteund.

Er wordt momenteel een beleidsbrief opgesteld over “Aardgaswinning in de energietransitie”, waarin het herijkte kleineveldenbeleid wordt uiteengezet. In deze brief wordt o.a. ingegaan op de actuele nut en noodzaak van de gaswinning uit de kleine velden, de procedure voor schadeafhandeling, de verdeling van lusten-lasten en de stimulering van de gaswinning uit de kleine velden, in elk geval op zee. 

Desgewenst kunt u deze brief voor einde Q1 toezeggen aan de Kamer.






D. Factsheet Stimulering gaswinning uit kleine velden offshore



Conditionele investeringsaftrek 25%

In Nederland actieve mijnbouwondernemingen, die houder zijn van winningsvergunning (o.b.v. de Mijnbouwwet) dragen naast vennootschapsbelasting, op basis van de Mijnbouwwet ook specifieke mijnbouwwettelijke afdrachten af aan de Staat, waaronder het winstaandeel. 

Dat leidt voor mijnbouwondernemingen tot een hoge(re) effectieve belastingdruk dan voor andere ondernemingen. 

Sinds september 2010 kunnen mijnbouwondernemingen die investeren in bedrijfsmiddelen voor de opsporing en winning van kleine, marginale gasvoorkomens op het Nederlands deel van het continentaal plat (vnl. putten, platforms en pijpleidingen), 25% van hun investeringsbedrag aanvullend ten laste brengen van het resultaat waarover de door hen aan de Staat verschuldigde afdracht van winstaandeel wordt berekend. 

De Europese Commissie heeft in 2010 deze stimuleringsmaatregel voor een periode van zes jaar verenigbaar geacht met de staatssteunregels van het EU-Verdrag en heeft deze instemming inmiddels verlengd tot en met 2022.

Om te kwalificeren voor de investeringsaftrek moet het gasvoorkomen voldoen aan de op basis van de Mijnbouwwet vastgelegde criteria – die zijn gebaseerd op het verwachte volume, de verwachte productiviteit en de afstand tot de bestaande infrastructuur – en op aanvraag van de mijnbouwonderneming door u worden aangewezen als marginaal gasvoorkomen. 



Effecten van de maatregel

Deze maatregel heeft sinds de invoering ervan geleid tot extra investeringen in de opsporing en winning van aardgas in kleine velden offshore, die anders, zonder die maatregel om bedrijfseconomische redenen niet zouden zijn gedaan. 

De investeringsaftrek heeft derhalve, naast instandhouding van de infrastructuur, in het belang van de voorzieningszekerheid en beperking van de importafhankelijkheid extra gasproductie opgeleverd (en zal vanwege de doorlopende effecten ook de komende jaren nog extra gasproductie opleveren) en heeft daarmee ook geleid tot extra gasbaten voor de Nederlandse overheid, die zonder die maatregel niet zouden zijn gegenereerd.

· ultimo 2016 waren er van de sinds de invoering van de maatregel ingediende 60 aanvragen 3 ingetrokken, 44 toegewezen, 5 afgewezen en 8 nog in behandeling;

· verwachte extra gasproductie: circa 40 miljard m3; 

· verwachte extra gasbaten: circa € 2,0 miljard.

Desondanks is door de sinds 2014 aanhoudend lage gasprijzen het niveau van investeringen in de opsporing en winning van aardgas naar een zorgwekkend dieptepunt gezakt en worden er weinig nieuwe gasvoorkomens opgespoord en aan de reserves toegevoegd. 







Daardoor dreigt de voor de gaswinning aanwezige essentiële en cruciale infrastructuur vroegtijdig te verdwijnen, blijven de resterende gasvoorkomens in de ondergrond achter en kan deze infrastructuur in het kader van de energietransitie ook niet meer worden benut voor mogelijke andere doeleinden, zoals opslag van CO2 en waterstof, of synergie met windenergie. 

Verder zal met het vertrek van mijnbouwondernemingen uit Nederland ook werkgelegenheid, kennis en kunde verdwijnen, die ook noodzakelijk zijn voor (ultradiepe) geothermie en opslag van CO2. 



Overweging generieke investeringsaftrek 40%

Naar verwachting zal in de komende jaren het overgrote deel van de projecten voor opsporing en winning van aardgasvoorkomens offshore in bedrijfseconomische zin marginaal zijn en een investeringsaftrek nodig hebben om rendabel tot ontwikkeling gebracht te kunnen worden.\

Verder is van belang dat zich in de uitvoeringspraktijk van de afgelopen zes jaar t.a.v. verwachtingen omtrent volume en productiviteit van het veronderstelde gasvoorkomen in toenemende mate langdurige, technische discussies hebben voorgedaan over interpretatie van geologische structuren in de diepe ondergrond. 

Daardoor bedraagt de doorlooptijd tussen aanvraag en besluit tot aanwijzing als marginaal gasvoorkomen waar de investeringsaftrek op van toepassing is veelal meer dan een jaar. 

Dit proces leidt tot langdurige onzekerheid bij mijnbouwondernemingen, wordt als onnodig administratief belastend en vertragend ervaren en leidt tot uitstel en mogelijk zelfs afstel van investeringsbeslissingen. 

Mede met het oog op een gelijk speelveld met het mijnbouwklimaat in het Verenigd Koninkrijk, waarmee het Nederlandse mijnbouwklimaat concurreert, is in 2017 gewerkt aan een voorstel om de huidige conditionele investeringsaftrek zoals die sinds september 2010 geldt, te vervangen door een generieke investeringsaftrek van 40% voor alle nieuwe investeringen t.b.v. de opsporing en winning van kleine gasvelden op het Nederlands deel van het continentaal plat. 

Hiervoor zal de Mijnbouwwet moeten worden gewijzigd en het zal door de Europese Commissie, evenals de in 2010 getroffen maatregel, verenigbaar moeten worden geacht met de staatssteunregels van het EU-Verdrag. 

Onderstaande tabel laat zien wat de verwachte effecten van een generieke investeringsaftrek voor het continentaal plat van 40% resp. een conditionele investeringsaftrek van 25% zijn op: additioneel volume, additionele investeringen en additionele staatsbaten, bij een gasprijs van 20 resp. 15 cent per m3.

NB. De exacte gevolgen van een generieke investeringsaftrek voor land zullen nog nader worden becijferd.



Tabel: verwachte effecten offshore bij een gasprijs van € 20 cent en € 15 cent.

		

		Volume BCM

(miljard m3)

		Investeringen

€ miljard

		Baten Staat

€ miljoen nominaal



		Gasprijs € 20 ct

		

		

		



		Generiek 40%

		43

		2,9

		950



		Conditioneel 25%

		10

		0,6

		284



		

		

		

		



		Gasprijs € 15 ct

		

		

		



		Generiek 40%

		19

		0,9

		230



		Conditioneel 25%

		12

		0,6

		212
















E. Factsheet Hergebruik en verwijdering infrastructuur


Ontmanteling van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur (platforms, putten, pijpleidingen en kabels) m.n. offshore speelt de komende 10 tot 20 jaar een belangrijke rol. In deze periode zal een aanzienlijk deel van de nu nog producerende olie- en gasvelden en de bijbehorende infrastructuur het einde van hun economische levensduur bereiken. 

Door afnemende activiteiten en investeringen in de opsporing en winning van aardgas op het continentaal plat is de verwachting dat het moment van deze ontmanteling en verwijdering (“decommissioning”) snel dichterbij zal komen. 

In een steeds duurzamer wordende economie biedt het beschikbaar komen van bestaande infrastructuur kansen voor hergebruik voor hernieuwbare energie (windenergie, opslag van CO2 en waterstof, geothermie). 

Waar er geen mogelijkheden en vooruitzichten zijn voor hergebruik, is de industrie verantwoordelijk voor een veilige en milieuvriendelijke ontmanteling en verwijdering van hun faciliteiten. Hiertoe zal op basis van de Mijnbouwwet moeten worden overgaan. 

De kosten van decommissioning van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur worden momenteel door EBN geschat op € 7 – 8 miljard, maar kunnen nog oplopen.

Als deelnemer namens de Nederlandse Staat in de olie- en gaswinning is het aandeel van EBN in de kosten van decommissioning 40%. 

Omdat voor mijnbouwondernemingen de kosten van decommissioning fiscale aftrekposten zijn voor de Vennootschapsbelasting en de specifieke mijnbouwafdracht van winstaandeel, komt de facto circa € 5 miljard van de geschatte kosten voor rekening van de Staat. 



Masterplan Re-use & Decommissioning

Om de verwachtingen en gevolgen t.a.v. decommissioning in kaart te brengen en om in het kader van de energietransitie (synergie met windenergie, opslag van CO2 en waterstof, geothermie) de mogelijkheden voor hergebruik van de olie- en gasinfrastructuur te onderzoeken, te coördineren en te faciliteren, is op 30 november 2016 het “Masterplan Decommissioning and Re-use” gepresenteerd. 

Het Masterplan is een initiatief van EBN, en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Nogepa (de brancheorganisatie van olie- en gasproducenten in Nederland) en IRO (de brancheorganisatie voor de toeleverings- en service-industrie), met input van maatschappelijke organisaties en steun van het ministerie van EZK. 

Dit plan doet aanbevelingen hoe op een veilige, milieuvriendelijke, effectieve en kostenefficiënte wijze de (met name offshore) infrastructuur van de Nederlandse olie- en gaswinning kan worden ontmanteld, waar mogelijk kan worden hergebruikt en anders moet worden verwijderd. 



National Platform for Re-use and Decommissioning (Nexstep)

Het resultaat van een van de aanbevelingen van het Masterplan is de oprichting op 
10 oktober 2017 van het National Platform for Re-use and Decommissioning (“Nexstep”). Dit Platform gaat de aanbevelingen van het Masterplan verder uitwerken. 

Het is de doelstelling van Nexstep om in het licht van de energietransitie de mogelijkheden voor hergebruik en decommissioning van de olie- en gasinfrastructuur on- en offshore te onderzoeken, te coördineren en te faciliteren. 

Door samenwerking kunnen kennis en ervaring worden gedeeld, worden innovatieve, technologische ontwikkelingen bevorderd, kan kostenreductie worden gerealiseerd en kunnen aanbevelingen worden gedaan voor wijziging van regelgeving. 

Het platform beoogt om door een doordachte en gecoördineerde decommissioning een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Hierbij wordt ook afgestemd op de routekaarten Wind op Zee en CCS, en op de uitwerking van de energietransitiepaden.



Financiële zekerheden verwijderingsverplichting

De operator en de overige medevergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet zijn ieder voor zich hoofdelijk, en gezamenlijk, aansprakelijk voor de nakoming van hun verwijderingsverplichtingen. 

Als niet-vergunninghouder is het EBN-aandeel in de kosten doorgaans beperkt tot 40%. 

De Mijnbouwwet voorziet reeds in de mogelijkheid voor u om zelfstandig van vergunninghouders financiële zekerheid te vragen voor de nakoming van hun verwijderingsverplichtingen. 

In de toekomst kan met deze mogelijkheid niet meer worden volstaan en zou gekomen moeten worden tot een voor alle mijnbouwondernemingen gelijkelijk geldende verplichting. Deze dient te bestaan uit een eenduidig, robuust en transparant systeem voor financiële zekerheden voor de nakoming van hun verwijderingsverplichtingen.

Samen met EBN en Nogepa wordt in dat verband gewerkt aan “Decommissioning Security Agreements” (DSA). Daarin bieden operator en de overige medevergunninghouders elkaar eerst onderling, en de Staat als begunstigde in laatste instantie, financiële zekerheid. Die zekerheid kan worden ingeroepen in geval de vergunninghouder vanwege faillissement of anderszins niet (volledig) aan de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan voldoen. 

Daarmee wordt gewaarborgd dat in geval van een insolvabele medevergunninghouder of operator de overige medevergunninghouders, of in het uiterste geval de Staat, daadwerkelijk voldoende financiële middelen ter beschikking staan om de ontmanteling en verwijdering van het betreffende platform of de infrastructuur te kunnen (laten) uitvoeren.

De DSA zal door u moeten zijn goedgekeurd en zal in ieder geval de nog in de Mijnbouwwet vast te leggen elementen dienen te bevatten, waaronder het tijdstip, de hoogte en de vorm(en) van de te verstrekken financiële zekerheden. 

Een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet waarin de verplichting tot financiële zekerheidsstelling wordt vastgelegd, zal naar verwachting nog dit jaar bij de Tweede Kamer kunnen worden ingediend.




F. Factsheet Seismeische risico-analyse (SRA)	Comment by Baas, L.J.B. MA (Laurens): PM check



· Conform de, per 1 januari 2017 gewijzigde, Mijnbouwwet bevat elk winningsplan dat wordt ingediend een Seismische Risico Analyse (SRA). 

· In de SRA wordt de combinatie van zowel ondergrondse (kans op optreden van een beving) als bovengrondse risicofactoren (mogelijk effect van een beving) voor het betreffende gasveld beschreven. 

· Gasvelden kunnen in het kader van de seismische risicoanalyse (SRA) geclassificeerd worden in drie risicocategorieën

· Omdat de seismische risico analyse ondergrondse als bovengrondse karakteristieken combineert kan een gasveld in een hogere risicocategorie terecht komen door zowel een gevoeligere ondergrond (bijvoorbeeld in noord Drenthe) als door een risicogevoelige bovengrond (bijvoorbeeld het Botlek gebied).



Onrust

· De beschrijving van het seismisch risico wordt door decentrale overheden en de media geframed 'waarschuwing voor aardbevingen'. 

· Dit ‘framen’ is wordt veroorzaakt doordat als onderdeel van de seismische risico analyse de volgende twee elementen ook geduid moeten worden: .

1. de beschrijving van de statische kans op een beving

2. de berekening van de theoretisch maximale beving

· De uitkomsten van deze twee berekeningen veroorzaken vaak de primaire onrust.

1. Kans op beven 

· Op basis van een statische vergelijking worden een aantal fysische eigenschappen van het betreffende veld vergeleken met omliggende kleine gasvelden. Indien die omliggende velden in het verleden bevingen hebben veroorzaakt neemt de kans op beven (afhankelijk of eigenschappen ondergrond vergelijkbaar zijn) in het te beoordelen gasveld toe.

· Deze methode om de kans op beven te berekenen kent een grove indeling (verwaarloosbare kans op beven, 19% kans op beven, 42% kans op beven of 100% in het geval een veld gebeefd heeft in het verleden).

2. Maximale beving

· In de SRA wordt tevens de theoretisch zwaarst mogelijke beving voor het gasveld berekend aan de hand van enkele karakteristieken zoals de lengte en de hoogte van de breuken en de compactie in het gasveld. 

· In het winningsplan Hardenberg is dit bijvoorbeeld 3.8 op de schaal van Richter.

· Mensen schrikken van zo’n getal, omdat dat hoger is dat tot nu toe in Groningen.



· Daarnaast wordt er begrijpelijk, maar onterecht, de berekende kans op een beving (in het geval Hardenberg 42%), gecombineerd met de maximale berekende magnitude (in casu Mmax van 3,.8). Dit leidt blijkt leidt tot (foutieve) uitspraken in de media als: “er is een kans van 42% op een beving van 3.8 op de schaal van richter). 

· Een statische kans van 42% op een beving is vergelijkbaar met de kans op een prijs in de Staatsloterij. De kans op de ‘grote klapper’ (de berekende maximale beving) in de Staatsloterij is echter heel klein.

· Op de momenten dat deze seismische risico analyse in een gesprek wordt uitgelegd tijdens informatiesessie met decentrale overheden of op informatie-avonden aan omwonenden begrijpen mensen de methode vaak wel. De onrust is dan echter vaak al (te) groot.

· Momenteel wordt getracht om steeds betere beschrijvingen met uitleg van de methode en de uitkomst in de winningsplannen op te nemen.




3. Redeneerlijn Vergunningen	Comment by Dalen, mr. J.C. van (Caroline): Alle redeneerlijnen per dossier achter elkaar. 





De Mijnbouwwet bevat regels voor vergunningen voor gas- en oliewinning op zee en op land, opslagvergunningen, zoutwinning en Geothermie door middel van opsporingsvergunningen, winningsvergunningen en instemmingsbesluiten op winningsplannen.

Mijn ministerie behandelt jaarlijks circa 400 verschillende typen aanvragen in het kader van Mijnbouwwet en Wabo. 28 aanvragen zijn tot 2017 aangehouden in afwachting van de inwerkingtreding van de wijzigingen van de Mijnbouwwet.

Het overgrote deel van de procedures verloopt via een uniforme openbare procedure of een reguliere procedure. Dit zijn procedures die in de Algemene wet bestuursrecht zijn beschreven.

Zoals opgenomen in het regeerakkoord worden er geen nieuwe opsporingsvergunning op land verleend, maar bestaande vergunningen worden gerespecteerd.

In ieder geval kunnen nieuwe aanvragen voor een opsporingsvergunning worden aangehouden en na aanpassing van een Amvb (Barro) worden geweigerd. 

Het is ons voornemen om dat ook te doen met de drie aanvragen die al zijn ingediend en al enige tijd zijn aangehouden., dit roept vragen op bij Vermilion (2 aanvragen) en NAM (1 aanvraag).

De belangrijkste wijzigingen in de herziende Mijnbouwwet (1 januari 2017): 

· uniforme openbare voorbereidingsprocedure voor instemmingsbesluiten op winningsplannen (met inspraak voor een ieder);

· decentrale overheden worden betrokken als adviseursfocus op veiligheid;

· uitbreiding van de toetsingscriteria met gevolgen voor infrastructuur, gebouwen, natuur en milieu.




4. Redeneerlijn Casus Woerden



· De Nationale Ombudsman (hierna: ombudsman) verzoekt mij heeft mij middels een brief van begin februari 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 onder meer het verzoek om een gesprek met mij.

1. De ombudsman heeft op 18 oktober 2017 een bezoek gebracht aan Woerden en heeft daar gesproken met zowel omwonenden als de gemeente:

2. vertegenwoordigers van de actiegroep “Laat Woerden niet zakken” en

· een vertegenwoordiger van het college van B&W van de gemeente Woerden

· De ombudsman komt tot de volgende conclusiesconcludeert:

· De ombudsman heeft van genoemde gesprekspartners begrepen dat Vermilion daar mogelijkheden voor gaswinning verkent;

· Het gasveld ligt (grotendeels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt;

· De verkenning van Vermilion leidde meteen tot verzet van inwoners heeft geleid 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.

· 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.

5. 
Redeneerlijn Casus gaswinning Zuidwest-Drenthe



· In Zuidwest Drenthe liggen diverse kleine velden verspreidt over een klein gebied – zie plattegrond.

· Het betreft klein velden waarvan de bodemdalingskommen zeer gering zijn en elkaar niet overlappen en vallen in de SRA-categorie I (kleine kans op schade – zie ook factsheet SRA).



· Het ministerie heeft winningsplannen in procedure (gehad) op de hier afgebeelde velden Eesveen, Vinkega en Diever (loopt beroep tegen).

· Op 23 november 2017 heeft het ministerie van EZK een inloopavond georganiseerd over de ontwerp-instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Eesveen en Vinkega in de vorm van een informatiemarkt.

· De informatiemarkt is bedoeld om omwonenden de gelegenheid te geven hun vragen te kunnen stellen aan vertegenwoordigers van het ministerie, TNO en de mijnbouwbedrijf over de voorliggende plannen

· Doordat er in de regio Zuidwest Drenthe meerdere gaswinningen zijn en omdat de dag voor de informatiemarkt een interview met een ongeruste toon (zie ook factsheet SRA) in de lokale media was verschenen, werd de informatieavond zeer druk bezocht door bewoners uit de wijde omtrek, en kon lang niet iedereen te woord worden gestaan. 

· Daarom is op 6 december 2017 - in overleg met de gemeente - een extra informatiemarkt gehouden, waarbij ook SodM was aangesloten om (onafhankelijke) uitleg over de SRA te geven. de tweede avond was wederom goed bezocht en hebben we de bewoners alsnog goed te woord kunnen staan.




6. Redeneerlijn Casus Hardenberg



· Sinds 1975 wordt er gas gewonnen bij Hardenberg (Overijssel)

· Op 10 oktober 2017 heeft de NAM een geactualiseerd winningsplan ingediend omdat het thans geldende winningsplan geen adequate voorspelling meer bevat van de te winnen hoeveelheden gas.

· Conform de, per 1 januari 2017 gewijzigde, Mijnbouwwet bevat het winningsplan een Seismische Risico Analyse (SRA). In de SRA wordt de combinatie van zowel ondergrondse (kans op optreden van een beving) als bovengrondse risicofactoren (mogelijk effect van een beving) beschreven. De beschrijving van het seismisch risico is door de media geframed als 'waarschuwing voor aardbeving' (zie ook fact sheet SRA).

· Op 24 januari jl. zijn medewerkers van SodM, EZK en de NAM op bezoek geweest bij de bestuurders en politieke vertegenwoordiging in de regio en heeft is het winningsplan en de SRA toegelicht. Dit werd op prijs gesteld en zij gaven aan de stukken nu beter te begrijpen. Het ontbreken van een schadeprotocol voor kleine velden blijkt echter een struikelblok voor hen.



· Om te komen tot een besluit omtrent instemming met dit winningsplan volgt uvolg ik de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Algemene Wet bestuursrecht (waarbij iedereen zienswijze kan indienen).

· De procedure om tot een besluit omtrent instemming te komen op het winningsplan Hardenberg bevindt zich in de eerste fase van de procedure, dat is de fase waarin adviezen worden gevraagd.

· Ik heb advies gevraagd aan SodM, Tcbb en aan de decentrale overheden. Het advies van SodM en Tcbb heb ik inmiddels ontvangen en doorgestuurd naar de overheden.

· Op 10 oktober heeft u advies gevraagd aan SodM op dit winningsplan. SodM heeft op 22 november advies uitgebracht. 

· Op 14 december 2017 heeft u advies gevraagd aan de Technische commissie bodembeweging en op 4 januari 2018 heeft u advies gevraagd aan de decentrale overheden.

· Als de termijn voor advisering van zowel SodM, Tcbb en de decentrale overheden is verstreken, vraagt uvraag ik advies aan de Mijnraad (maart 2018). 

· Als alle adviezen zijn ontvangen gaat u over tot het opstellen vanwordt het een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld. Het ontwerp-instemmingsbesluit wordt niet verwacht voor beginik verwacht dit voor de zomer mei 2018 gereed te hebben. Dit ontwerp-besluit wordt ter inzage gelegd gedurende zes weken. Tijdens de ter inzage periode organiseert EZK een informatiebijeenkomst in Hardenberg.

· In de tussentijd hoopt u duidelijkheid te hebben over een schadeprotocol voor kleine velden. 






7. Q&A’s






Q 	Waarom stopt u, naar aanleiding van alle problemen in Groningen en vanwege de energietransitie, niet met de gaswinning uit de kleine velden?



A

· Aardgas speelt een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening: het voorziet in ongeveer 40% van onze primaire energiebehoefte. Gaswinning uit de Nederlandse kleine velden leidt tot aanbod van dit aardgas. 

· Stoppen met deze gaswinning vermindert de vraag naar gas echter niet en dit levert dan ook geen positieve bijdrage aan de klimaatdoelen.

· Het kabinet streeft er daarom naar om de vraag naar aardgas op de langere termijn zoveel mogelijk te verminderen. 

· Zo wil het kabinet dat aan het eind van de kabinetsperiode circa 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgasvrij worden opgeleverd. Daarmee is in 2021 een substantieel deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij.

· Voor het eind van de kabinetsperiode wil het kabinet bovendien 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij kunnen maken. Hiermee wordt een eerste stap gezet op weg naar een verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, die na deze kabinetsperiode nodig is om de hele woningvoorraad aan te pakken.

· Daarnaast ben ik ook het gesprek aan met grote industriële afnemers van gas over het overstappen op alternatieven.

· Ondanks deze ambitieuze inzet op de afbouw van de vraag is naar verwachting gedurende de energie- en klimaattransitie gas als brandstof nog nodig.


Q 	Staat er – door de lagere gasproductie in Groningen – 

nu meer druk op de gaswinning uit de kleine velden?



A

· Groningengas betreft laagcalorisch gas, terwijl het gas uit de kleine velden vooral hoogcalorisch is. Het gas uit de kleine velden is, vanwege de afwijkende kwaliteit, dan ook niet direct een alternatief voor Groningengas.

· Overigens kan hoogcalorisch gas, door het toevoegen van stikstof of door het te vermengen met laagcalorisch gas, voor een bepaalde hoeveelheid wel worden geconverteerd naar laagcalorisch gas. Dat geldt voor zowel het hoogcalorisch gas uit de kleine velden als voor hoogcalorisch geïmporteerd gas.

· Hoogcalorisch gas kan worden ingekocht op de Europese gasmarkt. De beschikbaarheid daarvan wordt maar in zeer beperkte mate beïnvloed door de gaswinning uit de Nederlandse kleine velden. 

· Een lagere gasproductie in Groningen (laagcalorisch) hoeft dan ook niet te leiden tot een versnelde winning van hoogcalorisch gas uit de kleine velden.




















Q	Wat betekent de oproep van MEZK aan de grootverbruikers van laagcalorisch gas om vóór 2022 over te schakelen op hoogcalorisch gas, voor de snelheid van gaswinning uit de kleine velden (hoogcalorisch)?



A

· Mijn oproep aan de grootverbruikers van laagcalorisch gas was ingegeven vanuit het streven om onze nationale afhankelijkheid van het Groningengas te reduceren. 

· Het Groningen gasveld heeft, vanwege het enorme gasvolume, lange tijd een balansfunctie kunnen vervullen. Dit betekende dat de gasproductie uit het Groningenveld op basis van de actuele gasvraag kon worden opgevoerd of gereduceerd. Kleine gasvelden hebben deze mogelijkheid nooit gekend. 

· Voor de winning van (hoogcalorisch) gas uit de kleine velden geldt dat deze alleen efficiënt mogelijk is, als het gas in een continue stroom geproduceerd kan worden. 

· Als de gaswinning uit een klein veld tijdelijk zou worden gestopt, dan kan het tijd en moeite kosten om deze weer op gang te brengen. Ook de mogelijkheden om de gasproductie verder te verhogen zijn beperkt. Voor het produceren van de hoogst mogelijke hoeveelheid gas uit een klein veld, dient de gasproductie ongestoord te verlopen. 

· Mijn oproep aan de grootverbruikers van laagcalorisch gas om vóór 2022 over te schakelen op hoogcalorisch gas, zal dan ook niet leiden tot een versnelde winning van hoogcalorisch gas uit de zijnde kleine velden.



Q	Is er een risico dat de Staat uiteindelijk opdraait voor de kosten van decommissioning? 



A

· Ontmanteling van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur (platforms, putten, pijpleidingen en kabels) speelt vooral offshore de komende 10 tot 20 jaar een belangrijke rol. In deze periode zal een aanzienlijk deel van de nu nog producerende olie- en gasvelden en de bijbehorende infrastructuur het einde van hun economische levensduur bereiken.

· Waar er geen vooruitzichten zijn voor hergebruik in het kader van de energietransitie, is de industrie op basis van de Mijnbouwwet verantwoordelijk voor een veilige en milieuvriendelijke ontmanteling en verwijdering van hun faciliteiten. 

· De kosten van decommissioning van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur worden momenteel door EBN geschat op € 7 – 8 miljard, maar kunnen nog oplopen.

· Als deelnemer namens de Nederlandse Staat in de opbrengsten en kosten van de olie- en gaswinning in Nederland bedraagt het EBN-aandeel 40% van de kosten van decommissioning. 

· Omdat voor mijnbouwondernemingen de kosten van decommissioning fiscale aftrekposten zijn voor de Vennootschapsbelasting en de specifieke mijnbouwafdracht van winstaandeel, komt 
de facto circa € 5 miljard van de kosten van decommissioning voor rekening van de Staat. 



· Voor het overige deel zijn de operator en de overige medevergunninghouders uit hoofde van de Mijnbouwwet gezamenlijk en ieder voor zich, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verwijderingsverplichtingen. De aansprakelijkheid van EBN beperkt zich tot 40%.

· De Mijnbouwwet voorziet reeds in de mogelijkheid dat ik van vergunninghouders financiële zekerheid kan vragen voor de nakoming van hun verwijderingsverplichtingen. In de toekomst wil ik deze mogelijkheid omzetten in een voor alle mijnbouwondernemingen geldende verplichting voor financiële zekerheid voor de nakoming van hun verwijderingsverplichtingen.

· Samen met EBN en Nogepa werk ik aan een systeem waarin operator en de overige medevergunninghouders elkaar eerst onderling, en de Staat als begunstigde in laatste instantie, financiële zekerheid bieden. 

· Die zekerheid kan worden ingeroepen in geval de vergunning-houder vanwege faillissement of anderszins niet (volledig) aan de nakoming van zijn financiële opruimverplichtingen kan voldoen.

· Een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet (wetsvoorstel Decommissioning) waarin wordt voorgesteld het systeem van financiële zekerheid aan te scherpen en generiek toe te passen, zal ik naar verwachting nog dit jaar bij uw Kamer kunnen indienen.






Q 	Kan het adviesrecht voor procedures op zee worden uitgebreid?



A

Op land hebben regionale overheden vanuit de bevoegdheden en taken die zij hebben een gedegen kennis van de regio en plaatselijke omstandigheden en hebben zij een taak in het behartigen van die belangen. 

Vanuit die kennis kunnen zij adviseren. 

Een dergelijk specifiek belang hebben decentrale overheden niet op zee. 

Regionale overheden kunnen te allen tijde ongevraagd adviseren.

Uitgaande van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zal ik zo’n in het proces van besluitvorming betrekken.




Q	Waarom krijgt een mijnbouwbedrijf vergunningen terwijl de toezichthouder handhavingsprocedures is gestart? 



A

SodM geeft mij advies ten aanzien van voorschriften die nodig zijn om de veiligheid van een winning te waarborgen. SodM is ook de toezichthouder met een zelfstandig mandaat.

SodM maakt derhalve haar eigen afwegingen om al dan niet gebruik te maken van de haar toekomende toezichtinstrumentarium. 

In het kader van de beschikkingen en vergunningen die door mij worden afgegeven in het kader van de Mijnbouwwet heb ik per soort vergunning wettelijke gronden om voorschriften aan vergunning te stellen of een vergunning te weigeren. 

Als de toezichthouder bestuursdwang toepast is dat geen grondslag om een vergunning te weigeren




Q	Worden burgers tijdig betrokken en niet voor voldongen feiten geplaats?



A

Indien een aanvraag voor een instemmingsbesluit op een winningsplan wordt ingediend, worden SodM, Tcbb en TNO gevraagd te adviseren op deze aanvraag. Vervolgens worden regionale overheden om advies gevraagd en tot slot adviseert de Mijnraad mij omtrent de aanvraag. 

Op basis van alle adviezen wordt een ontwerpbesluit opgesteld dat gepubliceerd wordt en waartegen een ieder gedurende een periode van zes weken zijn zienswijze kan indienen. In deze periode organiseren wij ter plaatse een informatie avond waar burgers nadere informatie kunnen krijgen en ter plekke een zienswijze kunnen indienen.



Voor wat betreft omgevingsvergunningen heeft de gemeente en de provincie waar de activiteit plaatsvindt adviesrecht. 

Indien een bestemmingsplanwijziging nodig is, kan in voorkomende gevallen ook een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente vereist zijn. In dat geval kan zonder deze verklaring de omgevingsvergunning niet worden afgeven.

Tegen de weigering van een gemeente om een dergelijke verklaring af te geven kan de aanvrager beroep aantekenen.






Q	Bieden 0-metingen voldoende garantie? 



A

In vrijwel alle instemmingsbesluiten die nu worden afgegeven heb ik opgenomen dat er een zogenaamde representatieve nulmeting bouwkundige staat wordt opgenomen. Deze ziet op ‘bouwwerken’.

Naast de nulmeting van de bouwkundige staat, dienen operators op grond van artikel 41 van de Mijnbouwwet een (nul)meting voor de bodembeweging uit te voeren. Dit zijn geen metingen aan gebouwen, maar van maaiveldhoogte. 

Mijn ambtsvoorganger heeft aangegeven dat de bevingen met de nulmeting in kaart zullen worden gebracht.

Daarvoor heb ik advies gevraagd aan de technische commissiebodembeweging. Ook heb ik aan de mijnbouwbedrijven en aan enkele decentrale overheden gevraagd wat hun bevindingen zijn. 

Ik zal u voor de zomer op de hoogte stellen van de uitkomst hiervan.






Q	Wordt de verlaging van de gaswinning in Groningen gecompenseerd met winning uit kleine velden?



A

Doordat er geen opsporingsvergunningen meer op land worden afgegeven is alleen winning mogelijk binnen de bestaande vergunningen op land. 

De hoeveelheid gas die op grond van deze vergunningen kan worden gewonnen is eindig. Verwachting is dat medio 2030 het grootste deel van het gas uit kleine velden zal zijn gewonnen.

Indien nu de productie wordt verhoogd is het enige effect dat de winning eerder stopt. Op dit moment is daar echter geen sprake van. 

In verband met het aanhouden van een groot aantal aanvragen voor nieuwe of actualisaties van winningsplannen worden nu in vergelijking met voorgaande veel winningsplannen in procedure gebracht. Dit betreft veelal reeds bestaande winningen. 

Op dit moment is er geen sprake van het opvoeren van productie uit kleine velden.






3. Waddengebied
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A. 
Redeneerlijn gaswinning Waddenzee



· De afgelopen jaren is er regelmatig met u gesproken over de mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied. 

· Op 30 mei 2016 bent u door mijn voorganger nog geïnformeerd over het ruimtelijk beleid voor de delfstofwinning onder de Waddenzee, de bevoegdheidsverdeling en de werking van het “Hand aan de Kraan”-principe. (Kamerstuk 29 684, nr. 140)

· De Waddenzee is door Unesco aangewezen als werelderfgoed. Het is tevens een Natura-2000 gebied. Tegelijkertijd worden er economische activiteiten ondernomen. Hierbij is het leidend principe dat er geen schade optreedt aan de natuur. Dit geldt ook voor mijnbouwactiviteiten. 

· Dat deze economische activiteit niet zonder enige hinder plaats kan vinden staat vast. Wel moet er een zorgvuldige afweging gemaakt worden tussen de mogelijke winning en de noodzaak de overlast en hinder zo veel mogelijk te beperken.

· De kaders van het kabinetsbeleid voor het waddengebied worden gevormd door de Mijnbouwwet, de Wet natuurbescherming en sinds 2007 de Structuurvisie Waddenzee. 

· In de Structuurvisie Waddenzee is aangegeven dat nieuwe opsporing en winning van aardgas onder de Waddenzee onder strikte randvoorwaarden (waaronder ‘hand a/d kraan’ en een onafhankelijke Auditcommissie) is toegestaan.

· Aanvullend is per 1 januari 2017 in de Mijnbouwwet geregeld dat op de Waddeneilanden en in de Noordzeekustzone geen nieuwe omgevingsvergunningen worden verleend voor het oprichten of in werking hebben van een mijnbouwwerk. 

· De omgevingsvergunning voor de plaatsing van een offshore winningsplatform buiten de Noordzeekustzone maar binnen de 12 mijlszone wordt alleen door mij verleend als: 	Comment by Dalen, mr. J.C. van (Caroline): Zou hier aan het eind nog paar bullits toevoegen in trant van dat hand aan de kraan werkt, dat afgelopen jaren monitoring heeft plaatsgevonden, auditcie check doet en NAM aanbevelingen opvolgt.

· medegebruik van een bestaand platform niet mogelijk is; 

· zichthinder is geminimaliseerd.




B. Redeneerlijn Casus boring 20 km boven Schiermonnikoog


· Ik ben als bevoegd voor mijnbouwactiviteiten gehouden aan de vergunningprocedures zoals opgenomen in de Mijnbouwwet of in andere daarvoor geldende wet- en regelgeving.

· Met de wijziging van 1/1/2017 van de Mijnbouwwet is dit kader voor het Waddengebied nog aangescherpt.

· Medio september 2017 heeft Hansa een proefboring uitgevoerd in de Noordzee 20 km ten noorden van Schiermonnikoog. Naar aanleiding daarvan werd gesproken over “de grootste gasvondst van afgelopen 25 jaar” en een gasvolume van 50-60 miljard m3.

· Ik heb op 14 november hierover met u gedebatteerd. Ik heb daarbij de relatie van deze boring met de Waddenzee/wereld-erfgoed genuanceerd. Ook heb ik, ondanks alle inzet op duurzame energiebronnen, het belang in de komende decennia benoemd van de gaswinning uit de kleine velden.

· Ondertussen heeft Hansa bij mij voor een 2e boring, opnieuw op ca 20 km ten noorden van Schiermonnikoog, een aanmeldingsnotitie en een Barmm-melding (Besluit algemene regels milieu mijnbouw) ingediend. 

· Aangezien de melding voldeed aan de daaraan gestelde eisen, is er geen juridische grond om de werkzaamheden tegen te houden. Ik heb 9 februari jl. hiervoor dan ook een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant. 

· Ook decentrale overheden zijn geïnformeerd over deze boring. Zoals aangegeven in mijn brief van 25 januari zijn ze echter geen adviseur in deze procedure, aangezien de boring plaatsvindt ver buiten provinciaal (en gemeentelijk) ingedeeld gebied. 

· Hansa is voornemens in de tweede helft van februari te starten met de 2e proefboring die circa 3 maanden zal duren. 

C. 
Redeneerlijn Casus Ameland 

 									

· Ook voor de gaswinning Ameland moet er - vanwege Natura 2000 en werelderfgoed - voor gezorgd worden dat er géén negatieve effecten optreden voor de natuur. Zo nodig moet de gaswinning worden verminderd of gestopt (‘hand a/d kraan’).

· Het gaat hierbij om twee delen van de invloedssfeer:

1. Het deel onder de Waddenzee (ten zuiden van Ameland)

2. Het deel onder Ameland en de Noordzeekustzone


Waddenzee

· De Structuurvisie Waddenzee geeft aan onder welke strikte randvoorwaarden gaswinning onder de Waddenzee mag. Daarnaast gelden Mijnbouwwet en Wet natuurbescherming.

· ‘Hand a/d kraan’ is uitgewerkt in de instemmingsbesluiten (Mijnbouwwet) en de natuurbeschermingswetvergunningen.

· Zolang in de Waddenzee de bodemdalingssnelheid door de gaswinning blijft binnen de vastgestelde gebruiksruimte, komt de natuur niet in het geding.

· De onafhankelijke Auditcommissie gaswinning Waddenzee beoordeelt jaarlijks de in opdracht van NAM uitgevoerde onderzoeken naar de bodemdaling en de effecten. Bij brief van 8 februari jl. heb ik het recente advies van de Auditcommissie, over het monitoringsjaar 2016, aan uw Kamer doen toekomen.


Ameland en Noordzeekustzone 

· Ook voor Ameland geldt dat schade aan Natura2000-gebieden voorkomen moet worden en dat zo nodig in de gaswinning kan worden ingegrepen. 

· Naar aanleiding van het rapport van de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland, en de audit daarop, was de vraag of dit nu aan de orde is en of er dus ingegrepen moet worden.

· Ik heb u, mede namens MLNV, daarover op 12 februari jl. een brief gestuurd.

· Zonder afbreuk te willen doen aan de nuances daarin, is de strekking daarvan dat er wel aanleiding is voor aanvullend onderzoek, maar geen aanleiding om nu in te grijpen in de gaswinning.




D. Factsheet Onderzoeken Waddenzee 



Advies Auditcommissie gaswinning Waddenzee over monitoringsjaar 2016

De Auditcommissie geeft in haar advies aan de conclusie uit de monitoring over 2016, dat de bodemdalingssnelheden binnen de toegestane gebruiksruimte zijn gebleven, aannemelijk te achten. Daarnaast onderschrijft de Auditcommissie de conclusie uit de monitoring dat er geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in natuurwaarden die het gevolg zouden kunnen zijn van de gaswinning. 

De Auditcommissie doet in haar advies wel 3 aanbevelingen die in de volgende rapportage (over het monitoringsjaar 2017) opvolging behoeven. Dit zijn:
1. 	NAM dient de laatste inzichten van de Lange Termijn Bodemdaling Studie (LTS-studie) te 	beschrijven en aan te geven in hoeverre deze in de toekomst relevant zijn voor het 	bepalen en voorspellen van de diepe bodemdaling door de aardgaswinning onder de 	Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. 
2. 	NAM dient een duidelijke toelichting te geven op de geconstateerde wadplaatverlaging en 	de afname van het areaal hogere platen over de afgelopen jaren en de oorzaak hiervan. 	Verder dienen de vanuit een vliegtuig verkregen lasermetingen van de wadplaathoogte 	(Lidar-metingen) de komende jaren voldoende aandacht te blijven krijgen.
3. 	NAM dient op basis van de monitoringdata, modeluitkomsten en landelijke vogeltellingen 	tot sluitende conclusies te komen aangaande de redenen voor de afname van bepaalde 	vogelsoorten in de kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag. Ook de beperkte 	maar onverwachte verzilting in het Lauwersmeergebied vergt een extra 	onderzoeksinspanning. NAM dient verder te bevorderen dat de beschikbare ecologische 	modellen en het draagkrachtmodel, met inachtname van o.a. de resultaten van de Lidar-	metingen en de schelpdieropnamen, voldoende worden toegepast. 

U geeft aan erop toe te zien dat door NAM invulling wordt gegeven aan de door de Auditcommissie in haar advies gedane aanbevelingen. 

NAM heeft bevestigd de gedane aanbevelingen te kunnen en zullen opvolgen. 

U heeft bij brief van 8 februari jl. het advies van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee over monitoringsjaar 2016 toegestuurd aan de Kamer.





Principe ‘Hand aan de kraan’

Gaswinning onder de Waddenzee vindt plaats met toepassing van het ‘Hand aan de Kraan’ principe. Dit om zeker te stellen dat de natuurwaarden van de Waddenzee niet in het geding komen door de door de gaswinning veroorzaakte bodemdaling. 

Het uitgangspunt is dat de sedimentatie de bodemdaling en de zeespiegelstijging kan bijhouden en dat de natuurlijke kenmerken van het waddensysteem in de gebieden waar bodemdaling optreedt niet worden aangetast. Voor de gaswinning onder de Waddenzee geldt dat zolang de bodemdalingssnelheid door de gaswinning lager is dan de beschikbare gebruiksruimte, er geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van de Waddenzee plaatsvindt en er dus geen schade optreedt aan de natuur. 

Om dit zorgvuldig te kunnen beoordelen rapporteert NAM jaarlijks aan de MEZK op basis van het vigerende meet- en regelprotocol, het meetplan en het monitoringsprogramma. Deze rapporten worden steeds onverwijld en integraal voor advies doorgestuurd naar de onafhankelijke Auditcommissie Gaswinning Waddenzee. 

De Auditcommissie is in opdracht van EZK samengesteld vanuit de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). De Auditcommissie bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de diverse wetenschappelijke disciplines (veelal hoogleraren) die relevant zijn voor de beoordeling van de effecten van de gaswinning op de natuurwaarden van de Waddenzee; de voorzitter is iemand met een politiek-bestuurlijke achtergrond (momenteel is dat Jan Jaap de Graeff).

De Auditcommissie toetst elk jaar op basis van deze rapportages van NAM of de gaswinning onder de Waddenzee in het betreffende monitoringsjaar binnen de toegestane grenzen van het instemmingsbesluit en de voorwaarden genoemd in de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming is gebleven en adviseert u en de minister van LNV hierover.

U informeert vervolgens (jaarlijks) de Tweede Kamer over het advies van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee.

Naar verwachting zal er vanaf 2019 (door Frisia Zout) ook zoutwinning plaatsvinden onder de Waddenzee. Daarvoor is door EZK reeds – eveneens vanuit de Commissie m.e.r. - een (separate) onafhankelijke Auditcommissie zoutwinning Waddenzee ingesteld. Nadat de zoutwinning onder de Waddenzee is gestart, zult u ook de betreffende adviezen van de Auditcommissie zoutwinning Waddenzee jaarlijks toesturen aan de Kamer. 

“Hand aan de kraan” zoals opgenomen in de EZK-instemmingsbesluiten geldt met name onder de Waddenzee (waar sprake is van aanvoer van nieuw zand). In de LNV Nb-wetvergunning voor de gaswinning Ameland is voor het eiland Ameland echter ook een voorschrift opgenomen dat is aangeduid als “hand aan de kraan”. Als de natuurwaarden in Natura2000-gebieden op Ameland in het geding (dreigen te) komen, dan kan MLNV op basis hiervan opdracht geven de gaswinning te beperken of te stoppen.



Lange Termijn Bodemdaling Studie (LTS-studie) van NAM 

Het doel van de LTS-studie is om een nog diepgaander inzicht te krijgen in de eventuele consequenties van de waargenomen tijdsafhankelijke effecten in het bodemdalingsgedrag en de mogelijke gevolgen daarvan voor de bodemdalingssnelheid door de gaswinning op de langere termijn. 

De LTS-studie, die betrekking heeft op de gaswinning bij Ameland, dient door NAM te worden uitgevoerd ten genoegen van de Inspecteur-generaal der Mijnen (IGM). 

Bij brief van 12 mei 2017 heeft de IGM aangegeven dat de door NAM ingediende studie nog niet tot zijn genoegen is en dat NAM de geconstateerde tekortkomingen uiterlijk op 31 oktober 2017 (op straffe van een last onder dwangsom) diende te hebben verbeterd. 

NAM heeft vóór 31 okt. 2017 de verbeterde LTS-studie ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). 

Naar verwachting zal de IGM vóór 15 februari 2018 oordelen dat de verbeterde LTS-studie tot zijn genoegen is. 

Nadat de IGM heeft geconstateerd dat de uitkomsten van deze studie tot zijn genoegen zijn, is het aan u om te bezien in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om de LTS-methodiek en uitkomsten ook te gebruiken voor de beoordeling van de bodemdaling door de gaswinning uit andere kleine gasvelden (zoals bijv. de gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen).

Naar verwachting kunt in het tweede kwartaal 2018 met een uitspraak hierover komen. 
Dit vergt enige voorbereidingstijd, mede omdat het wenselijk is om hierbij ook een studie van TNO te betrekken die naar verwachting in februari gereed zal zijn. 

Indien de IGM nog voor het AO Mijnbouw met zijn oordeel komt, wordt voorgesteld dat u dit aan de Kamer toestuurt. U kunt in de betreffende brief dan ook aangeven in het 2e kwartaal van 2018 te zullen besluiten in hoeverre het gebruik van de LTS-methodiek ook wenselijk is voor andere kleine gasvelden. 

Mocht de IGM pas zeer kort voor (of na) het AO mijnbouw met zijn oordeel komen, dan kunt u de in de vorige bullet genoemde brief eventueel mondeling in de Kamer aankondigen.



Rapport Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland 

Na de start van de gaswinning nabij Ameland in 1986 is een uitgebreid monitoringsprogramma gestart waarin wordt onderzocht wat de gevolgen zijn van de veroorzaakte bodemdaling voor de morfologie van het eiland en voor de natuur. Bij dat monitoringsprogramma zijn diverse kennisinstellingen betrokken, waaronder Deltares, SOVON Vogelonderzoek Nederland, Natuurcentrum Ameland, Wageningen Marine Research en Wageningen Environmental Research (Alterra).

De uitkomsten na 30 jaar monitoring van de bodemdaling op Ameland zijn medio sept. 2017 gepresenteerd. Daarbij is aangegeven: “Er is de laatste jaren steeds duidelijker sprake van bodemdaling met effecten op de natuur als gevolg van de gaswinning op Ameland. Dichtbij het centrum van de bodemdalingsschotel is sprake van vernatting van duinvalleien. Op bepaalde delen van de kwelders houdt de opslibbing de daling niet bij en verandert de vegetatie. Een en ander heeft ook geleid tot een verhoogde overspoelingskans van nesten van bodembroeders op de kwelders.”

Naar aanleiding van de berichtgeving over de uitkomsten heeft het lid Wassenberg (PvdD) op 20 september 2017 de minister van EZ verzocht om een brief met een reactie op de resultaten van het monitoringsonderzoek naar de effecten van de gaswinning nabij Ameland. 

Op 20 oktober 2017 heeft de minister van EZ de Kamer hiervoor een uitstelbrief gestuurd omdat op dat moment nog een onafhankelijke audit door de Waddenacademie werd uitgevoerd. Deze audit was gevraagd door de begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van de gemeente Ameland, Provincie Fryslân, It Fryske Gea, NAM en Rijkswaterstaat. 

Medio december is deze onafhankelijke audit van de resultaten van het monitoringsonderzoek afgerond door de Waddenacademie. Deze concludeert onder meer dat:

· de bodemdaling op en nabij het oostelijk deel van Ameland accuraat en betrouwbaar is vastgesteld; 

· voor de zeespiegelstijging goed onderbouwde scenario’s zijn gebruikt. Deze gaan uit van een zeespiegelstijging aan het einde van de eeuw van 60 tot 140 cm, met de toevoeging dat deze nog sneller en verder kan gaan;

· uitstekend werk is verricht bij het beschrijven van de wijze waarop de zeespiegelstijging plus bodemdaling doorwerkt in de overstromingsfrequentie van de kwelder en de grondwaterstand op de kwelder en de binnenduinrand; 

· de huidige sedimentatie er voor zorgt dat het areaal aan wadplaten goed in stand blijft, ondanks de bodemdaling door de gaswinning;

· ten aanzien van het thema wadplaten en wadvogels een schat aan gegevens beschikbaar is, maar dat een synthese van de resultaten met betrekking tot de mogelijke effecten van bodemdaling nog mist. Niet valt uit te sluiten dat een meer grondige analyse van de bestaande gegevens tot andere uitspraken over de effecten van bodemdaling op wadvogels kan leiden;

· het gewenst is om voor broedvogels op de kwelders niet te volstaan met een modelmatige berekening, maar om het daadwerkelijke broedsucces van de verschillende vogelsoorten te meten als functie van de daadwerkelijke bodemdaling, ook om de flexibiliteit van soorten te kunnen beoordelen. 

De conclusie die hieruit volgt is dat dit rapport geen aanleiding geeft om het hand aan de kraan principe toe te passen en de gaswinning terug te brengen. Wel dient NAM de concrete aanbevelingen voor aanvullend onderzoek die zijn gedaan, uit te voeren.

Aangezien, naast het mijnbouwperspectief, natuur een prominent onderdeel uitmaakt van deze brief, is de insteek dat u de brief verstuurd mede namens de minister van LNV. 

U heeft bij brief van 12 februari jl., mede namens de minister van LNV, de Kamer voorzien van de gevraagde reactie op de uitkomsten van de monitoring van de bodemdaling op Ameland.



Vergelijking toepassing zeespiegelstijging voor dijkverbeteringen vs. delfstofwinning Waddenzee 

Tijdens het 30-ledendebat van 5 juli 2017 over de toekomst van de Waddenzee heeft de minister van EZ toegezegd de twee verschillende benaderingen ten aanzien van de verwachte zeespiegelstijging, te weten een lange termijn ontwikkeling voor de dijken (kustveiligheid) en een korte termijn ontwikkeling voor de delfstofwinning onder de Waddenzee, naast elkaar te zetten en te bezien of de cijfers consistent zijn. 

Door toezending van uw brief van 31 januari jl. hierover aan de Kamer, mede namens de minister van IenW, heeft u invulling gegeven aan deze toezegging.

Voor beide toepassingen wordt uitgegaan van KNMI-klimaatscenario’s. De tijdspanne waarover vooruitgeblikt wordt, is echter wezenlijk anders en ook het doel waarvoor de scenario’s worden gebruikt verschilt. 

Waar bij een verkenning van een dijkverbetering, ten aanzien van de geprognosticeerde zeespiegelstijging, meerdere decennia vooruit wordt geblikt, is deze tijdshorizon voor de delfstofwinning onder de Waddenzee (vanwege de voorgeschreven 5-jaarlijkse actualisering) slechts circa een decennium. 

Waar bij het ontwerp van een dijkverbetering wordt gestuurd op het beperken van de kans op een overstroming gedurende de levensduur, wordt voor de delfstofwinning onder de Waddenzee gestuurd op de instandhoudingsdoelstellingen voor het Natura 2000-gebied Waddenzee. Dit laatste gebeurt door toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe, zoals door de minister van EZ is uiteengezet bij Kamerbrief van 30 mei 2016 (Kamerstuk 29 684, nr. 140). 

In de brief wordt geconcludeerd dat voor beide toepassingen ten aanzien van de zeespiegelstijging gebruik wordt gemaakt van KNMI-klimaatscenario’s, maar dat het bewerkstelligen van kustveiligheid een ander gebruik hiervan vereist dan het beschermen van natuurwaarden in de Waddenzee.






E. Toezeggingen aan Kamer n.a.v. 30-ledendebat inzake Gasvondst Hansa (14 november 2017) 



Toezeggingen 30-ledendebat inzake Gasvondst Hansa 20 km ten noorden van Schiermonnikoog:

· Toelichting op art. 16 Mijnbouwwet (reikwijdte adviesrecht gemeente/provincie offshore

· Overzichtskaart met daarop de delen van Nederland waarvoor nog geen opsporingsvergunningen voor mijnbouw zijn verleend. 

U heeft door uw Kamerbrief van 25 januari jl. invulling gegeven aan deze beide toezeggingen. 



Toelichting op artikel 16 Mijnbouwwet

Artikel 16 van de Mijnbouwwet verplicht u om Gedeputeerde Staten van de provincie waarop de aanvraag betrekking heeft in de gelegenheid te stellen een advies te geven op een aanvraag om een opsporingsvergunning of een winningsvergunning. De wijze van advisering en de procedure is geregeld in afdeling 3.3 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Gedeputeerde Staten betrekken bij het advies het college van burgemeester en wethouders van de gemeente en het dagelijks bestuur van het waterschap. Het verstrekken van een advies is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. 

Een bevoegdheid is beperkt tot het grondgebied waarbinnen de betreffende overheid het bevoegd gezag is. Het grondgebied van provincies en gemeenten is bij wet in 1980 voor de noordelijke provincies en in 1990 voor de westelijke provincies ingedeeld tot 1 kilometer uit de kust. Op zee buiten deze zone van 1 kilometer hebben provincies en gemeenten geen bevoegdheden.

Wel staat het een provincie of een gemeente vrij om mij per brief of anderszins te laten weten hoe zij tegenover een voorgenomen mijnbouwactiviteit nabij hun grondgebied staan. Dit kan dus ook als de voorgenomen activiteit buiten het grondgebied van de provincie of gemeente is gelegen. Op grond van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u gehouden deze informatie te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming.



Gebieden met opsporings- of winningsvergunningen voor koolwaterstoffen

Op een door TNO opgestelde overzichtskaart is aangegeven voor welke landsdelen een opsporings- of winningsvergunning voor koolwaterstoffen (olie of gas) is verleend. 

Daarnaast is aangegeven voor welke gebieden nog aanvragen voor opsporingsvergunningen zijn ingediend. U heeft inde brief aangegeven om in lijn met het Regeerakkoord deze aanvragen niet te verlenen. In afwachting van de Structuurvisie Ondergrond worden deze aanvragen aangehouden. Bij AMvB zal in overeenstemming met de Structuurvisie worden geregeld dat geen opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land zullen worden afgegeven. Vanaf dat moment kunnen de aanvragen definitief worden afgewezen.

Tot slot is aangegeven in welke landsdelen conventionele olie en gaswinning waarschijnlijk geen potentie heeft (niet prospectief). 

Uit deze figuur blijkt dat 35% van het Nederlandse vaste land gedekt wordt door opsporings- en winningsvergunningen. De drie ingediende aanvragen voor opsporingsvergunningen bestrijken 2% van het vaste land. Voor 40% van het vaste land geldt dat de betreffende landsdelen waarschijnlijk voor conventionele olie- en gaswinning niet prospectief zijn. 

De resterende landsdelen die nog potentie zouden hebben voor conventionele winning van olie of gas beslaan daarmee dus nog tenminste 23% van het Nederlandse vaste land. Ook hier zullen, in lijn met het Regeerakkoord, evt. vergunningsaanvragen niet worden gehonoreerd.





F. 
Q&A’s






Q	De Auditcommissie concludeert dat sinds 2010 in Pinkegat door een bodemverlaging het oppervlak aan hoger gelegen wadplaten met 300 hectare (=3 km2) oftewel met 20% is afgenomen. Is dit niet reden voor ‘hand aan de kraan’? 



A

· De hoofdconclusie van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee over het monitoringsjaar 2016 is:
- dat de bodemdalingssnelheden binnen de toegestane gebruiksruimte zijn gebleven, en
- dat er op basis van de monitoring geen aanwijzingen zijn voor veranderingen in natuurwaarden die het gevolg zouden kunnen zijn van de gaswinning. 

· Genoemde bodemverlaging vindt de Auditcommissie vooral zorgelijk omdat er in de rapportage van NAM onvoldoende aandacht is besteed.

· Samen met NAM heeft ook de Auditcommissie de indruk dat deze bodemverlaging vooral het gevolg is van de natuurlijke dynamiek in het gebied. 

· De Auditcommissie stelt dat dit vanuit NAM in de rapporten over het monitoringsjaar 2017 (die vóór 1 mei a.s. bij mij dienen te zijn ingediend) een nadere analyse en onderbouwing verdient en ik ondersteun dat.

· Op basis van dit advies van de Auditcommissie is er geen aanleiding tot toepassing van ‘hand aan de kraan’.



· 


Q	Gaswinning heeft negatieve effecten op de natuur (Natura2000/werelderfgoed). Daarom moet ‘hand aan de kraan’.



A

· De Structuurvisie Waddenzee geeft aan onder welke strikte randvoorwaarden gaswinning onder de Waddenzee is toegestaan.

· Een belangrijke voorwaarde daarbij betreft het ‘hand aan de kraan’-principe.

· Dit is uitgewerkt in de instemmingsbesluiten op grond van de Mijnbouwwet en de vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming.

· Zolang de gaswinning de vastgestelde gebruiksruimte niet overschrijdt komen de Natura 2000-doelen niet in het geding en is er geen grond voor toepassing van ‘hand aan de kraan’.

· Deze zorgvuldige benadering past ook bij de status van de Waddenzee als werelderfgoed. 

· De onafhankelijke Auditcommissie gaswinning Waddenzee beoordeelt jaarlijks de in opdracht van NAM uitgevoerde onderzoeken naar de bodemdaling en de effecten. 

· De Auditcommissie controleert daarbij of de gaswinning binnen de gebruiksruimte blijft en de natuurwaarden in het gebied dus niet in het geding zijn of komen. 

· Ik stuur het advies van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee elk jaar toe aan uw Kamer.

· Bij brief van 8 februari jl. heb ik het meest recente advies van de Auditcommissie, over het monitoringsjaar 2016, aan uw Kamer doen toekomen. 



Waarom geen ‘hand aan de kraan’ in de Noordzee?



· In instemmingsbesluiten voor offshore locaties op de Noordzee is ‘hand aan de kraan’ niet aan de orde, bij gebrek aan:	
- een inhoudelijke noodzaak (er zijn op zee geen platen die droogvallen);
- een juridische basis (zoals opgenomen in de Structuurvisie Waddenzee). 





Q	Welke commissies zijn er nu precies en hoe verhouden zij zich tot elkaar?



A

Gaswinning onder de Waddenzee

· Bij gaswinning onder de Waddenzee gaat het om de hierdoor veroorzaakte bodemdaling in de kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag. Deze gaswinning vindt plaats vanaf 2007 vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Verhuizen. De bodemdaling door de gaswinning Ameland in de komberging Pinkegat is hierbij als autonome ontwikkeling meegenomen.

· In de kombergingengebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag wordt door NAM jaarlijks gemeten en gemonitord.

· Eén van de strikte randvoorwaarden op basis van de Structuurvisie Waddenzee is dat er een onafhankelijke auditcommissie is. Dit is de door het Rijk ingestelde Auditcommissie Gaswinning Waddenzee (onderdeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage). 

· Deze Auditcommissie heeft als taak het bevoegd gezag (MEZK en MLNV) jaarlijks te adviseren over de opzet, uitvoering en beleidsconsequenties van een adequate monitoring van alle relevante effecten en ontwikkelingen, zodat indien nodig door het bevoegd gezag kan worden ingegrepen volgens het 'hand aan de kraan'-principe. 

· Verder is er de Commissie Waddengas, waarin maatschappelijke stakeholders kunnen reageren op de in opdracht van NAM tot stand gekomen onderzoeksuitkomsten. Het verslag daarvan wordt ook kenbaar gemaakt aan de Auditcommissie Gaswinning Waddenzee. 

· NAM dient elk jaar de meet- en monitoringsrapporten vóór 1 mei bij mij in te dienen. Ik stuur deze dan onverwijld door naar de Auditcommissie voor advies. 

· De adviezen van de Auditcommissie gaswinning Waddenzee worden jaarlijks aan uw kamer toegestuurd. Bij brief van 8 februari jl. heb ik, mede namens MLNV, het advies van de Auditcommissie over het monitoringsjaar 2016 aan uw Kamer doen toekomen.



Gaswinning Ameland

· Bij gaswinning Ameland gaat het om de hierdoor veroorzaakte bodemdaling in de Noordzee, de Noordzeekustzone, op Ameland en in het kombergingsgebied Pinkegat. 

· De gaswinning Ameland vindt plaats sinds 1986. In datzelfde jaar hebben de meest betrokken overheden met NAM en It Fryske Gea als terreinbeheerder, afspraken gemaakt over de organisatie van de monitoring van de bodemdaling op en nabij Ameland. 

· In de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland hebben de gemeente Ameland, Provincie Fryslân, It Fryske Gea, NAM en Rijkswaterstaat zitting. LNV is hierbij toehoorder; EZK is hierbij verder niet betrokken.

· De Begeleidingscommissie bepaalt de onderzoeksvragen en begeleidt de onderzoeken. NAM voert het secretariaat en draagt de kosten van het onderzoek. 

· Sinds 1987 zijn de effecten gemonitord die ontstaan door bodemdaling als gevolg van de gaswinning. De Begeleidingscommissie heeft elke 5 jaar een monitoringsrapport uitgebracht.

· Op het laatste monitoringsrapport is door de Waddenacademie een audit uitgevoerd. 

· Bij brief van 12 februari jl. heb ik het zowel het monitoringsrapport als het rapport van de Waddenacademie (auditor) aan uw Kamer doen toekomen.



Zoutwinning onder de Waddenzee

· Bij zoutwinning onder de Waddenzee (gebied Havenmond) gaat het om de hierdoor veroorzaakte bodemdaling in het kombergingsgebied Vlie. De zoutwinning onder de Waddenzee (tussen Harlingen en Vlieland/Terschelling) start naar verwachting in 2019. 

· Ook voor de toekomstige zoutwinning onder de Waddenzee is, op basis van de Structuurvisie Waddenzee, door het Rijk een onafhankelijke auditcommissie ingesteld. Dit is de Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee (onderdeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage). 

· Deze Auditcommissie heeft als taak het bevoegd gezag (MEZK en MLNV) jaarlijks te adviseren over de opzet, uitvoering en beleidsconsequenties van een adequate monitoring van alle relevante effecten en ontwikkelingen, zodat indien nodig door het bevoegd gezag kan worden ingegrepen volgens het 'hand aan de kraan'-principe.

· De Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee heeft in 2013 geadviseerd over de opzet van de monitoring en in 2017 over de door Frisia Zout uitgevoerde nulmeting. Ook in 2018 zal geadviseerd worden over een nulmeting.




Q 		Diverse partijen voorspellen in 2100 een aanzienlijk grotere zeespiegelstijging dan u. Waarom niet per direct een nieuwe actualisatie van de zeespiegelstijging Waddenzee? 



A

· De verschillende inzichten van experts ten aanzien van de zeespiegelstijging lopen met name uiteen in de periode 2040 tot 2100. 

· Gedurende de periode waarin de gaswinning onder de Waddenzee is voorzien, tot het jaar 2035, zijn de verschillen die diverse experts hierover noemen aanzienlijk minder groot.

· In het jaar 2020 stel ik een volgende actualisering van het beleidsscenario voor de zeespiegelstijging voor de delfstofwinning onder de Waddenzee vast.

· Voor deze actualisatie maak ik dan opnieuw gebruik van de meest recente meetresultaten (van RWS en Deltares) en de laatst beschikbare klimaatmodellen (van KNMI). 

· Indien wetenschappers ondertussen zijn uitgekomen op de verwachting dat de zeespiegel sneller zal stijgen dan eerder werd aangenomen, dan zal dit zich doorvertalen in een snellere afname van de gebruiksruimte voor delfstofwinning onder de Waddenzee. 

· Gegeven de gemeten zeespiegelstijging aan de Nederlandse kust en de al weer snel aan de orde zijnde volgende actualisering, is er geen aanleiding om af te wijken van de voorgeschreven 5-jaar cyclus. 




Q	Waarom neemt u signalen van Waddeneilanden over ingrijpende effecten van zichthinder door de gaswinning van Hansa op de eilandeconomie niet serieus? 



A

· De reacties van Waddeneilanden ten aanzien van zichthinder door mijnbouwinstallaties op de Noordzee, neem ik wel degelijk serieus. 

· Ik maak daarbij wel een belangenafweging, waarbij ik het belang van de mijnbouwactiviteit weeg ten opzichte van de impact van de zichthinder op de eilandeconomie.

· Zoals aangegeven in het Kamerdebat van 14 november 2017, vind ik het punt van de zichthinder door een tijdelijk mijnbouwplatform, gegeven de afstand van 20 km tot de kust van Schiermonnikoog, wel zwaar aangezet.

· Aangezien er op dit moment nog geen concrete aanvraag voor de eventuele toekomstige gaswinning van Hansa in procedure is, is een beslissing door mij over de eventuele plaatsing van een platform vooralsnog ook nog niet aan de orde.



Eventueel aanvullend:

· Het vanuit de Waddeneilanden naar voren gebracht zorgpunt ten aanzien van zichthinder, is ondertussen al doorvertaald in artikel 7a van de Mijnbouwwet.

· Daarin is gesteld dat de omgevingsvergunning voor de plaatsing van een offshore winningsplatform buiten het Natura2000-gebied Noordzeekustzone (tot circa 7 km uit de kust) maar binnen de 12 mijlszone (circa 22 km uit de kust) alleen door mij wordt verleend als medegebruik van een reeds bestaand mijnbouwplatform niet 
mogelijk is én zichthinder is geminimaliseerd.


Q	Waarom besluit u tot verdere verlenging van de gaswinning Zuidwal en laat u de 
zeer beperkte resterende gaswinning prevaleren boven het landschap in de Waddenzee?



A

 De gaswinning Zuidwal onder de Waddenzee vindt plaats sinds 1988. Het mijnbouwplatform Zuidwal van Vermilion staat tussen Texel en Harlingen en betreft het enige mijnbouwplatform in de Waddenzee. 

Van 1988 tot 2016 heeft Vermilion vanaf Zuidwal in totaal ruim 
14 miljard m3 gas gewonnen. Op dit moment is een instemmingsbesluit voor de verlenging tot 2021 van de gaswinning Zuidwal in voorbereiding. De verwachte gasproductie vanaf Zuidwal voor de periode 2016-2021 bedraagt nog slechts 70 miljoen m3.

De Waddenvereniging vraagt - in hun zienswijze op het thans in procedure zijnde gewijzigde winningsplan Zuidwal – na afloop van de huidige verlenging (tot 2021) - om verwijdering van dit mijnbouwplatform uit de Waddenzee. 

Ook ik heb de indruk dat de in 2021 nog resterende gasproductie van Zuidwal niet langer opweegt tegen de inbreuk die dit platform maakt op de landschapswaarde van de Waddenzee. De tussentijd kan gebruikt worden voor de concrete voorbereiding van een zorgvuldige verwijdering van het platform. 

Ik zal in het instemmingsbesluit en in gesprekken met Vermilion dan ook aansturen op de concrete voorbereiding van de verwijdering van het platform Zuidwal uit de Waddenzee per 2021.



Q 	In hoeverre gaan ook mijnbouwactiviteiten vallen onder 
de door het kabinet aangekondigde nieuwe integrale beheerautoriteit Waddenzee? 



A

· In het Regeerakkoord heeft het kabinet aangekondigd dat er één beheerautoriteit komt voor de Waddenzee die een integraal beheerplan zal uitvoeren, waardoor betere bescherming van natuurgebieden gecombineerd wordt met beter visbeheer.

· De Algemene Rekenkamer heeft in 2013 geconstateerd dat het uitblijven van natuurontwikkeling in het Waddengebied en de belemmeringen die initiatiefnemers ondervinden te maken hebben met één en hetzelfde probleem. Te weten een complexe natuurbeheerstructuur waarin afstemming en uitwisseling van informatie niet goed loopt, er niet voldoende doelmatig wordt (samen)gewerkt en één natuurbeheerder voor het gebied ontbreekt.

· Het kabinet hecht aan een onafhankelijke verkenning voor de beheerautoriteit op basis van de huidige wettelijke kaders, die wordt uitgevoerd in samenwerking met de betrokken partijen. 

· Ik zal ervoor zorgen dat in deze verkenning ook het raakvlak met mijnbouwactiviteiten in en onder de Waddenzee wordt meegenomen. 

· Zoals uiteengezet in een brief van MLNV en MIenW van 22 januari jongstleden, is het streven om uw Kamer na het zomerreces te informeren over de uitkomst van de verkenning en over de contouren van de te vormen beheerautoriteit (Kamerstuk 29 684, nr. 154).




G. Overzicht van mijnbouwprojecten in het Waddengebied
 

Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 
Deze gaswinning vindt plaats vanaf 2007. Er wordt door NAM jaarlijks gemeten en gemonitord en de Auditcommissie adviseert u jaarlijks hierover. 



Gaswinning vanaf Ameland
De productieduur voor de winning uit de velden onder Ameland, de Waddenzee en de Noordzeekustzone is in 2013 verlengd tot en met 31 december 2034. Deze winning vindt vanaf 1986 plaats.


Gaswinning Zuidwal door Vermilion
Deze gaswinning vindt plaats sinds 1988 en wordt binnen enkele jaren beëindigd. Dit betreft het enige mijnbouwplatform dat staat in de Waddenzee. In de Waddenzee dient, sinds 2006, de betreffende mijnbouwonderneming bij nieuwe winning voorafgaand aan en gedurende de winning aan te tonen dat de prognose van de bodemdaling binnen de vastgestelde veilige gebruiksruimte blijft. De gaswinning vanaf Zuidwal is van voor deze tijd. Overigens wordt bodemdaling wel gemonitord, in winningsplan van 2015 wordt aangegeven dat de belasting door gaswinning van Zuidwal maximaal 0,1 mm/jaar bedraagt in de periode vanaf 2016. 


Zoutwinning onder de Waddenzee (gebied Havenmond) door Frisia Zout
Het instemmingsbesluit met het winningsplan Havenmond (Mijnbouwwet) en de Beslissing op Bezwaar inzake de vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn onherroepelijk. De boring vanaf het bedrijfsterrein van Frisia Zout (op het industriegebied van Harlingen) wordt naar verwachting gezet eind 2018/begin 2019. Daarna start de zoutwinning.


Productieboring direct ten noorden van Ameland door NAM
Betreft het boren van een nieuwe offshore gasput vanaf de bestaande inrichting Ameland-Oost 2 en aansluiting daarvan op het nabijgelegen platform Ameland-Westgat. Benodigde vergunning op grond van de Wet natuurbescherming en omgevingsvergunning zijn verleend. 


Voornemen gaswinning ten noorden van Terschelling door Tulip Oil
Zoals gemeld aan de Kamer bij brief van 25 april 2015 is de winningsvergunningaanvraag aangehouden totdat de nieuwe Mijnbouwwet van kracht zou zijn. Nu dit een feit is, bezint Tulip Oil zich op de nieuw ontstane situatie. Tulip Oil dient zijn aanvraag nog aan te vullen met informatie inzake de nieuwe weigeringsgronden alvorens deze verder in behandeling kan worden genomen. 


Voornemen gaswinning onder de Waddenzee vanaf Ternaard
Dit betreft een voornemen van NAM en wordt uitgevoerd met de rijkscoördinatieregeling (RCR). Bij de RCR neemt u het ruimtelijk besluit en coördineert u alle benodigde vergunningen. Hiervoor loopt momenteel het traject om te komen tot een milieueffectrapport. Daarnaast loopt er een pilot voor het betrekken van de omgeving. Tweede helft 2018 wordt een ontwerp inpassingsplan voorzien.


Beëindigd project: Proefboring(en) ten noorden van Schiermonnikoog door ENGIE
De benodigde omgevingsvergunning en vergunning op grond van de Wet natuurbescherming zijn verleend in mei 2016. Op 1 maart 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepsprocedure. De besluiten zijn daarbij in stand gebleven. ENGIE heeft echter direct na de uitspraak kenbaar gemaakt deze proefboringen niet te gaan uitvoeren en de betreffende verleende vergunningen aan EZ terug te zullen geven. ENGIE heeft dit vooralsnog niet gedaan.
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A. Bouwstenen redeneerlijn geothermie





· Met beleidsbrief geothermie zijn we problemen voor, mede op basis van ex ante signalen van SodM (Staat van de Sector).

· Positieve respons sector, veel eigen initiatief.

· Kansrijk alternatief voor aardgas; groot potentieel.



Potentieel

Belangrijke rol in verduurzaming warmtevoorziening en transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

Meest kostenefficiënte hernieuwbare warmtebron. Inschatting ook op lange termijn kostenefficiënt. 

Van 2,7 PJ in 2016 naar 15 PJ in 2030 (Kamerbrief Warmtevisie): verdubbeling geothermie-installaties van 2 naar 4-5 per jaar. 

In 2050 bijdrage mogelijk van circa 14% van totale warmtevraag (110 PJ; puur indicatieve inschatting ECN).

Vereist circa 365 nieuwe installaties (11 per jaar) bij warmteproductie van 0,2 PJ per installatie. 0,2 PJ gelijk aan jaarverbruik van circa 4000 woningen.



Stagnerende groei

Ondanks bestaande instrumentarium stagneert echter groei geothermieprojecten. Productie blijft achter bij potentieel.

Door exploitatierisico (onzekerheid factoren die productie beïnvloeden, omdat relatief nieuwe techniek) en onervarenheid ondernemers terughoudendheid bij financiering en hoge eisen aan solvabiliteit. Dit kan vooral door een sterke leercurve, herhaling, kennisdeling en opschaling worden gereduceerd. 




Welke maatregelen zijn nodig?

Voor inschatting daadwerkelijk potentieel en stimuleren projectontwikkeling is vergroten kennis van ondergrond nodig (seismiek en (proef)boringen). Regie overheid nodig. Niet vanuit markt, risico te groot dat geen winbaar heet water wordt aangeboord. In 2018 met uitvoering beginnen. 

Roadmap kennis- en innovatieopgaven langs lijnen veiligheid, kosten- en risicoreductie en systeemoptimalisatie, aansluiting fasen innovatie, meerjarige financiering en adequate aansturing.

Voor bereiken potentieel in 2050 sterke verbetering kennisopbouw, kennisdeling en inzet bij nieuwe projecten nodig. Bij klein aantal operators professionalisering, maar vraag of snel genoeg doorzet. EBN kan hierbij een rol spelen.

Publieke taak: 

· Investeringsrisico: in grote delen NL risico geen winbaar heet water, operators geen misboring permitteren. Juist van fouten leren. Betekent ook dat sterke leercurve niet tot stand komt. 

· Doelmatige en planmatige ontwikkeling ondergrond (Mijnbouwwet) niet vanuit markt, waardoor suboptimale ontwikkeling ondergrond. Geheel groter dan som der delen.

· Toekomstgerichte benadering (projectontwikkeling, significante kostenreductie, voorkomen systeem en transformatie falen) om te voorkomen dat substantiële bijdrage uitblijft en geothermie op dood spoor komt. 

· Het huidige instrumentarium (SDE+, RNES Aardwarmte, InvestNL) volstaat niet voor gewenste duurzame versnelling. 

· Meerwaarde EBN: meer regie in sector met veelal kleine partijen en vergroten kennis ondergrond door beschikbaar stellen kennis (geologie, techniek, processen). Kracht EBN als mogelijke medefinancier in combinatie regie, kennis ondernemen ondergrond en leveren financiële bijdrage, c.q. risicodeling (slim kapitaal). Eind eerste kwartaal nadere invulling naar TK. 



Toekomstbestendigheid

Versnelde inzet alleen mogelijk als veiligheid gewaarborgd.

In beleidsbrief geothermie (vorige week naar TK) aangegeven welke extra maatregelen nodig om geothermiesector toekomstbestendig te maken: 

· aanvullende technische eisen; 

· meer aandacht voor toetsen op financiële draagkracht over gehele levenscyclus;

· aansluiten vergunningverlening op specifieke kenmerken geothermie.

· Hiervoor is wijziging van de mijnbouwwet- en regelgeving nodig. Voorstel in loop dit jaar naar de Kamer. Doel aan de voorkant voorkomen van suboptimale keuzes waar het gaat om veiligheid en voorkomen casuïstiek. 






B. Redeneerlijn Casus Warmtestad Groningen



· Geothermie creëert maar klein drukverschil ten opzichte van gas. 

· In buurt van breuk, waar al veel spanning op staat, kan klein drukverschil net het laatste duwtje geven. 

· Betekent uit de buurt blijven bij breuken die op scherp staan zoals in Groningen. Warmtestad activiteiten op advies SodM stilgelegd. 

· Huidige Mijnbouwwet voldoende handvaten. 






C. Factsheet Geothermie



Op 8 februari is de beleidsbrief geothermie naar de TK gestuurd. Met deze brief reageert u tevens op de Staat van de Sector Geothermie, die SodM op 13 juli 2017 heeft uitgebracht (zie factsheet D. Staat van de Sector Geothermie). 

Op het moment van versturen van de beleidsbrief stond geothermie niet geagendeerd voor het AO, maar de TK heeft nog de mogelijkheid om de beleidsbrief aan de agenda toe te voegen. 

Inbreng van dit onderwerp tijdens het AO biedt de kans om de positieve bijdrage die vanuit mijnbouw kan worden geleverd aan de energietransitie te belichten en om de discussie over de verschillende mijnbouwactiviteiten in de bredere context van de energietransitie te voeren.

Voor de afbouw van de vraag naar aardgas moeten kansrijke duurzame alternatieven, zoals geothermie, ontwikkeld worden. Geothermie heeft de potentie om een belangrijke rol te spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening en daarmee in de transitie naar een CO2-arme energievoorziening.

ECN heeft een puur indicatieve en globale technische inschatting gemaakt ten aanzien van de bijdrage van geothermie aan de totale warmtevraag. ECN schat in dat de geothermiebijdrage, met de huidige stand van de techniek, kan groeien naar tussen de 10% en 20%.



Beleidsbrief Geothermie

In de beleidsbrief informeert u de Kamer over een aantal versterkingsmaatregelen die nodig zijn om de veiligheidssituatie van geothermieprojecten te verbeteren en de jonge geothermiesector toekomstbestendig te maken: 

· Aanvullende technische eisen: Om te voorkomen dat, door onvoldoende en inadequate kennis van de techniek, vanuit het oogpunt van veiligheid niet de optimale keuzes worden gemaakt ten aanzien van bijvoorbeeld het putontwerp, gaat u aanvullende technische eisen stellen. 

· Toetsen op financieel draagvlak: U komt met een wijziging van de Mijnbouwwet waarin de toetsing op financiële draagkracht bij de vergunningverlening kan worden aangescherpt en waarbij meer de nadruk wordt gelegd op financiële draagkracht over de gehele levenscyclus. Vanwege de specifieke kennis die vereist is om de financiële draagkracht over de gehele levenscyclus in te kunnen schatten, bent u gaat u voor de toetsing van de financiële draagkracht advies vragen aan EBN. Hierbij introduceert u aanvullende toetsingscriteria. Daarbij wordt onder meer gedacht aan de aanwezigheid van een goede business case, (zicht op) afname en voldoende eigen vermogen. Aan de hand van deze criteria, zal op een aantal momenten de financiële positie van het mijnbouwbedrijf worden getoetst: bij het verlenen van een vergunning, bij aanvang van borings- en winningsactiviteiten, maar ook tijdens de winningsactiviteiten. 

· Wijziging mijnbouwregelgeving: Hiervoor, alsmede om de vergunningverleningsystematiek beter te laten aansluiten op de specifieke kenmerken van geothermie, is wijziging van de mijnbouwwet- en regelgeving nodig. Naar verwachting kan een voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet in het voorjaar van 2018 worden geconsulteerd en in de loop van dit jaar aan de Kamer worden aangeboden. Om de maatregelen in deze brief te effectueren is, naast wijziging van de Mijnbouwwet, tevens aanpassing van lagere wet- en regelgeving nodig. Hieraan zal zo veel mogelijk parallel worden gewerkt met als doel deze zo snel als mogelijk van kracht te laten zijn. 

Daarnaast heeft u in de beleidsbrief een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen geschetst die nog verder worden uitgewerkt en waarover u de Kamer aan het eind van het eerste helft van 2018 zal informeren: 

· Continuïteit van kennis en ervaring: Als gewenste ontwikkeling ziet u operators die in staat zijn regie te voeren, die kennis van (ondernemen in) de ondergrond hebben en die financieel draagkrachtig zijn. In het verlengde hiervan kan EBN een rol spelen bij het versterken van de geothermiesector. Om die reden neemt EBN deel aan de Green Deal Brabant en Green Deal Ultra Diepe Geothermie. Door middel van deze deelname stelt EBN haar kennis en expertise ter beschikking aan de deelnemende partijen. Om op basis van deze kennis ook formeel inspraak te kunnen hebben op de besluitvorming, is financiële deelname van belang. U heeft aangegeven de Kamer aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 te informeren hoe deelname van EBN in geothermieprojecten, financieel en niet-financieel, eruit zou kunnen zien. 

· Vergroten kennis van de ondergrond: U bent voornemens regie te voeren op het vergroten van de kennis van de ondergrond in Nederland door het uitvoeren van seismisch onderzoek en proefboringen. Dit is noodzakelijk om een inschatting van het potentieel van geothermie te kunnen maken, maar ook om de projectontwikkeling te stimuleren. U heeft EBN gevraagd hiervoor een plan uit te werken. Het streven is om in2018 met de uitvoering hiervan te beginnen. Daarbij zal u tevens kijken naar mogelijkheden om data publiek toegankelijker te maken en eerder beschikbaar te stellen.

· Innovatie: Ik ben voornemens een aantal stappen te nemen om te komen tot een meer gecoördineerde aanpak van innovatie door middel van een roadmap voor de kennis- en innovatieopgaven binnen geothermie langs de lijnen veiligheid, kosten- en risicoreductie en systeemoptimalisatie, door adequate aansluiting tussen alle fasen van innovatie met meerjarige financiering en adequate aansturing voor kennis- en innovatie op het gebied van geothermie.

 




D. Factsheet Staat van de Sector Geothermie



Op 13 juli 2017 verscheen de Staat van de Sector Geothermie. SodM geeft in de Staat van de Sector Geothermie een algemeen beeld van de sector, schetst de belangrijkste milieu- en veiligheidsrisico’s en beschrijft wat er volgens de toezichthouder wel en niet goed gaat en wat hiervan de onderliggende problemen zijn. SodM is van mening dat de aandacht bij geothermie vooral uitgaat naar de bijdrage die geothermie kan leveren aan de verduurzaming en te weinig naar de mogelijke risico’s en manieren van risicobeheersing. 



SodM doet de volgende aanbevelingen aan het Ministerie van EZK:

Maak voorschrijvende regelgeving met normen voor maatregelen om de milieu- en veiligheidsrisico’s van opsporing en winning te beheersen. 
De Mijnbouwwet heeft een doelstellend karakter en schrijft daarom geen specifieke maatregelen voor. Dit past bij een ervaren olie- en aardgasindustrie, maar vereist een goede interpretatie van geothermie operators met minder ervaring. SodM beveelt daarom aan om de wetgeving meer voorschrijvend te maken voor geothermie en een best beschikbare techniek voor te schrijven. U adresseert dit punt in de beleidsbrief onder het kopje aanvullende technische eisen. 

Stel eisen aan de deskundigheid van partijen. 
De geothermiesector is een jonge sector met in eerste aanleg ondernemers die voorheen geen ervaring hadden met opereren in de ondergrond, de technieken van geothermiewinning en met de Mijnbouwwet. SodM observeert in haar toezicht op de sector dat hierdoor de veiligheidscultuur van de bedrijven nog zwak is ontwikkeld. SodM beveelt daarom aan om strengere eisen te stellen aan de deskundigheid van nieuwe partijen die aardwarmte willen winnen. U adresseert dit punt in de beleidsbrief onder het kopje continuïteit van kennis en ervaring, door het stellen van aanvullende technische eisen en door strenger te toetsen op financieel draagvlak. 

Borg financiële zekerheid met betrekking tot mogelijke onvoorziene gebeurtenissen, monitoring, incidenten en toekomstige beëindiging en neem daarbij de volledige cyclus van boren tot en met beëindiging en ontmanteling in beschouwing.

SodM observeert dat geothermieondernemers geneigd zijn risico’s voor veiligheid en milieu te onderschatten. Hierdoor kan het voorkomen dat een ondernemer te weinig financiële buffers aanhoudt om reparaties en eventuele schade te vergoeden. SodM raadt aan om dit beter te borgen. U adresseert dit punt in de beleidsbrief onder het kopje financieel draagvlak over de gehele levenscyclus.

Zorg voor een procedurele aanpassing in de wetgeving waarbij er één instemmingsbesluit is voor alle belangrijke fases van een geothermieproject. 
Voor de opsporing en winning van delfstoffen en aardwarmte hebben ondernemers op grond van de huidige Mijnbouwwet een opsporingsvergunning, een winningsvergunning én een goedgekeurd winningsplan nodig. De bijbehorende termijnen, met name die tussen de winningsvergunning en een goedkeuring winningsplan, zijn gebaseerd op de praktijk van olie- en gaswinning. Bij geothermieprojecten wordt na een korte testperiode meteen aardwarmte gewonnen. Dit heeft technische en financiële redenen: een stilstaande geothermieput kan verstopt raken en zonder productie krijgt de ondernemer geen inkomsten, maar heeft hij wel kosten. SodM adviseert daarom om de wetgeving, met name de vergunningverleningssystematiek, aan te passen zodat deze aansluit bij de ontwikkeling van een geothermieproject. U adresseert dit punt in de beleidsbrief onder het kopje wijziging mijnbouwregelgeving en door in de Mijnbouwwet voor geothermie een eigen vergunningverleningssystematiek op te nemen. 

Werk achterstanden bij goedkeuring winningsplannen urgent weg en creëer een tijdelijk beleidskader als basis voor SodM-toezicht.
Om aardwarmte te mogen winnen moet een onderneming over een goedgekeurd winningsplan beschikken. Zoals SodM in het punt hierboven aangeeft, is het wenselijk de regelgeving inzake de winning van geothermie aan te passen aan de specifieke kenmerken van geothermie. Daarnaast verzoekt SodM om haast te maken met de beoordeling van winningsplannen geothermie. U adresseert dit punt in de beleidsbrief onder het kopje overgangsregime. 

Maak gebiedsgericht beleid en sta geothermie alleen toe in gebieden waar dit veilig kan. 
Zoals bij elke vorm van mijnbouw brengt geothermie risico’s met zich mee. In bepaalde gebieden zijn deze risico’s, bijvoorbeeld de kans op seismiciteit (bevingen), groter. Dit kan komen door specifieke kenmerken van de ondergrond, bijvoorbeeld een breuklijn, of in gebieden waar ook gas gewonnen wordt. SodM beveelt aan om op risico gebaseerd gebiedsgericht beleid te voeren. EZK deelt de zorgen van SodM. Om die reden wordt, binnen het afwegingskader van de Mijnbouwwet, een locatie specifieke aanpak gehanteerd, welke geldt voor alle toepassingen in de ondergrond en dus ook voor geothermie, waarbij bij elk project een individuele afweging wordt gemaakt op basis van de risico’s. Hierbij zal specifiek aandacht gegeven worden aan gebieden waar uit de lagen, die mogelijk geschikt zijn voor geothermie, ook gas gewonnen wordt. Ditzelfde geldt voor gebieden waar zich actieve breuken in de ondergrond bevinden.




E. Motie en toezegging aan TK



Tijdens de begrotingsbehandeling EZK van vorig jaar heeft u de Kamer toegezegd om in het eerste kwartaal van 2018 in te gaan op de mogelijke financiële participatie van EBN in geothermieprojecten. Daarnaast is er tijdens de begrotingsbehandeling een motie aangenomen die de regering verzoekt EBN te laten participeren in geothermieprojecten. 



Reactie:

U heeft aangegeven de Kamer aan het eind van het eerste kwartaal van 2018 te informeren hoe deelname van EBN in geothermieprojecten, financieel en niet-financieel, eruit zou kunnen zien.
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A. Redeneerlijn Meet- en regelprotocol Groningen



· NAM heeft op 1 juni 2017 een Meet- en regelprotocol Groningen ingediend. Na instemming van de Inspecteur-generaal der Mijnen op 30 juni 2017 is het op die datum van kracht geworden.

· Het doel is de gaswinning op een zodanig manier in te richten dat het seismisch risico zoveel mogelijk wordt beperkt. 

· Indien er signalen zijn die afwijken van wat verwacht wordt, dan wordt in het protocol aangegeven welke maatregelen worden genomen naar aanleiding van die afwijkende signalen.

· Het protocol gaat uit van een “dashboard” met parameters en een “verkeerslicht-benadering”: 

· Groen: waakzaamheidsniveau, gerichte analyses uitvoeren om trends te identificeren;

· Oranje: signaleringsniveau, directe actie formuleren;

· Rood: interventieniveau, ingreep uitvoeren in het productiesysteem. 

· Sinds 30 juni 2017 zijn de grenswaarden driemaal overschreden: 

· De beving bij Appingedam (29 augustus 2017; 1,8 op de Schaal van Richter) kwam de aardbevingsdichtheid op 0,26 bevingen/km2/jaar, en werd het “signaleringsniveau” bereikt. 

· De beving bij Schermer (30 augustus 2017; 1,5 op de Schaal van Richter), en werd het “waakzaamheidsniveau” bereikt. 

· De beving bij Zeerijp (8 januari 2018; 3,4 op de Schaal van Richter), en werd door de gemeten grondversnelling (0,116 g) het “interventieniveau” bereikt, de zogenaamde code rood.



· Zoals onlangs is aangetoond heeft code Rood  niet de betekenis dat er acuut gevaar dreigt, maar dat een serieuze ingreep in het productiesysteem overwogen moet worden en ook genomen is. 

· Naar aanleiding van deze overschrijdingen hebben de relevante partijen met betrekking tot de gaswinning in Groningen in overeenstemming met het protocol gehandeld. 

· Het blijkt daarmee een effectief instrument om bij de gaswinning in Groningen de vinger aan de pols te houden.

· Bij overschrijding van het interventieniveau moet NAM binnen 48 uur een analyse en voorstellen voor concrete maatregelen indienen bij SodM.

· SodM beoordeelt de analyse en de voorgestelde maatregelen.

· Indien maatregelen genomen moeten worden die de leveringszekerheid raken, is het conform het protocol aan de minister van EZK, om een afweging te maken of en hoe snel maatregelen genomen moeten worden.

· SodM ziet er vervolgens op toe dat NAM conform de door de minister van EZK gegeven aanwijzingen handelt.

· Overigens blijven er zware aardbevingen mogelijk ook na ingrepen in het systeem. De inschatting is wel dat het aantal bevingen en daarmee ook de kans op een zware beving zal afnemen bij vermindering van de productie.








B. Redeneerlijn Jaarlijks ijkmoment 



· Op verzoek van uw Kamer vindt een jaarlijks ijkmoment plaats, voor het eerst op 1 oktober 2017, waarbij wordt nagegaan of nieuwe kennis of verandering van feiten en omstandigheden aanleiding geven tot heroverweging van het instemmingsbesluit.

· Rapporten en adviezen die voor het ijkoment gebruikt zijn:

· over de bodemdaling, de methodiek schadeberekening, de halfjaarlijkse ontwikkeling van de seismiciteit en het Meet- en Regelprotocol van NAM, waarover SodM weer advies heeft uitgebracht;

· een studie naar de volume- en leveringszekerheidsaspecten van het Groningengas door GTS;

· de stand van zaken rondom de inspecties, de versterkings-opgave en de schadeafhandeling per kwartaal van de NCG.

· Op 24 mei 2017 is een tussentijds wijzigingsbesluit genomen, waarbij het productieplafond 10% naar beneden is gebracht, naar 21,6 miljard Nm³, ingaande op 1 oktober 2017.

· Het productieplafond is conform het advies van SodM van 13 april 2017. Waarbij SodM heeft aangegeven dat fluctuaties in de winning zoveel mogelijk vermeden moeten worden. Bij een niveau van 21,6 miljard Nm3 is het mogelijk om de leveringszekerheid in een gemiddeld jaar te borgen zonder dat dat leidt tot aanzienlijke fluctuaties in de winning. 

· De analyse die toen is gemaakt is voorgelegd aan decentrale overheden in het aardbevingsgebied en er is over gesproken met lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties.

· In grote lijnen vond men de 10%-vermindering een stap in de goede richting, maar het niveau zou nog verder naar beneden moeten omdat de veiligheid onvoldoende gewaarborgd zou zijn mede omdat het inspectie- en versterkingsprogramma trager loopt dan verwacht.

· Op advies van SodM wordt via het Meet en regelprotocol de “vinger aan de pols” gehouden om te kijken of die 10% productieafname daadwerkelijk een nog verdere vermindering van seismiciteit teweeg brengt en daarmee een verdere verlaging van de kans op zwaardere bevingen en daarmee een verlaging van het veiligheidsrisico. 

· Het Meet- en regelprotocol is hiervoor een effectief instrument. 




C. Redeneerlijn Addendum op het MJP van de NCG 



· In het addendum op het MJP 2017-2022 van de NCG zijn drie onderwerpen vastgelegd:

· Gebruik van de NPR 2017 m.i.v. juli 2017

· Inspectieprogramma NCG tweede helft 2017

· Afspraken over aanpak bevingsbestendigheid chemische industrie

· NPR: in het addendum vastgelegd dat per 1 juli de nieuwe NPR voor het gehele aardbevingsgebied van toepassing wordt verklaard voor de bestaande bouw (het inspectie & engineeringsprogramma) en nieuwbouw. Deze nieuwe NPR is op 22 juni jl. opgeleverd.

· Inspectieprogramma: 

· NCG zet in de tweede helft van 2017 de inspecties voort in de prioritaire gebieden waar al inspecties plaatsvinden. Alleen in Holwierde wordt voor het eerst onder regie van NCG gestart met het programma.

· NCG gaat in 2017 geen nieuwe gebieden toevoegen, omdat de nieuwe KNMI-kaart (juni 2017) hier geen directe aanleiding voor geeft.

· Industrie:

· De stuurgroep Industrie constateerde op 14 juni 2017 dat:

· de TNO/Deltares methode op enkele belangrijke punten nog niet gevalideerd is;

· de LoC-methode geschikt is om te bepalen of er maatregelen nodig zijn;

· vanuit het Rijk niet wordt voorgeschreven welke methode(n) de industrie moet gebruiken. 

· Aangezien de chemiebedrijven de voorkeur geven aan de LoC-methode is besloten om het gebruik daarvan voort te zetten voor de komende drie jaar. 

· Daarnaast is besloten om de ontwikkeling van de risico gebaseerde methode in het komend half jaar af te ronden en het eventuele gebruik daarvan (naast de reeds gekozen LoC-methode) te bespreken in de stuurgroep Industrie. 

· Bovenstaande afspraken zijn, met instemming van de Stuurgroep Industrie en de Nationaal Coördinator Groningen, opgenomen in het Addendum MJP dat u op 7 juli vaststelt, gehoord hebbende de MR en vervolgens aan de TK aanbiedt.




D. Redeneerlijn Stikstofinstallatie



· Zoals gezegd ben ik bezig met verschillende toekomstscenario’s, deze zijn eind maart gereed. In deze scenario’s maak ik inzichtelijk wat de mogelijkheden zijn om de vraag naar Gronings gas te reduceren en op die manier invulling te kunnen geven aan het advies van SodM om de winning zo snel mogelijk terug te brengen tot 12 mld. m3. 

· Ook de bouw van een stikstofinstallatie maakt onderdeel uit van deze afweging. De nut en noodzaak van een nieuwe stikstofinstallatie is sterk afhankelijk van de toekomst van de gaswinning. 

· Het is hoe dan ook waar dat de stikstofinstallatie meer opties had gegeven om winning in Groningen eerder omlaag te brengen dan nu mogelijk is.

· Met de kennis van nu lijkt het meest logische moment om te besluiten tot bouw 2014 te zijn geweest. 

· Maar het is nu geen 2014. Het is 2018, en wij moeten nu een beslissing nemen over het al dan niet bouwen van een stikstofinstallatie.

· Het gaat hierbij om een grote investering. Het is de vraag of de honderden miljoenen euro’s nu moeten worden ingezet voor de bouw van de stikstofinstallatie of wellicht beter kunnen worden ingezet in verdere verduurzaming en afbouw van de vraag naar gas.

· Deze dilemma’s wil ik samen met de scenario’s voor gaswinning uit Groningen bespreken met de regio, aangezien ik hecht aan draagvlak. Uiterlijk het einde van dit kwartaal neem ik een besluit over de bouw. 

E. Redeneerlijn Export van Gronings Gas



· Het beleid dat ik voer is gericht is op het mogelijk maken van de verdere afbouw van de winning. 

· De gasexport naar onze buurlanden hangt samen met de fysieke afhankelijkheid van laagcalorisch gas in die landen

· Dat de gasexport van laagcalorisch gas vorig jaar hoger was dan eerder is uitsluitend het gevolg van een hogere fysieke vraag in onze buurlanden. 

· Die hogere vraag vanuit Duitsland is het gevolg van: koud weer, lager dan verwachte gaswinning aldaar en hoger verbruik van op laagcalorisch gas aangesloten elektriciteitscentrales. 

· Uw Kamer is daar eind mei 2017 over geïnformeerd (Kamerstuk 33 529, nr. 352 van 30 mei 2017 (incl. bijlagen).

· Voor de verdere afbouw van de export geldt dat in het buitenland bedrijven en huishoudens de komende jaren worden omgebouwd van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas, zodat zij niet meer afhankelijk zijn van laagcalorisch gas en daarmee voor een groot deel van Groningengas. In deze ombouw loopt ook de ombouw van elektriciteitscentrales mee. Met deze ombouw is inmiddels een begin gemaakt en de komende jaren vindt verdere opschaling in plaats, zodat men vanaf 2020 op volle snelheid is. Daardoor neemt de vraag uit Duitsland, België en Frankrijk vanaf 2020 met ongeveer 2 miljard Nm³ per jaar af en zal de vraag naar Groningsgas vanuit het buitenland in 2030 tot 0 zijn teruggebracht. 

· Ik zal bij mijn gesprekken met buitenlandse collega’s verkennen of het mogelijk is om hun planning nog verder te versnellen. 
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A. Redeneerlijn Visiedocument ondergrondse opslag



In Nederland beschikken we over een veel ondergrondse opslag-locaties die in de energietransitie mogelijk goed bruikbaar zijn. 

Dit betreft bijv. uitgeproduceerde gasvelden, ondiepe zout-cavernes en waterdragende lagen in de diepe ondergrond. Deze zijn in de Structuurvisie Ondergrond in kaart gebracht.

Deze ondergrondse opslagen zijn te gebruiken voor de opslag van een groot aantal ‘stoffen’, zoals aardgas, CO2, waterstof, stikstof, perslucht, etc. 

De beeldvorming over ondergrondse opslag is de afgelopen jaren vooral bepaald door een specifieke technologie of toepassing (bijvoorbeeld gasopslag, CCS, routekaart H2, routekaart Wind op Zee, etc.).

Mijn inzet is gericht op een integrale visie die uitgaat van alle ondergrondse opslagmogelijkheden en deze vervolgens, al trechterend, verbindt aan de diverse energietransitiepaden. 

Het gaat daarbij niet alleen om de aanbodzijde (wat kun je opslaan?), maar ook om de vraagzijde (waarvoor ontstaat in de energietransitie hoogstwaarschijnlijk een business case?). 

Ik heb TNO en EBN opdracht gegeven om dit te onderzoeken. Dit onderzoek is naar verwachting medio dit jaar afgerond.

Op basis van de uitkomst zal ik komen tot een visiedocument voor ondergrondse opslag, met daarin beleidsvoorstellen om de ondergrondse opslagtoepassingen die daadwerkelijk kunnen bijdragen aan de energietransitie verder te stimuleren. 

De strekking hiervan (bijv. een ruimtelijke reservering, nader onderzoek, aanpassing regelgeving of anderszins) zal tevens worden meegenomen in de energietransitiepaden.

B. Redeneerlijn Wijzigingen Mijnbouwwet



Zoals ik eerder in de wetgevingsagenda energietransitie heb aangegeven werk ik momenteel aan twee wijzigingen van de Mijnbouwwet.

1. De eerste wijziging betreft een wetsvoorstelstel voor geothermie. Om de ontwikkeling van nieuwe projecten beter te faciliteren en te komen tot een veilige en verantwoorde ontwikkeling van geothermie is een aanpassing van de Mijnbouwregelgeving voorzien. Het wetsvoorstel introduceert een eigenstandige methode van regulering voor geothermie en een aantal versterkings- en versnellingsmaatregelen. 

2. De ander wijziging betreft een wetsvoorstel over de ontmanteling van de olie- en gasinfrastructuur. 
In de komende decennia zal een groot deel van de nog producerende olie- en gasvelden en de bijbehorende infrastructuur het einde van de economische levensduur bereiken. Deze installaties en infrastructuur moet in beginsel worden opgeruimd. In het kader van de energietransitie kijk ik ook naar de mogelijkheden voor hergebruik en ander gebruik, bijvoorbeeld ten behoeve van wind op zee, CCS, geothermie en de opslag van waterstof. 

Ook wil ik kijken of de besluitvorming rondom de gaswinning in Groningen moet worden aangepast. Ik wil meer regie kunnen voeren op de hoogte van de gaswinning en de daaraan gekoppelde voorwaarden. Ik wil indien het echt niet anders kan NAM ook kunnen verplichten tot het winnen van laagcalorische gas als wij dit gas in het belang van de leveringszekerheid nodig hebben en ik dit vanuit de veiligheid voor de Groningers aanvaardbaar acht. De afweging leveringszekerheid en veiligheid is een afweging die niet door NAM, maar door mij moet worden gemaakt. 






C. Redeneerlijn Jaarverslag SodM 2016



4 september heb ik conform de Mijnbouwwet het jaarverslag van SodM met een schriftelijke reactie aan Uw Kamer gezonden. 

Uit het jaarverslag komt naar voren dat SodM in 2016 veel aandacht heeft besteed aan de gaswinning in Groningen. Verder was er aandacht voor zoutwinning door lekkages bij AkzoNobel Salt en de professionaliteit van geothermiebedrijven. 

In haar jaarverslag vraagt SodM aandacht voor: 
1. de aanstaande ontmantelingsfase in de olie- en gassector. 
In de wetgevingsagenda (Kamerstukken 30196, 56) heb ik aangegeven hierover in de tweede helft van dit jaar met een wetsvoorstel te komen. 
2. de veiligheid van duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. 
Het is goed dat SodM hier oog voor heeft. Met betrekking tot de geothermie heb ik recent een brief gestuurd over de versterking van de geothermiesector. 
3. de belasting van de SodM-organisatie door vragen van decentrale overheden
Ik heb ondertussen het initiatief genomen tot een Bestuurlijk gemeentelijk platform Ondergrond waarin kennis over mijnbouw kan worden gedeeld tussen gemeenten en de Rijksoverheid. 
4. het wegwerken van de achterstand in de behandeling van winningsplannen. 
Zoals is al eerder heb aangegeven werk ik hard om de achterstanden weg te werken. De oude winningsplannen zijn ondertussen allemaal ik in procedure genomen, maar zorgvuldige procedures vragen tijd. Ik merk daarbij op dat als veiligheid in geding is SodM altijd kan handhaven. 

In de begeleidende brief vraag SodM nog aandacht voor de zorgen en gevoelens van onveiligheid bij een veilig gebruik van de ondergrond.
In dit kader is het naar mijn oordeel belangrijk om een onderscheid te maken tussen objectieve veiligheid (is er een risico dat er mensen gewond raken of zelfs erger) en de door SodM benoemde zorgen en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheid). Formeel kijkt de Mijnbouwwet alleen naar de objectieve veiligheid van omwonenden, maar de situatie in Groningen leert dat we daarbij ook rekening moeten houden met de beleving van veiligheid van de burgers. 




D. Redeneerlijn EBN



Financiële steun aan reorganisatie NAM

De leden Wassenberg (PvdD) en Agnes Mulder (CDA) hebben afzonderlijk vragen gesteld over het bericht dat de Staat heeft meebetaald aan de reorganisatie van NAM (t.w.v. € 48,7 miljoen). Ik heb deze vragen beantwoord op 16 januari 2018. 

De beantwoording van deze vragen viel samen met de Regeling van Werkzaamheden in uw Kamer op 16 januari 2018. Daarin heeft het lid Nijboer (PvdA) gevraagd om een brief over hetzelfde onderwerp. In mijn brief van 7 februari 2018 heb ik aan dit verzoek voldaan. 

Ik ga graag in op de inhoud van deze brieven.

In de Mijnbouwwet is aan EBN de publieke taak opgedragen om deel te nemen in de (kosten en opbrengsten van) opsporing en winning van aardolie en aardgas. 

Deze deelneming van EBN wordt vastgelegd in Overeenkomsten van Samenwerking (OvS) die EBN met mijnbouwondernemingen sluit. Deze OvS wordt door mij goedgekeurd.

De feitelijke opsporings- en winningswerkzaamheden worden uitgevoerd door de operators van vergunningen. De operationele kosten die ze daarvoor maken belasten ze door naar de deelnemende partijen, waaronder EBN. 

EBN voert zelf geen feitelijke werkzaamheden uit maar moet op grond van de samenwerkingsovereenkomsten wel voor 40% bijdragen aan de operationele kosten van de operator, waaronder zijn personeelskosten. Aan de andere kant deelt EBN ook voor 40% in de opbrengsten van de winning. Deze opbrengsten komen ten goede aan de Staat.

Om de efficiency van de winning te vergroten, voeren operators regelmatig reorganisaties uit. Reorganisaties leiden op termijn tot lagere kosten van winning en daar heeft EBN, en dus de Staat, ook baat bij. 

Tijdens het AO Energie (18 januari 2018) heb ik uw Kamer toegezegd te bekijken of ik in de positie ben om een opvatting te hebben over het bericht in het Financieel Dagblad van 27 december 2017 met betrekking tot overschrijding van het wettelijk maximum voor ontslagvergoedingen bij de NAM en de bijdrage van EBN hieraan. 

Het feit dat EBN contractueel gehouden is een deel van de reorganisatiekosten te dragen, laat onverlet dat EBN als goed vertegenwoordiger van de Staat op de door de operator aan haar in rekening gebrachte bedragen een kritische controle uitvoert. In het geval van de reorganisatie bij NAM heeft EBN een audit laten uitvoeren door Ernst & Young om ervan verzekerd te zijn dat de toerekening van de reorganisatiekosten op een zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden en dat de grondslag voor de vergoeding passend is bij wat in de olie- en gaswereld gebruikelijk is.

In de OvS is bepaald dat alle informatie en resultaten als gevolg van deze overeenkomst vertrouwelijk behandeld moet worden. Er is bewust afstand gecreëerd tussen de overheid (als aandeelhouder) en de vennootschap als het gaat om uitvoering van de industriële en commerciële activiteiten van EBN en operators die samenhangen met de OvS. 

Dat voorkomt dat commerciële bedrijfsvertrouwelijke informatie een publiek karakter krijgt met als gevolg dat private partijen niet met EBN willen samenwerken.

EZK in de hoedanigheid van aandeelhouder kan inzicht krijgen in de OvS en desgewenst in het rapport van Ernst & Young. Ook tussen EBN en de aandeelhouder geldt echter het beginsel van vertrouwelijkheid. Bovendien zijn de gegevens in het rapport van Ernst & Young afgeleid van de personeelsadministratie van de NAM en niet geschikt voor openbaarmaking.

Mijn opvatting is dat ik deze vertrouwelijkheid heb te respecteren en dat EBN op adequate en zorgvuldige wijze de juistheid van de aan haar in rekening gebrachte kosten heeft gecontroleerd en heeft laten controleren.



Motie

Naar aanleiding van het AO Energie (18 januari 2018) heeft de Kamer de motie van het lid Beckerman c.s. aangenomen met het verzoek met een toekomstvisie op de rol van EBN te komen, waarbij de verduurzaming van Nederland het uitgangspunt vormt (Kamerstuk 30175, nr. 175). 

Ik zal deze motie in de loop van het jaar ter uitvoering brengen. 






E. Redeneerlijn Casus zoutwinning AkzoNobel in Twente



· AkzoNobel wint sinds 1935 zout in Twente. Het bedrijf lost het steenzout ondergronds op en pompt vervolgens het opgeloste zout (pekel) omhoog.

· De pekel wordt vervolgens via een netwerk van pijpleidingen naar de fabriek getransporteerd alwaar het zout uit de pekel wordt gewonnen.

· AkzoNobel staat sinds 9 september 2016 onder verscherpt toezicht van SodM. De aanleiding voor hiervoor waren meerdere lekkages bij boorputten en meerdere lekkages uit de horizontale transportleidingen.

· Het verscherpte toezicht heeft drie speerpunten:

1. prioriteren en intensiveren van de inspecties;

1. vervangen van pijpleidingen met hoog risico op lekkage;

1. verbeteren van integriteitssystemen voor boorputten en pijpleidingen.

· Volgens SodM heeft AkzoNobel in de afgelopen maanden laten zien dat men het onderzoek naar lekke boorputten en het voorkomen van lekkages met urgentie heeft opgepakt.

· AkzoNobel heeft risicovolle delen van het oude leidingennetwerk vervangen. Het nieuwe netwerk heeft een lengte van circa 30 kilometer.

· Onlangs is tijdens testen gebleken dat in een deel van dit netwerk (circa 5 kilometer) enkele lekken waren. Dergelijke testen zijn verplicht voordat een nieuwe transportleidingen in gebruik mag worden genomen.

· Het is gebleken dat enkele leidingdelen niet goed waren geïnstalleerd en ook zijn er productiefouten in enkele leidingen geconstateerd.

· De aannemer en de fabrikant van de transportleiding zijn bezig de transportleiding te repareren. Naar verwachting zal deze, na goedkeuring van SodM, in april 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

· Het is de verwachting dat bovenstaande vervanging van het transportleidingnetwerk zal leiden tot een aanzienlijke reductie van incidenten in 2018.








F. Redeneerlijn Casus instabiele zoutcavernes Twente



AkzoNobel wint sinds 1935 zout in Twente. Het bedrijf lost het steenzout ondergronds op en pompt vervolgens de zoutoplossing omhoog. Bij deze mijnbouwmethode ontstaan ondergrondse cavernes.

In 1991 heeft een ingestorte caverne geleid tot sterke lokale bodemdaling aan het oppervlak, een zogenaamde ‘sink hole’.

Naar aanleiding hiervan heeft AkzoNobel samen met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een richtlijn ontwikkeld zodat bij toekomstige zoutwinning de bodemdaling beperkt blijft en er geen instabiele cavernes meer ontstaan.

Ondertussen is ook onderzoek gedaan naar de reeds bestaande cavernes en uit dit onderzoek blijkt dat in Twente circa 62 potentieel instabiele cavernes aanwezig zijn. Deze cavernes dateren uit de periode 1963-1980.

AkzoNobel monitort deze potentieel instabiele cavernes en rapporteert hierover aan SodM.

Als een caverne instabiel is geworden dan heeft AkzoNobel nog 10 tot 15 jaar de tijd om maatregelen te nemen. Er zijn op dit moment geen cavernes die in de komende jaren aanleiding kunnen geven voor een significante bodemdaling. 






G. Redeneerlijn Casus gaslekkage bij ’t Haantje Sleen	Comment by Baas, L.J.B. MA (Laurens): PM check Caroline



· Op 1 december 1965 heeft er bij de gasput Sleen-2 een blow-out plaatsgevonden tijdens het boren van de put. Hierbij is de gehele boortoren in de bodem verdwenen.

· De blowout Sleen-2 is uniek in Nederland. Sindsdien heeft er zich geen vergelijkbaar incident voorgedaan.

· Tijdens de blow-out is er een grote hoeveelheid aardgas naar het oppervlakte gekomen. De maatregelen die NAM genomen heeft hebben de blow-out na enkele weken gestopt.

· Na afloop is er een uitgebreid meet- en monitorprogramma opgesteld. De locatie wordt reeds decennia gemonitord door drinkwaterbedrijf WMD.

· Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht is gebleken dat op de plek van de blow-out nog steeds methaan afkomstig uit de diepe ondergrond in het grondwater te meten is.

· Methaan van biogene oorsprong komt van nature in het Nederlandse grondwater voor. Dit is ook geen probleem drinkwaterbedrijven gebruiken dit gas in hun bedrijfsvoering

· Het onderzoek laat zien dat dergelijke incidenten moeten worden voorkomen.

· Mijnbouwwet- en regelgeving in Nederland is stringenter is dan in de meeste andere landen waardoor er veel meer preventieve maatregelen worden genomen.

· Uit het artikel blijkt dat statistisch gezien per 1100 boringen een keer een blow-out voorkomt. Nederland zit aan de veilige kant met 1 blow-out per 2700 boringen.

· metingen naar methaan nabij de put moeten worden gedaan. Het gas wordt in de bodem omgezet en is vanaf een bepaalde afstand van de put niet meer in de bodem waarneembaar. 

H. Redeneerlijn Casus gaslekkage verlaten gasput Monster-02

· De Universiteit Utrecht heeft een studie uitgevoerd naar 30 verlaten gas- en olieputten. Bij de put Monster-02A (van NAM) heeft men in de bodem een kleine hoeveelheid aardgas gemeten.

· De put Monster-02A is verlaten (geabandonneerd) en is niet langer een mijnbouwlocatie. Op de desbetreffende locatie zouden huizen worden gebouwd.

· NAM heeft een vervolg onderzoek uitgevoerd en vastgesteld dat het aardgas in de bodem te maken heeft met de gasput.

· NAM is van plan om in de komende maanden de put te herstellen zodat er geen lekkage meer is. Hiertoe zal tijdelijk een boortoren nabij een woonwijk worden geplaatst.

· NAM is in overleg met SodM. NAM gaat op dit moment na of er ook nog andere putten zijn die op dezelfde wijze zijn aangelegd en verlaten.

· Voor het gereed maken van het terrein om een boortoren te kunnen plaatsen wordt door NAM overleg gevoerd met de gemeente Westland.

· Op het terrein kan de aanwezigheid van onder andere de rugstreeppad niet uitgesloten worden. NAM heeft de voorbereiding daarom stilgelegd. In april 2018 zal nader onderzoek worden uitgevoerd. Indien geen beschermde dieren worden aangetroffen zal daarna mogelijk spoedig worden aangevangen met de herstelwerkzaamheden.




I. Redeneerlijn Casus oliewinning Schoonebeek



· Bij de oliewinning in Schoonebeek wordt veel zoutwater geproduceerd. Dit productiewater wordt in Twente geïnjecteerd in lege gasvelden. Bewoners en gemeenten in Twente zouden graag de herinjectie stoppen.

· NAM heeft de verplichting om iedere zes jaar te evalueren of waterinjectie de meest geschikte verwerkingsmethode is. Uit de in 2016 uitgevoerde evaluatie is gebleken dat dit het geval is. Vooralsnog zou het veranderen van de verwerkingsmethode niet goed te onderbouwen zijn. 

· Mogelijk kunnen innovatieve verwerkingsmethoden een oplossing bieden. NAM is gevraagd om de ontwikkelingen op het gebied van het verwerken van het zoute water goed bij te houden en deze ontwikkelingen te betrekken in de volgende zesjaarlijkse evaluatie. 




J. Redeneerlijn Casus na-ijlende gevolgen steenkolenwinning Limburg



De voormalige steenkolenwinning in Zuid-Limburg heeft nog steeds effect op de bodem aldaar.

In de afgelopen jaren is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de aard en het risico van deze effecten.

Met de regio (provincie en gemeenten) zijn afspraken gemaakt over hoe om kan worden gegaan met deze risico’s.

Er is ook samen met de regio een schadefonds ingesteld om particulieren die te maken hebben met een onveilige en of schrijnende situatie te helpen. 

Wettelijk en juridische gezien is de rijksoverheid in beperkte zin aansprakelijk omdat zij niet de eigenaar is van de voormalige mijnbouwwerken en omdat zij geen rol speelt bij de herontwikkeling en locaties met een mijnbouwverleden.

De rijksoverheid wil graag zorgdragen voor de veiligheid van haar burgers. Ik ondersteun dan ook de voorzetting van het calamiteitenfonds waarmee onveilige en schrijnende woonsituaties kunnen worden opgelost.

Daarnaast ondersteun ik de regio met het opzetten van een expertise centrum dat kan voorzien in informatie over mogelijke risico’s en de beste oplossingen daarvoor. 




K. Redeneerlijn Kamerbrief over moties



· Mijn voorganger heeft uw Kamer na de verkiezingen van maart 2017 een brief gestuurd met reactie op de verschillende moties die door uw Kamer zijn aangenomen. Het betrof hier moties rondom de ontwerp-structuurvisie Ondergrond (STRONG), de waterinjectie in Twente van de oliewinning Schoonebeek en de inzet van tiltmeters bij Oppenhuizen. 

· Wat betreft de structuurvisie Ondergrond, hierover zal ik binnenkort met de Staatssecretaris van IenW een beslissing nemen. Ik begrijp de wens om schaliegas uit te sluiten, sluit ook aan bij wat in het regeerakkoord is afgesproken over geen nieuwe opsporingsvergunningen op land. Ik wil echter niet vooruitlopen op mijn overleg met de Staatssecretaris van IenW. 

· Wat betreft de oliewinning van NAM in Schoonebeek (Drenthe) en het productiewater dat geïnjecteerd wordt, zoals mijn voorganger heeft aangegeven zijn hier geen onomkeerbare stappen gezet. 

· NAM heeft een evaluatie uitgevoerd om te kijken of injectie de meest geschikte methode van verwerking van het productie water is. Het eindrapport is in december 2016 opgeleverd. Uit de evaluatie is gebleken dat waterinjectie in de voormalige gasvelden in Twente op dit moment de meest geschikte wijze van verwerking is.

· Onafhankelijke adviseurs (Commissie voor de milieueffectrapportage, kennisinstituut Deltares en TNO) hebben de conclusies uit het eindrapport bevestigd.

· De evaluatie geeft dan ook geen aanleiding om een besluit te nemen met als doel te komen tot een aanpassing van de huidige vergunde situatie. Ik zie geen aanleiding op dit moment om dat te heroverwegen.

· Een laatste motie had betrekking op het toepassen van tiltmeters bij de gaswinning Oppenhuizen. Zoals mijn voorganger heeft aangegeven hebben SodM en Tcbb beide geadviseerd geen extra maatregelen te nemen of specifieke meetinstrumenten voor te schrijven vanwege de te verwachte geringe bodemdaling (kleiner dan 2 cm) en een geringe kans op een aardbeving. Het op voorhand voorschrijven acht ik dan ook niet noodzakelijk. SodM kan uiteindelijk op basis van een nog door NAM in te dienen meetplan beslissen of tiltmeters aan de orde zijn. Ik laat dat graag aan SodM om hier over te beslissen als dat aan de orde is.



L. 
 Factsheet Kamerbrief over moties

M. 

N. Op 24 maart 2017 heeft uw voorganger, mede namens de Minister van Infrastructuur en Milieu, een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met de reactie op een aantal moties die door de Tweede Kamer voor de verkiezingen van maart 2017 zijn aangenomen. Het betrof hier moties rondom de ontwerp-structuurvisie Ondergrond (STRONG), de waterinjectie in Twente van de oliewinning Schoonebeek en de inzet van tiltmeters bij Oppenhuizen. De Kamer heeft deze brief geagendeerd voor het AO.

O. 

P. Strong

Q. Het lid Van Tongeren (GroenLinks) heeft met een motie de regering verzocht om, vanuit het voorzorgsprincipe, bij gebruik van de ondergrond voorrang te geven aan duurzame toepassingen. Het lid Smaling (SP) heeft met een motie de regering verzocht om in de Structuurvisie Ondergrond op te nemen dat schaliegaswinning voor het gehele Nederlandse grondgebied op land wordt uitgesloten en slechts in de toekomst aan de orde te stellen wanneer daar zwaarwegende redenen voor zijn.

R. De Structuurvisie Ondergrond gaat over de nationale belangen van de drinkwatervoorziening en de energievoorziening en de weging van beide belangen ten opzichte van elkaar. Een van de uitgangspunten van STRONG is dat er alleen sturende besluiten worden opgenomen in STRONG indien er voldoende onderbouwing is inzake nut, noodzaak en de (milieu) veiligheid. Uw voorganger heeft aangegeven dat het niet op voorhand een gegeven is dat initiatieven voor duurzame energieopwekking altijd en overal gunstiger uit de afweging komen. Daarnaast zijn er synergievoordelen, denk bijvoorbeeld aan het converteren van een gasput voor geothermie. 

S. In de tekst van de ontwerp-structuurvisie is eerder commerciële schaliegaswinning tot 2023 uitgesloten. In lijn met het regeerakkoord kunt u in STRONG nieuwe opsporingsvergunningen voor schaliegas op land uitsluiten. Uw voorganger heeft aangegeven beslissingen over STRONG aan een nieuw kabinet te laten. Binnenkort wordt u, samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat geïnformeerd over het afronden van deze Structuurvisie. 

T. 

U. Waterinjectie van NAM in Twente

V. Bij de oliewinning van NAM in Schoonebeek (Drenthe) komt ook productiewater vrij. Dit zoute afvalwater wordt naar Twente gepompt en aldaar ondergronds opgeslagen in voormalige gasvelden.

W. De huidige injectie van het geproduceerde water in de voormalige gasvelden in Twente vindt plaats op grond van een vergunning voor onbepaalde duur. Deze vergunning voorziet in een zesjaarlijkse evaluatie van de verwerkingsmethode.

X. NAM heeft de evaluatie uitgevoerd en in december 2016 het eindrapport opgeleverd. Uit de evaluatie is gebleken dat waterinjectie in de voormalige gasvelden in Twente op dit moment de meest geschikte wijze van verwerking is.

Y. Onafhankelijke adviseurs (Commissie voor de milieueffectrapportage, kennisinstituut Deltares en TNO) hebben de conclusies uit het eindrapport bevestigd.

Z. De evaluatie geeft dan ook geen aanleiding om een besluit te nemen met als doel te komen tot een aanpassing van de huidige vergunde situatie.

AA. Op 15 februari 2018 hebben de leden Van Tongeren (GroenLinks) en Agnes Mulder (CDA) per motie verzocht om geen onomkeerbare beslissingen te nemen over waterinjectie in lege gas- of olievelden en besluiten hierover te laten aan het volgende kabinet.

AB. Uw voorganger heeft per brief aan de Kamer laten weten dat de evaluatie niets verandert aan de feitelijke situatie en er geen (onomkeerbare) stappen worden gezet.

AC. Op dit moment wordt er in Twente op drie locaties nabij Rossum en Weerselo (ROW-3, ROW-2, ROW-5) productiewater in voormalige gasvelden geïnjecteerd.

AD. Op de locatie ROW-3 (Rossum Weerselo 3) is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging die veroorzaakt is tijdens de gaswinning en niet door de huidige waterinjectie. De saneringsnoodzaak van deze historische verontreiniging is niet spoedeisend. Bij het huidige gebruik van het terrein is er geen sprake van onaanvaardbare risico's voor de mens, voor het ecosysteem en van verspreiding van de verontreiniging. De verontreiniging zal worden gesaneerd zodra de locatie een andere functie krijgt.

AE. De provincie Overijssel is bevoegd gezag wat betreft deze historische verontreiniging.

AF. 

AG. Tiltmeters

AH. Een derde motie van de leden Agnes Mulder (CDA) en Smaling (SP) had betrekking op het toepassen van tiltmeters bij de gaswinning Oppenhuizen. Deze gaswinning is vergund met behulp van de rijkscoördinatieregeling. Afgelopen jaar zijn de besluiten onherroepelijk geworden en mag Vermilion starten met werkzaamheden ten behoeve van deze winning.

AI. Voorafgaand aan de start van werkzaamheden zal Vermilion een meetplan moeten indienen. Op basis daarvan kan SodM beslissen of tiltmeters aan de orde zijn. Het op voorhand voorschrijven is nu niet nodig. SodM en Tcbb hebben beide geadviseerd geen extra maatregelen te nemen of specifieke meetinstrumenten voor te schrijven vanwege de te verwachte geringe bodemdaling (kleiner dan 2 cm) en een geringe kans op een aardbeving.

AJ. Overigens heeft mevrouw Mulder in het debat over de begroting van EZK vragen gesteld over het uitvoeren van nulmetingen aan gebouwen bij Oppenhuizen, dit zou niet goed gebeuren. Vermilion start voorlopig niet met de winning en er hebben daarom ook nog geen nulmetingen plaatsgevonden.

AK. 

AL. 


AM. Q&A’s




Q 	waarom laat u de Staat meebetalen aan de 
 	reorganisatiekosten van NAM? 



A

Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) neemt namens de Staat deel in vergunningen voor de opsporing en winning van aardolie en aardgas in Nederland en op het Nederlandse deel van het continentaal plat, in de regel voor 40%. Dit is de taak van EBN zoals die is neergelegd in de Mijnbouwwet.

Daartoe sluit EBN Overeenkomsten van Samenwerking met vergunninghoudende mijnbouwbedrijven. Dat zijn naast NAM ook bedrijven als Vermilion, Total, Wintershall en ENGIE.

EBN voert zelf geen operationele werkzaamheden uit, maar draagt voor 40% bij aan de kosten die de operator maakt voor de uitvoering van zijn operationele activiteiten en deelt voor 40% in de opbrengsten. De opbrengsten komen ten goede aan de Staat.

Als er ook nog andere partijen medehouder zijn van een vergunning, dan dragen zij ook bij aan de operationele kosten naar rato van hun deelnamepercentage in de vergunning.

Dat betreft ook de personeelskosten en reorganisatiekosten.

Om de efficiency van opsporings- en winningsactiviteiten te vergroten, voeren bedrijven regelmatig reorganisaties uit. De kosten daarvan leiden op termijn tot lagere kosten van winning en daar heeft EBN (en dus de Staat) uiteindelijk ook baat bij.




Q 	waarom laat u EBN wel deelnemen aan fossiele activiteiten en niet aan duurzame vormen van energievoorziening?



A

In het belang van een doelmatige benutting en planmatig beheer van onze nationale bodemschatten en de daarmee samenhangende inkomsten voor de staat is destijds besloten tot staatsdeelneming in de opsporing en winning van aardolie en aardgas.

EBN heeft kennis, expertise en ruime ervaring met het ondernemen in de ondergrond. Ook voor duurzame vormen van energie uit de diepe ondergrond is het dus een terechte vraag of EBN daarin kan deelnemen. 

De kracht van EBN als mogelijke deelnemer in duurzame projecten zoals geothermie zit in de combinatie van het in staat zijn om regie te voeren, het beschikken over kennis van ondernemen in de ondergrond en het kunnen leveren van een financiële bijdrage (slim kapitaal). 

Tijdens de begrotingsbehandeling is een motie aangenomen van het lid Jetten c.s. die de regering verzoekt EBN te laten participeren in geothermieprojecten. Ik heb daarbij aangegeven dat ik participatie zie als financieel en niet-financieel. Aan het eind van het eerste kwartaal zal ik uw Kamer informeren hoe deelname van EBN aan geothermieprojecten eruit kan zien.

Tevens heeft u een motie aangenomen van het lid Beckerman c.s. om tot een toekomstvisie op EBN te komen waarbij verduurzaming het uitgangspunt vormt.

Op grond van de Mijnbouwwet zou financiële participatie van EBN kunnen plaatsvinden op basis van mijn instemming per project op grond van art. 82 lid 3 Mbw. 

Structurele deelname van EBN zou mogelijk gemaakt kunnen worden door wijziging van de Mijnbouwwet en nadere regel-geving vast te leggen in AmvB op basis van artikel 82 lid 2 Mbw.

Bij de uitwerking van de motie Beckerman c.s., die ik in de loop van dit jaar zal uitvoeren, zal ik deze mogelijkheden betrekken.




Q	Bent u bereid om de ondergrond en natuur van Twente te sparen door de zoutwinning per direct te staken?



Motie GL over staken zoutwinning in Twente



A

De huidige wet- en regelgeving is erop gericht om verontreiniging en schade te voorkomen en daar waar de verontreiniging en schade toch optreedt deze zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet er op toe dat de winning van zout en het injecteren van productiewater veilig en verantwoord verloopt.

AkzoNobel is in september 2016 door SodM onder verscherpt toezicht gesteld. 

In het kader van verscherpte toezicht is AkzoNobel een programma gestart waarbij alle boorputten worden geïnspecteerd en risicovolle transportleidingen worden vervangen.

De toezichthouder heeft aangegeven dat AkzoNobel in de afgelopen maanden heeft laten zien dat dit programma met voldoende urgentie wordt uitgevoerd. Men verwacht in 2018 een significante reductie van het aantal lekkages.

Nu dit beter op orde is, en mede gezien het economische belang van de zoutwinning voor de regio en voor Nederland, is er geen aanleiding om de zoutwinning te staken 




Q	Bent u bereid om de ondergrond en natuur van Twente te sparen door de waterinjectie van NAM per direct te staken?



Motie GL over staken waterinjectie in Twente



NAM injecteert op dit moment op een drietal locaties nabij Rossum (Twente) productiewater afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek (Drenthe).

De huidige injectie in de voormalige gasvelden vindt plaats op grond van een vergunning voor onbepaalde duur. NAM is verplicht om de verwerkingsmethode zesjaarlijks te evalueren.

NAM heeft in december 2016 het eindrapport opgeleverd. Uit de evaluatie is gebleken dat waterinjectie in de voormalige gasvelden in Twente op dit moment de meest geschikte wijze van verwerking is. Zuivering van het productiewater is meer belastend voor het milieu omdat het veel energie kost.

Onafhankelijke adviseurs (Commissie voor de milieueffectrapportage, kennisinstituut Deltares en TNO) hebben de conclusies uit het eindrapport bevestigd. Er is dan ook geen aanleiding om opslag van productiewater in enkele voormalige gasvelden in Twente te staken.



Op een aantal locaties van NAM zijn verontreinigingen aangetroffen. Dit zijn zogenaamde historische verontreinigingen waarvoor de provincie Overijssel bevoegd gezag is.

De verontreiniging op de locatie Rossum-Weerselo 3 is ernstig maar de saneringsnoodzaak is niet spoedeisend. In dit geval heeft bevoegd gezag besloten dat de verontreiniging opgeruimd dient te worden.
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Van:
Aan: ; ;  

; ); ; ; 
Cc:
Onderwerp: RE: dossier AO Mijnbouw
Datum: donderdag 8 februari 2018 15:26:10
Prioriteit: 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
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Van:
Aan: ; 
Cc: Dalen, Jos Van; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: RE: Draaiboek en update
Datum: 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: @minbzk.nl]
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 10:12
Aan: ; 
CC: Dalen, Jos Van
Onderwerp: RE: Draaiboek en update

Hallo ,

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>;  < @minbzk.nl>
Onderwerp: Re: Draaiboek en update

mailto:Jos.Dalen@minbzk.nl
mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
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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  < @minez.nl<mailto: @minez.nl>> het
volgende geschreven:

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<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

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Draaiboek en update
Datum: 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';

@minbzk.nl'
Onderwerp: FW: Draaiboek en update
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] 
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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.

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/


Draaiboek schoon werkbezoek ministerie van EZK aan de gemeente Woerden (v06-04-2018) 
Begin Eind Wat Wie Locatie opmerkingen

09:45 10:00 Reizen naar locatie 
Molenvliet 

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

Deels eigen vervoer, deels OV 

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 
:  

 
 

 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

11:15 11:30 Afreizen naar Kruiskerk Gemeente Woerden (2) 
Ministerie van EZK (2) 
Ministerie van BZK (2) (ovb) Gemeenteraad Woerden 
(2)(ovb) 

Van:  
 

Naar: Kruiskerk 
Mesdagplein 4 
3443 CD Woerden 

 Vervoer regelt de
gemeente

11:30 12:00 Bestuurlijk overleg 
over gaswinning 

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

Kruiskerk Woerden  Aparte zaal (in andere
zaal zijn
voorbereidingen voor
programma onderdeel
voor Schilderskwartier

12:00 13:00 Lunchbijeenkomst 
Schilderkwartier 

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

Kruiskerk Lunch aanwezig, o.a.
presentaties van Stedin,
GroenWest, SquareWise
etc.

13:00 14:00 Keukentafelgesprekken 
in het Schilderkwartier 

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

Schilderkwartier, 
various 

 Wandeling

 3 inwoners
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Van:
Aan:
Cc: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);   

Onderwerp: RE: Draaiboek en update
Datum: woensdag 11 april 2018 14:59:44
Bijlagen: 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-gaswinning-
bij-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 

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinning-bij-woerden.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1750522/provincie-utrecht-reageert-te-slap-op-gaswinning-bij-woerden.html
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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-over-
gaswinning~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

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/


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

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/
https://www.kombinnenbijbedrijven.nl/
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


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

http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


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.

http://www.woerden.nl/
http://www.oudewater.nl/


Van:
Aan: @hotmail.com"
Onderwerp: RE: Gasboringen gemeente Woerden
Datum: maandag 29 januari 2018 12:56:49
Bijlagen: Brief aan B&W Woerden WP Papekop (GELAKT).pdf
Prioriteit: 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?
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Behandeld door


Datum mr.


Betreft Antwoorden over mogelijke gaswinning Papekop naar aanleiding van T


vragen vanuit gemeenteraad @minez.nl


Geacht College, Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vragen ontvangen vanuit Uw kenmerk


de gemeenteraad van Woerden over mogelijke gaswinning bij Woerden. Ik ben
immer bereid om vragen te beantwoorden, maar daarbij wil ik mij graag richten Bijlage(n)


tot het college van Burgemeester en Wethouders.


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-Ol (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:
Vermilion), 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 ‘Parallelweg West’ ten zuiden van de
rijksweg A12) vanwaar PKP-01 destijds is geboord. Dit boorgat is geplugd 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 zelf zijn
omgevingsvergunningen nodig die toezien op de effecten op de omgeving en het
milieu, 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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Mededinging
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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.


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 voor een 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 hop hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben
dan hoor ik het uiteraard graag.


Met


L
Energie en Omgeving
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- 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 



Van:
Aan:
Cc: ; 
Onderwerp: RE: Gasboringen gemeente Woerden
Datum: 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
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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. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Re: Gasboringen gemeente Woerden
Datum: 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  < @minez.nl> het
volgende geschreven:

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 . Zou jij in het nieuwe jaar een brief aan het
college willen opstellen ?
Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "
@minez.nl>

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

ScheltemaT
Getypte tekst
52



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. 



Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: RE: Gaswinning Woerden
Datum: woensdag 31 januari 2018 19:21:14
Bijlagen: 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 @minez.nl] 
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 16:50
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Gaswinning Woerden
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/nog-
jaren-geen-gas-en-olieboring-woerden/; https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717913/voorlopig-
geen-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
……………………………………………………………………………………………

http://www.vermilionenergy.com/
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F252852288&data=02%7C01%7Cecordova%40vermilionenergy.com%7Cdd5f5743cc9947bb787a08d567f926cc%7C62e14f2dd68d4f70b073aadb783a61b9%7C0%7C0%7C636529242707485523&sdata=iMFswbGINqQC2OU2OmbYjTQBBIHIT7EXDZy0xGaAX7Y%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwoerden.tv%2Fnog-jaren-geen-gas-en-olieboring-woerden%2F&data=02%7C01%7Cecordova%40vermilionenergy.com%7Cdd5f5743cc9947bb787a08d567f926cc%7C62e14f2dd68d4f70b073aadb783a61b9%7C0%7C0%7C636529242707485523&sdata=f677g9%2F2vu9%2F6RU0YE0mEd90RbrbTsXXoM%2FCQGyutqg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwoerden.tv%2Fnog-jaren-geen-gas-en-olieboring-woerden%2F&data=02%7C01%7Cecordova%40vermilionenergy.com%7Cdd5f5743cc9947bb787a08d567f926cc%7C62e14f2dd68d4f70b073aadb783a61b9%7C0%7C0%7C636529242707485523&sdata=f677g9%2F2vu9%2F6RU0YE0mEd90RbrbTsXXoM%2FCQGyutqg%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rtvutrecht.nl%2Fnieuws%2F1717913%2Fvoorlopig-geen-gasboringen-in-woerden.html&data=02%7C01%7Cecordova%40vermilionenergy.com%7Cdd5f5743cc9947bb787a08d567f926cc%7C62e14f2dd68d4f70b073aadb783a61b9%7C0%7C0%7C636529242707485523&sdata=guSX%2BVTrX6WZbXPW2MFCwMCoIvila3g%2BDood98L6DZI%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.rtvutrecht.nl%2Fnieuws%2F1717913%2Fvoorlopig-geen-gasboringen-in-woerden.html&data=02%7C01%7Cecordova%40vermilionenergy.com%7Cdd5f5743cc9947bb787a08d567f926cc%7C62e14f2dd68d4f70b073aadb783a61b9%7C0%7C0%7C636529242707485523&sdata=guSX%2BVTrX6WZbXPW2MFCwMCoIvila3g%2BDood98L6DZI%3D&reserved=0
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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.



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Hallo , wie is jouw opvolger bij Woerden? Hèb je wellicht contactgegevens?
Datum: 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  @minez.nl> het volgende geschreven:
>
>
>
> Verstuurd vanaf mijn iPad
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Van:
Aan:
Onderwerp: Re: Hallo  wie is jouw opvolger bij Woerden? Hèb je wellicht contactgegevens?
Datum: dinsdag 19 februari 2019 09:03:11

??

Verstuurd vanaf mijn iPad

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

ScheltemaT
Getypte tekst
56



Van:
Aan:
Onderwerp: interne communicatie: nota nav brief Nationale Ombudsman inz. gaswinning Woerden
Datum: woensdag 11 september 2019 13:31:57
Bijlagen: DOMUS-18024381-

interne_communicatie__nota_nav_brief_Nationale_Ombudsman_inz__gaswinning_Woerden__.MSG.DRF


Document;DOMUS;18024381;R


Document;DOMUS;18024381;R
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Van:
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"
Datum: 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: RE: kamervragen Woerden
Datum: 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>;  < @minez.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden
Dag ,
Er is geen dergelijke aanvraag gedaan. Het stond in een voorbereiding op een overleg met de
TK uit 2014 of 2015

Dat stuk is niet openbaar gemaakt.
Gegroet,

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

,
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:  

10.1.c
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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  @minez.nl> het volgende
geschreven:

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>; 

@minez.nl>;  < @minez.nl>
Onderwerp: kamervragen Woerden
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,
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wordt u geen toegang verleend.
Legitimatiebewijzen en toegangspassen van andere organisaties worden niet
geaccepteerd.



Van:
Aan: ; 
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden
Datum: 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 WOB-
verzoek 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>;  @minez.nl>
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>;  @minez.nl>
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden
Dag ,
Er is geen dergelijke aanvraag gedaan. Het stond in een voorbereiding op een overleg met de
TK uit 2014 of 2015

Dat stuk is niet openbaar gemaakt.
Gegroet,

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

,
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

10.1.c
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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  < @minez.nl> het volgende
geschreven:

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>; 

@minez.nl>;  < @minez.nl>
Onderwerp: kamervragen Woerden
Ha,
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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.



Van:
Aan:
Cc:  
Onderwerp: RE: kamervragen Woerden
Datum: dinsdag 19 februari 2019 18:11:41
Bijlagen: DOMUS-19052397-v1-

brief_TK_Beantwoording_Kamervragen_van_het_lid_Beckerman_over_Vermilion_die_naar_olie_wil_boren_bij_Woerden.DOCX
DOMUS-19052392-v1-
Nota_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>;

 @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  < @minez.nl> het volgende
geschreven:

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:  
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die ik heb ontvangen van het lid Beckerman (SP) over Vermilion die naar olie wil boren bij Woerden (ingezonden 12 februari 2019, kenmerk 2019Z02666).










Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat
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Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Vermilion die bij Woerden naar olie wil boren (ingezonden 12 februari 2019)

 

1

Kent u het artikel ‘Vermilion heeft plannen voor tweede boorput’? [footnoteRef:1]  [1:  AD van 07-02-2018;  https://www.ad.nl/woerden/vermilion-heeft-plannen-voor-tweede-boorput~a576b52b/
] 




Antwoord

Ja, dat ken ik.



2

Is de benodigde vergunningsaanvraag voor deze boorput al verricht? Zo ja, wanneer? Gaat u deze vergunning verlenen?



Antwoord

Op dit moment beschikt Vermilion Energy Netherlands B.V. (verder: Vermilion) over een winningsvergunning en een winningsplan voor het veld Papekop nabij Woerden. Zoals ik bij de beantwoording van eerdere vragen van leden van de SP, ChristenUnie en GroenLinks heb aangegeven, dient Vermilion indien ze dit veld in productie wil nemen, onder meer een geactualiseerd winningsplan in te dienen en een omgevingsvergunning aan te vragen (Kamerstuk 33 529, nrs. 146 en 203 en Kamervragen (aanhangsel) 2016-2017, 2145). Vermilion heeft op dit moment geen omgevingsvergunning aangevraagd of een geactualiseerd winningsplan ingediend.



3

Op welke plekken in Nederland wordt op deze manier al olie gewonnen? Waar gebeurt dit in Europa? Waar gebeurt dit wereldwijd?



Antwoord:

De in het artikel bedoelde techniek wordt al decennia wereldwijd toepast in olievelden. Met de productie van de olie kan er gas mee komen. Dit gas wordt dan weer geïnjecteerd in hetzelfde veld om de druk in het reservoir op peil te houden en daarmee de oliewinning te optimaliseren. 

Vermilion heeft echter geen concrete aanvraag voor de winning van olie uit dit veld ingediend.



4

Wat zijn de ervaringen van omwonenden van deze winningslocaties in Nederland, Europa en de wereld?



Antwoord

Het met de olie mee geproduceerde gas wordt door injectie weer teruggebracht in het reservoir waaruit het vandaan komt. Dit heeft in principe geen effect op de omgeving. Wel zal uiteindelijk bij voortgaande productie de druk in het veld dalen, waardoor bodemdaling ontstaat. Gezien de beperkte grootte van het veld zal deze gering zijn.





5

Wat zijn de gevolgen voor de bodem, voor het leven onder en boven de grond en wat zijn de gevolgen voor het drinkwater?



Antwoord

Zoals aangegeven bij vraag 4 zijn er geen effecten te verwachten naast een geringe bodemdaling door de winning. Daarnaast zal ik bij een concreet winningsplan toetsen of het in het winningsplan aangeduide gebied geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit. Bij die toets wordt de veiligheid voor omwonenden en het voorkomen van schade aan bouwwerken in het gebied meegenomen, evenals ander gebruik van de ondergrond en de gevolgen voor natuur en milieu. Zo wordt, afgaande op de ligging van het gasveld ten opzicht van Natura 2000-gebieden en beschermingsgebieden voor drinkwaterwinning, beoordeeld of de gaswinning effecten heeft op deze gebieden. Zie ook mijn eerdere beantwoording op Kamervragen van het lid Dik-Faber (Kamervragen (aanhangsel) 2017-2018, 2648).



6

Hoe zit het bij een Canadees bedrijf werkzaam in Nederland met de verantwoordelijkheid voor schade? Bouwt Vermillion een fonds op waarmee oplossingen voor eventuele nadelige gevolgen betaald kunnen worden? Bent u bereid dit dwingend aan Vermillion voor te schrijven?



Antwoord

In mijn beantwoording van de Kamervragen van het lid Dik-Faber zoals hiervoor vermeld, ben ik uitgebreid ingegaan op de financiële situatie van Vermilion. Vermilion moet financieel voldoende capabel zijn om de activiteiten die zijn opgenomen in de opsporings- en winningsvergunning naar behoren te verrichten en om eventuele financiële verplichtingen uit aansprakelijkheden vanwege de verrichte mijnbouwactiviteiten te kunnen dragen. De creditrating van de moedermaatschappij kan een rol spelen bij de beoordeling van de financiële capaciteit van een mijnbouwonderneming om aan wettelijke en financiële verplichtingen te voldoen, maar een mijnbouwonderneming kan ook op andere manieren aantonen voldoende financieel draagkrachtig te zijn. De wijze waarop Vermilion in Nederland mijnbouwactiviteiten verricht en voornemens is toekomstige activiteiten te verrichten, geeft geen aanleiding om te twijfelen aan de financiële draagkracht van Vermilion.

Ik acht op dit moment extra financiële zekerheid door bijvoorbeeld het instellen van een fonds voor de schadeafhandeling niet noodzakelijk. Dit oordeel baseer ik op de financiële positie van Vermilion en het beperkte aantal schadegevallen van geringe omvang door de gaswinning uit kleine velden. Mocht Vermilion door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn om aan de verplichtingen tot schadevergoeding te voldoen, dan kan een burger bij wie zaakschade is opgetreden, op basis van de Mijnbouwwet (artikel 135) een beroep doen op het Waarborgfonds mijnbouwschade. 

Op dit moment werk ik aan een landelijk schadeprotocol en het instellen van een commissie voor de afhandeling van mijnbouwschade buiten het Groningse gasveld en Norg. Hier heb ik uw Kamer tijdens het AO van 7 februari nog over geïnformeerd. Dit landelijk schadeprotocol en de afhandeling van schade zal ook gaan gelden voor de activiteiten die Vermilion uitvoert.
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Geachte Voorzitter,



Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die ik heb ontvangen van het lid Beckerman (SP) over Vermilion die naar olie wil boren bij Woerden (ingezonden 12 februari 2019, kenmerk 2019Z02666).










Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat




2019Z02666



Vragen van lid Beckerman (SP) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over Vermilion die bij Woerden naar olie wil boren (ingezonden 12 februari 2019)

 

1

Kent u het artikel ‘Vermilion heeft plannen voor tweede boorput’? [footnoteRef:1]  [1:  AD van 07-02-2018;  https://www.ad.nl/woerden/vermilion-heeft-plannen-voor-tweede-boorput~a576b52b/
] 




Antwoord

Ja, dat ken ik.



2

Is de benodigde vergunningsaanvraag voor deze boorput al verricht? Zo ja, wanneer? Gaat u deze vergunning verlenen?



Antwoord

Op dit moment beschikt Vermilion Energy Netherlands B.V. (verder: Vermilion) over een winningsvergunning en een winningsplan voor het veld Papekop nabij Woerden. Zoals ik bij de beantwoording van eerdere vragen van leden van de SP, ChristenUnie en GroenLinks heb aangegeven, dient Vermilion indien ze dit veld in productie wil nemen, onder meer een geactualiseerd winningsplan in te dienen en een omgevingsvergunning aan te vragen (Kamerstuk 33 529, nrs. 146 en 203 en Kamervragen (aanhangsel) 2016-2017, 2145). Vermilion heeft op dit moment geen omgevingsvergunning aangevraagd of een geactualiseerd winningsplan ingediend.



3

Op welke plekken in Nederland wordt op deze manier al olie gewonnen? Waar gebeurt dit in Europa? Waar gebeurt dit wereldwijd?



Antwoord:

De in het artikel bedoelde techniek wordt al decennia wereldwijd toepast in olievelden. Met de productie van de olie kan er gas mee komen. Dit gas wordt dan weer geïnjecteerd in hetzelfde veld om de druk in het reservoir op peil te houden en daarmee de oliewinning te optimaliseren. 

Vermilion heeft echter geen concrete aanvraag voor de winning van olie uit dit veld ingediend.



4

Wat zijn de ervaringen van omwonenden van deze winningslocaties in Nederland, Europa en de wereld?



Antwoord

Het met de olie mee geproduceerde gas wordt door injectie weer teruggebracht in het reservoir waaruit het vandaan komt. Dit heeft in principe geen effect op de omgeving. Wel zal uiteindelijk bij voortgaande productie de druk in het veld dalen, waardoor bodemdaling ontstaat. Gezien de beperkte grootte van het veld zal deze gering zijn.





5

Wat zijn de gevolgen voor de bodem, voor het leven onder en boven de grond en wat zijn de gevolgen voor het drinkwater?



Antwoord

Zoals aangegeven bij vraag 4 zijn er geen effecten te verwachten naast een geringe bodemdaling door de winning. Daarnaast zal ik bij een concreet winningsplan toetsen of het in het winningsplan aangeduide gebied geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit. Bij die toets wordt de veiligheid voor omwonenden en het voorkomen van schade aan bouwwerken in het gebied meegenomen, evenals ander gebruik van de ondergrond en de gevolgen voor natuur en milieu. Zo wordt, afgaande op de ligging van het gasveld ten opzicht van Natura 2000-gebieden en beschermingsgebieden voor drinkwaterwinning, beoordeeld of de gaswinning effecten heeft op deze gebieden. Zie ook mijn eerdere beantwoording op Kamervragen van het lid Dik-Faber (Kamervragen (aanhangsel) 2017-2018, 2648).



6

Hoe zit het bij een Canadees bedrijf werkzaam in Nederland met de verantwoordelijkheid voor schade? Bouwt Vermillion een fonds op waarmee oplossingen voor eventuele nadelige gevolgen betaald kunnen worden? Bent u bereid dit dwingend aan Vermillion voor te schrijven?



Antwoord

In mijn beantwoording van de Kamervragen van het lid Dik-Faber zoals hiervoor vermeld, ben ik uitgebreid ingegaan op de financiële situatie van Vermilion. Vermilion moet financieel voldoende capabel zijn om de activiteiten die zijn opgenomen in de opsporings- en winningsvergunning naar behoren te verrichten en om eventuele financiële verplichtingen uit aansprakelijkheden vanwege de verrichte mijnbouwactiviteiten te kunnen dragen. De creditrating van de moedermaatschappij kan een rol spelen bij de beoordeling van de financiële capaciteit van een mijnbouwonderneming om aan wettelijke en financiële verplichtingen te voldoen, maar een mijnbouwonderneming kan ook op andere manieren aantonen voldoende financieel draagkrachtig te zijn. De wijze waarop Vermilion in Nederland mijnbouwactiviteiten verricht en voornemens is toekomstige activiteiten te verrichten, geeft geen aanleiding om te twijfelen aan de financiële draagkracht van Vermilion.

Ik acht op dit moment extra financiële zekerheid door bijvoorbeeld het instellen van een fonds voor de schadeafhandeling niet noodzakelijk. Dit oordeel baseer ik op de financiële positie van Vermilion en het beperkte aantal schadegevallen van geringe omvang door de gaswinning uit kleine velden. Mocht Vermilion door onvoorziene omstandigheden niet meer in staat zijn om aan de verplichtingen tot schadevergoeding te voldoen, dan kan een burger bij wie zaakschade is opgetreden, op basis van de Mijnbouwwet (artikel 135) een beroep doen op het Waarborgfonds mijnbouwschade. 

Op dit moment werk ik aan een landelijk schadeprotocol en het instellen van een commissie voor de afhandeling van mijnbouwschade buiten het Groningse gasveld en Norg. Hier heb ik uw Kamer tijdens het AO van 7 februari nog over geïnformeerd. Dit landelijk schadeprotocol en de afhandeling van schade zal ook gaan gelden voor de activiteiten die Vermilion uitvoert.
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Aanleiding

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.



Kernpunten

· Vermilion heeft een aantal jaar geleden de vergunningen van NAM overgenomen voor het Papekopveld nabij Woerden. NAM heeft eerder een proefboring bij dit veld gedaan en geconcludeerd dat er onvoldoende winbare olie aanwezig is.

· Vermilion heeft in 2015 en 2016 gesprekken gevoerd met de betrokken gemeenten (Woerden en Bodegraven), de provincie en waterschap over de wens om in de toekomst het veld te ontwikkelen om gas te winnen (het veld bevat zowel gas als olie).

· De Kamer heeft verschillende keren hierover Kamervragen gesteld. Tot op heden heeft Vermilion geen aanvraag ingediend voor de ontwikkeling van dit veld.

· De vragen van Beckerman hebben betrekking op een techniek waarbij met de productie van de olie gas kan meekomen. Dit gas wordt dan weer geïnjecteerd in hetzelfde veld om de druk in het reservoir op peil te houden en daarmee de oliewinning te optimaliseren. 

· In een WOB verzoek zat een vergunningaanvraag wat hierop betrekking had. 	Comment by Dalen, mr. J.C. van (Caroline): Svp aanvullen door behandelaar WOB, waar zag deze aanvraag/vergunning op/ wanneer gedaan? Status? Etc.
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Verzonden: woensdag 13 februari 2019 10:58
Aan:  @minez.nl>; 

l@minez.nl>;  @minez.nl>
Onderwerp: kamervragen Woerden
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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■VJ Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

TER ONDERTEKE

Aan de Minister

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie

Auteur

  
nez.ni

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

Parafenroute
.PG K&E
Sandor Gaastra

W&O. directeur
Meindert Smallenbroek

BBR

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.

Datum
19 februari 2019
Kenmerk
DGKE/ 19052392

Bhm
19053355

Kopie aan

Bijlage(n)
1
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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.

•

• 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

Pagina 1 van 1
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: Min: Bhm Nota MEZ beantwoording Kamervragen over gaswinning Woerden
Datum: maandag 5 februari 2018 14:43:30
Bijlagen: DOMUS-#17090887-

Min__Bhm_Nota_MEZ_beantwoording_Kamervragen_over_gaswinning_Woerden.ZZZ.DRF
DOMUS-#15154125-
Bhm_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

Klantcontactcentrum 
(Burgerzaken): 
Julianastraat 6 

2411 CV Bodegraven

Gemeentehuis: 
Raadhuisplein 1 

2411 BD Bodegraven

Postbus 401 
2410 AK Bodegraven

T 0172 - 

(«ww.bodegraven-reeuwijk.nl
info@bodegraven-reeuwijk.nl

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

Datum verzonden 2 1 JUL 2017

Z/17/055306/ DOC-17028106Ons kenmerk 
Uw kenmerk 
Behandeld door 
Bijlage(n) 
Onderwerp

 
1
aangenomen motie locatie Papekop

Geachte heer Kamp,

OJ

OJ

OJ
-4.1

0D =

•^5

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.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de , bereikbaar 
op maandag tot en met vrijdag via teiefoonnummer (0172)  of via e- 
mailadres info@bodeQraven-reeuwiik.nl.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk, 
De gemeentesecretaris, De Bdïgerrieester,
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Gemeente Jk Bodegraven Reeuwijk

MOTIE M/S’
Datum

Agendapunt

Ondeiwerp

5 Juli 2017

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^
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Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden
Datum: 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:  ; ; Smallenbroek, drs. J.M.C.
(Meindert)
CC: 
Onderwerp: RE: Nog jaren geen gas- en olieboring bij Woerden
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/

https://woerden.tv/woerden-nodig-minister-wiebes-gesprek/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1717913/voorlopig-geen-gasboringen-in-woerden.html
https://woerden.tv/gasboring-papekop/
https://woerden.tv/nog-jaren-geen-gas-en-olieboring-woerden/
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Van:
Aan:
Onderwerp: Woerden
Datum: 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: Overzicht Papekop-gasveld bij Woerden
Datum: 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
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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
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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.
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• 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.



Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: scan nota gasboringen gemeente woerden
Datum: donderdag 15 februari 2018 12:24:47
Bijlagen: DOMUS-#18022536-v4-STUK_RETOUR_BEWINDSPERSOON_-_Gasboringen_gemeente_Woerden.PDF
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Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat


TER ONDERTEKENING


Aan de Minister


Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energie en Omgeving
Auteur
mr. E.J, Hoppel 
T 070 379 7762 
e.j.hoppei@minez.ni


O


nota Gasboringen gemeente Woerden


Parafenroute 
E&O, MT-lid
Jan Rosch


E&O, dir6ct6ur
Meindert Smalienbroek


DG ETM
Sandor Gaastra


BBR
Bas Heerma van Voss


Datum
6 februari 2018
Kenmerk
DGETM-EO / 18022536


Bhm: 18024397


Kopie aan


Bijlage(n)
1


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.


000203937*


(Sic.


Ontvangen BBR
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• 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 
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. Een omgevingsvergunning voor een mijnbouwinrichting is en
3. 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.


Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 
Mededinging
Directie Energie en Omgeving


Kenmerk
DGETM-EO / 18022536
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Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp: ter info - kamervragen woerden zijn onderweg
Datum: dinsdag 1 mei 2018 09:47:58
Bijlagen: image001.png
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Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: terugkoppeling werkbezoek concept.docx
Datum: dinsdag 15 mei 2018 17:30:13
Bijlagen: 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. 


Terugkoppeling werkbezoek EZK (ccpt)



Datum: 13 april 2018

Locatie: Keukentafel Molenvliet, Kruiskerk

Tijd: 10:00 – 12:00



Achtergrond

Het werkbezoek heeft zijn oorsprong in de ontwikkelingen op het gaswinningsdossier. Directe aanleiding was het bezoek van de Nationale Ombudsman in Woerden naar aanleiding van een uitzending bij Nieuwsuur. Na de oproep van de Ombudsman aan minister Wiebes om in gesprek te treden met de inwoners van Woerden heeft het ministerie van EZK positief gereageerd op een uitnodiging van het college van burgemeester en wethouders om langs te komen. De uitnodiging was gericht aan de minister, die hierop een delegatie van zijn ambtenaren, onder leiding van de directeur Energie en Omgeving, langs stuurde. Het werkbezoek van het ministerie van EZK werd gekoppeld aan een werkbezoek van het ministerie van BZK. De delegatie van dit ministerie kwam langs om te praten over het Woerdense alternatief voor het gebruik van gas. Dit gebeurde aan de hand van de wijk Schilderkwartier, waarin wordt gewerkt aan een (all-electric) alternatief voor gas. 



Het eerste deel vond plaats van 10:00 tot 12:00 (over de gaswinning). Het tweede deel (de casus Schilderskwartier) vond plaats van 12:00 tot 13:00. Deze terugkoppeling heeft betrekking op het gedeelte van 10:00 – 12:00. 



Werkbezoek ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Het ochtendgedeelte van het werkbezoek bestond uit twee delen, een keukentafelgesprek en een bestuurlijk overleg. 



Keukentafelgesprek

Het keukentafelgesprek was het hoofddeel van het ochtendprogramma. Dit vond plaats van 10:00 tot 11:15. Bij het gesprek waren personen (17 in totaal) van verschillende organisaties aanwezig. Enerzijds waren er drie inwonersgroepen aanwezig, te weten De Groene Buffer, Laat Woerden Niet Zakken en Duurzaam Woerden. Naast de gemeente Woerden, de organisator, waren ook het ministerie van EZK en BZK aanwezig, inclusief ondersteuning. Het keukentafelgesprek vond plaats bij een inwoner uit de wijk Molenvliet, directe geraakte door eventuele gaswinning. 



Wethouder Hans Haring opende het gesprek door iedereen welkom te heten, en een kort voorstelrondje te houden. Hij gaf hierbij aan dat het wenselijk zou zijn als wij een terugkoppeling van het ministerie zouden kunnen krijgen van hoe de minister zou zijn geïnformeerd over het werkbezoek. Verder gaf hij in de korte inleiding aan dat er eensgezindheid was (door college, raad en inwoners) dat gaswinning niet wenselijk is. Hierbij geldt niet alleen het Not In My BackYard principe, maar we willen gewoon dat vol wordt ingezet op de energietransitie. 


Vervolgens werd afgetrapt door een vertegenwoordiger van het actiecomité Laat Woerden Niet Zakken. Hierbij werd op verschillende punten ingegaan. Enerzijds werd duidelijk gemaakt welke gevaren er aan eventuele winning zitten, bijvoorbeeld op het gebied van bodemdaling en trilling en economische risico’s (later meer). En ander, zeer belangrijk punt, betreft ook het ingediend WOB-Verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) in combinatie met het betrachten van transparantie. Het actiecomité heeft namelijk, op het moment van schrijven al een jaar geleden, een WOB-verzoek ingediend om inzicht te krijgen in de contacten tussen het ministerie van EZK en Vermilion inzake ontwikkelingen met betrekking tot het Papekopveld. Het gaat om een breed WOB-verzoek waarbij inzicht wordt gevraagd in alle documenten. Bij de beschikbaar gestelde stukken valt echter op te merken dat er niets van de recente jaren is vrijgegeven. Sowieso is het een langslepend proces dat niet allemaal heel lekker loopt, wat het vermoeden doet rijzen dat er iets wordt achtergehouden. Hierbij wordt aangegeven dat getwijfeld wordt dat er echt niets speelt tussen EZK en Vermilion. 



EZK reageert vervolgens inhoudelijk op het pleidooi. Allereerst wordt toegelicht wat er precies speelt met betrekking tot het Papekopveld. Dit is, zo geeft het ministerie aan, niets dat leidt tot een noodzaak tot contact tussen het ministerie en Vermilion. Het kan best zijn dat Vermilion wel zaken aan het voorbereiden of doen is met betrekking tot het veld. Echter, niet alle zaken die zij doen moeten gemeld worden. Op grond van hun concessie hebben ze namelijk bepaalde rechten en plichten met betrekking tot het veld. Zo kunnen er bijvoorbeeld seismologische onderzoeken gedaan worden, kunnen er risicoanalyses gemaakt worden et cetera. Echter, dit zijn zaken die zij onafhankelijk van het miniserie kunnen doen. Het ministerie komt pas in beeld wanneer zij daadwerkelijk besluiten om te gaan winnen, en (gaan) komen met een winningsplan. Op dit moment is dat dus niet het geval. Dat betekent niet dat er geen contacten zijn tussen Vermilion en het ministerie. Echter, die contacten richten zich niet op de ontwikkelingen in / rondom het Papekopveld, maar betreft andere concessies, bijvoorbeeld in het noorden van Nederland. Wel is er contact geweest ter voorbereiding van het werkbezoek. Dit houdt dus ook in dat er geen stukken over in het WOB-verzoek naar voren komen. 



Verder wordt met betrekking tot de risico’s uitgelegd hoe precies het proces van eventuele winning verloopt. Het gaat hierbij feitelijk om twee sporen. Enerzijds moet Vermilion, voor ze met winning kunnen starten, een winningsplan indienen. Dit plan bevat vele gegevens, bijvoorbeeld over aardbevingsrisico’s, bodemdaling enzovoort. Verschillende partijen kunnen hierop reageren. Er wordt hierbij met name gekeken of eventuele risico’s die er aan winning uit dit veld kleven “aanvaardbaar”. De normen / kaders hiervoor zijn, zo geeft het ministerie aan, strak vastgelegd in de wet. We kunnen het hier niet mee eens zijn, maar dan had de wet anders moeten worden ingekleed. Dat is niet aan ambtenaren, maar aan de politiek, en dat is nou eenmaal wel de realiteit waarin we leven. 



Hierop wordt gevraagd naar de ontwikkelingen t.a.v. de “kleine velden brief” door het actiecomité. Deze brief, zo is duidelijk geworden, moet aangeven hoe de minister, mede in het licht van het besluit om in Groningen de gaskraan dicht te draaien, denkt over de omgang met kleine velden. Deze brief is dus van groot belang hoe voor de industrie die te maken heeft met gaswinning, maar ook voor degene die uiteindelijk een gasveld in de buurt hebben liggen, of dit nou gemeenten zijn of bijvoorbeeld inwoners. 



Hierop geeft het ministerie aan dat men in Woerden goed op de hoogte is, en dat die brief inderdaad in de maak is. Deze heeft echter wat vertraging opgelopen, maar gaat binnen afzienbare tijd naar de Tweede Kamer. Zij kunnen niet veel vertellen over de inhoud, temeer daar deze niet vaststaat, maar wel is duidelijk dat het belang van kleine velden, op land of in zee, groot is als we het besluit t.a.v. het Slochterenveld (en omstreken) daadwerkelijk willen realiseren. In ieder geval zal er niet in staan dat kleine velden niet meer geëxploiteerd zullen worden. Van belang hierbij is wel dat er geen nieuwe opsporingsvergunningen worden afgegeven. Maar, dit heeft geen impact op de ca. 400 kleine velden die al bekend zijn. Uiteindelijk blijft exploitatie van die velden natuurlijk een keus van degene die de concessie heeft, of die er, binnen de vastgelegde kaders, brood in ziet om te beginnen aan eventuele winning. 



In relatie hiertoe wordt ook gevraagd hoe rendabel het veld, op basis van de inschatting van het ministerie, zou kunnen zijn. Specifiek wordt ook gevraagd in hoeverre alle kosten, dus ook niet de niet zichtbare (als de kosten van de co2-uitstoot, waardedaling van huizen etc.) meegenomen worden. Op basis van doorrekenen (NB: zie ook deze link) kan namelijk redelijkerwijs worden aangenomen dat eventuele winning, als die kosten ook worden meegewogen, niet rendabel is. Dus, winning is alleen rendabel als een deel van de kosten op de samenleving wordt afgewenteld. Hier kunnen wij, en jullie [het ministerie] toch niet mee akkoord gaan, zo is de oproep. Hierop wordt aangegeven dat het ministerie geen inzicht heeft in het businessmodel van Vermilion, en dat zij geen uitspraken kunnen en willen doen over de doorgerekende businesscase. Wel, zo geeft een van de leden van de delegatie aan, is het idee van “kosten afwentelen” niet een noviteit, dat doen bedrijven in heel Nederland overal. 



Er wordt vervolgens gezegd dat Vermilion langer dan enkel de (verwachte) winningstijd verantwoordelijk is voor eventuele schade in het gebied. Hierop wordt gevraagd of – gezien de suboptimale credit-rating van Vermilion – zij deze verplichting wel aan zouden kunnen? Of is het dan niet te verwachten, zo wordt geopperd, dat het bedrijf binnen enkele jaren ineens ophoudt te bestaan (al dan niet in Nederland) zodat eventuele aansprakelijkheid voor schade na de winningsperiode niet meer gedragen wordt? Hierop geeft de delegatie aan dat zij geen uitspraken namens Vermilion doen, en dat de wettelijke kaders voor dit soort zaken wordt gevolgd. Als op basis van deze procedures blijkt dat Vermilion niet zou kunnen voldoen aan deze of andere verplichtingen wordt een winningsplan niet toegekend, verder is het aan Vermilion. 



In de groep is verder duidelijk dat er een verschil is tussen “veiligheid” zoals in de wet vastgelegd en met name “veiligheidsbeleving”. Dit zou in de stukken niet duidelijk (genoeg) naar voren komen, en mogelijk ook haaks staan op de economische insteek die in de stukken van het Rijk worden gehanteerd. Er wordt gevraagd naar alternatieve vormen van gas, zoals bijvoorbeeld biogas (uit Zeewier), kunnen we dit niet (versneld) mogelijk maken zodat winning niet meer nodig is. Dan kunnen we ook nog steeds de huidige infrastructuur gebruiken. Hierop geeft de delegatie aan dat gas in verschillende vormen gebruikt wordt, in heel Nederland. Het energievraagstuk is daarmee landelijk, en kan niet een-op-een worden geregeld per regio. In de groep komt daarop naar voren dat het wel wenselijk is, en ook al gebeurt, dat er per regio plannen worden gemaakt ten behoeve van de energievoorziening. Hierop geeft de delegatie aan dat dit klopt, dit wordt ook gefaciliteerd door de klimaattafels. Echter, EZK heeft hierin al aangegeven dat gaswinning wel een punt van orde is in deze visies. Het blijft namelijk een belangrijk onderdeel van de energievoorziening. Hier werd echter vanuit de regio negatief op gereageerd. 



Het is goed, zo wordt verder aangegeven, dat EZK dit soort belangen meeweegt en aangeeft. Wel lijkt het soms alsof het draagvlak bij gaswinning wel optioneel is. Doet dit er wel toe? Ja, zo geeft de delegatie aan. Die doet er zeker toe. Wel worden er in de wet kaders gesteld, waarbij veiligheid voorop staat. Wanneer een plan voldoet aan deze wettelijke kaders is het niet ondenkbaar dat een vergunning wordt afgegeven. Als we dit niet willen, of anders willen, moeten we de wet aanpassen, aldus de delegatie. 



Na een korte uitloop op de originele eindtijd wordt afgesloten door wethouder Haring. Hij bedankt alle aanwezigen voor de input en voor het open karakter van het gesprek. Hij geeft aan dat het belangrijk is dat we in samenspraak en transparant blijven opereren, ook al zijn we het op veel punten toch volledig oneens. Dit gesprek is in ieder geval positief, aldus de wethouder. 



Na het gesprek met de inwoners wordt nog kort nagepraat met het bestuur, de raad en de delegatie. De delegatie geeft aan dat het duidelijk is wel zorgen er leven. Deze zijn niet uniek voor Woerden, maar leven op veel plekken. Wel zijn ze benieuwd wat “niet meewerken aan gaswinning” in voor het bestuur. Hierop geeft wethouder Haring aan dat dit unaniem het standpunt is. We gaan niet afwijken van de wet hierin. We zullen echter van alle mogelijkheden gebruik maken om inspraak te leveren en winning tegen te gaan, en willen ook niet op zoek gaan naar mogelijke opties die winning zouden “verzachten”. Het standpunt is nee, en blijft dat ook, en zullen dit blijven uitdragen binnen de grenzen van het fatsoenlijke. Het is in ieder geval fijn dat er nu een goede band is onderling waarin dingen openlijk worden besproken. Dit komt de zaak ten goede. De gemeente zal hierin de gemeenteraad van Woerden ook uitgebreid meenemen. Uiteindelijk wordt nog afgesproken dat er een gesprek zal komen, gefaciliteerd door EZK, tussen zowel Vermilion en de gemeente Woerden op het hoogste niveau om nogmaals duidelijk en open te kunnen bekijken wat er speelt en wat er eventueel wanneer te verwachten is. 



Hierna vangt het middagprogramma over gasloze wijken aan. De delegatie neemt kennis van onder meer de ontwikkelingen in het Schilderskwartier, en doet een rondje door de wijk. 
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Van:
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"
Datum: 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.
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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, 



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden

niet zakken"
Datum: 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  @minez.nl>
het volgende geschreven:

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'

http://m.vr.gr/
http://m.vr.gr/
http://m.vr.gr/
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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, 



Van:
Aan:
Onderwerp: FW: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden

niet zakken"
Datum: woensdag 11 september 2019 13:33:32
Bijlagen: 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'


afschrift van brief college B&W Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

		From

		Albertien Meulenaar

		To

		Campman, mr. M. LL.M gov. (Margot)

		Recipients

		m.campman@minezk.nl



Geachte mevrouw Campman,


 


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,

Albertien Meulenaar
senior onderzoeker

 

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 30
Mobiel +31 6 18 08 43 59
Fax +31 70 360 75 72 
A.Meulenaar@nationaleombudsman.nl

       




 


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


 


Geachte mevrouw Campman,


 


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,

Albertien Meulenaar
senior onderzoeker

 

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 30
Mobiel +31 6 18 08 43 59
Fax +31 70 360 75 72 
A.Meulenaar@nationaleombudsman.nl
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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, 



Van:
Aan:
Onderwerp: afschrift van brief college B&W Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
Datum: donderdag 8 februari 2018 09:18:59
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
gaswinning_brief_wiebes_def_scan.pdf

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

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.twitter.com/nat_ombudsman
http://www.facebook.com/nationaleombudsman
http://www.youtube.com/user/nationaleombudsman
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Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 
Mobiel +31 6 
Fax +31 70  

@nationaleombudsman.nl

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.twitter.com/nat_ombudsman
http://www.facebook.com/nationaleombudsman
http://www.youtube.com/user/nationaleombudsman


Van:
Aan:
Onderwerp: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische

Zaken en Klimaat
Datum: donderdag 1 februari 2018 14:49:10
Bijlagen: image001.jpg
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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

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.twitter.com/nat_ombudsman
http://www.facebook.com/nationaleombudsman
http://www.youtube.com/user/nationaleombudsman
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Van:
Aan:
Cc: );
Onderwerp: toelichting gesprek No en voorstel te nemen acties: gasveld papekopveld - actiegroep "laat woerden niet

zakken"
Datum: donderdag 8 februari 2018 11:55:45
Bijlagen: afschrift van brief college BW Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat.msg

LexisNexis Newsdesk.msg
Prioriteit: 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, 


afschrift van brief college B&W Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat

		From

		Albertien Meulenaar

		To

		Campman, mr. M. LL.M gov. (Margot)

		Recipients

		M.Campman@minez.nl



Geachte mevrouw Campman,


 


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,

Albertien Meulenaar
senior onderzoeker

 

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 30
Mobiel +31 6 18 08 43 59
Fax +31 70 360 75 72 
A.Meulenaar@nationaleombudsman.nl

       




 


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


 


Geachte mevrouw Campman,


 


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,

Albertien Meulenaar
senior onderzoeker

 

Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70 356 35 30
Mobiel +31 6 18 08 43 59
Fax +31 70 360 75 72 
A.Meulenaar@nationaleombudsman.nl
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LexisNexis Newsdesk

		From

		Hofman, mr. J.A. (André)

		To

		Campman, mr. M. LL.M gov. (Margot)

		Recipients

		M.Campman@minez.nl



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=73EE772F-0C24-4F8B-A097-2AB5873F030C&time=1518076016734&c=cf32da523feda40a750f1e0dee7a9103


Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Aan:
Onderwerp: afschrift van brief college B&W Woerden aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat
Datum: donderdag 8 februari 2018 09:18:59
Bijlagen: image001.jpg
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image004.png
image005.png
image006.png
gaswinning_brief_wiebes_def_scan.pdf

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

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.twitter.com/nat_ombudsman
http://www.facebook.com/nationaleombudsman
http://www.youtube.com/user/nationaleombudsman
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Bureau Nationale ombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

Telefoon +31 70
Mobiel +31 6 
Fax +31 70  

@nationaleombudsman.nl

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.twitter.com/nat_ombudsman
http://www.facebook.com/nationaleombudsman
http://www.youtube.com/user/nationaleombudsman


Van:
Aan:
Onderwerp: LexisNexis Newsdesk
Datum: 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=73EE772F-
0C24-4F8B-A097-2AB5873F030C&time=1518076016734&c=cf32da523feda40a750f1e0dee7a9103

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Van:
Aan:   Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); 

;   
Onderwerp: top 6 probleemgevallen kleine velden en zout voor plenair debat Groningen
Datum: woensdag 6 juni 2018 20:18:55
Bijlagen: 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.


Factsheet gasveld boven Schiermonnikoog



1e proefboring

· In de periode april – augustus 2017 heeft de eerste proefboring van Hansa plaatsgevonden op ca. 20 km afstand van Schiermonnikoog. 

· Hierbij is kort voor de geplande start van de boring op 6 april 2017 een afschrift van de melding toegestuurd aan de gemeente Schiermonnikoog is op 7 april 2017 een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant.

· De feitelijke start van de boring is vanwege weersomstandigheden uitgesteld tot 28 april 2017. Het boorplatform was op locatie aanwezig tot 30 augustus 2017.

· Tijdens deze boorperiode – die dus plaatsvond midden in het toeristisch hoogseizoen – is er hierover, noch vanaf Schiermonnikoog, noch vanuit de rest van Nederland, ook maar enige reactie gekomen over de aanwezigheid van het platform. 

· de enige reactie die destijds is ontvangen kwam vanuit het Duitse Borkum



De commotie

· De commotie in Nederland over deze proefboring en de mogelijk daarop volgende gaswinning, is pas ontstaan in september 2017 na het persbericht van Hansa en de verdere berichtgeving daarover (“Grootste gasvondst van de afgelopen 25 jaar”).

· Dit heeft geleid tot Kamervragen en het verzoek vanuit de Kamer om een toelichtende brief (die voormalig minister Kamp heeft verstuurd op 20 oktober 2017) 

· op 8 november 2017 is – n.a.v. de publiciteit die volgde na afloop van de 1e boring - per brief door de gemeente Schiermonnikoog aandacht gevraagd voor een motie van de gemeente tegen proefboringen en gaswinning bij Schiermonnikoog

· Vergelijkbare brieven zijn ontvangen in november en december van de provincie Friesland, Groningen, het Nationaal Park Schiermonnikoog en het Samenwerkingsverband Waddeneilanden.

· op 14 november 2017 heeft u hierover met u een 30-ledendebat gevoerd, waarbij u heeft aangegeven hoe u deze activiteit en de commotie daaromtrent ziet.



2e proefboring

· Voor de 2e proefboring van hansa is de melding met een aanbiedingsbrief op 8 februari 2018 toegestuurd aan de provincie Groningen, Friesland en de gemeente Schiermonnikoog en diverse Duitse overheden.

· Op vrijdag 9 februari 2018 is een scan aangeboden van deze brief

· op 9 februari 2018 is ook een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.

· Er is voorafgaand aan de 2e proefboring geen mondeling contact geweest tussen EZK en de gemeente Schiermonnikoog.

· Op 15 februari 2018 heeft u hierover met de Kamer gesproken tijdens het AO mijnbouw.

· Vorige week is door een delegatie van EZK op uitnodiging van de burgemeester van Schiermonnikoog een bezoek gebracht aan het eiland. Daar is nogmaals door de gemeente herhaald dat men geen gaswinning op of in de buurt van het eiland wenst.






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:

· dat Vermilion daar mogelijkheden voor gaswinning verkent;

· Het gasveld (deels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt;

· 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.




B. Redeneerlijn Casus gaswinning Zuidwest-Drenthe



· In Zuidwest-Drenthe liggen diverse kleine velden verspreidt over een klein gebied.

· Het betreft kleine velden waarvan de bodemdalingskommen zeer gering zijn en elkaar niet overlappen en vallen in de SRA-categorie I (kleine kans op schade).



· Het ministerie heeft winningsplannen in procedure (gehad) op de velden Eesveen, Vinkega en Diever (loopt beroep tegen).

· Op 23 november 2017 heeft het ministerie van EZK een inloop-avond georganiseerd over de ontwerp-instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Eesveen en Vinkega in de vorm van een informatiemarkt.

· De informatiemarkt is bedoeld om omwonenden de gelegenheid te geven hun vragen te kunnen stellen aan vertegenwoordigers van het ministerie, TNO en de operator over de plannen.

· Doordat er in de regio Zuidwest Drenthe meerdere gaswinningen zijn en enige onrust gevende publiciteit in lokale media op de dag voor de informatiemarkt, werd de informatieavond zeer druk bezocht door bewoners uit de wijde omtrek, en kon niet iedereen te woord worden gestaan. 

· Daarom is op 6 december 2017 - in overleg met de gemeente - een extra informatiemarkt gehouden. Ook deze avond was goed bezocht; toen zijn de bewoners alsnog goed te woord gestaan.



A. Redeneerlijn Casus zoutwinning AkzoNobel in Twente



· AkzoNobel wint sinds 1935 zout in Twente. Het bedrijf lost het steenzout ondergronds op en pompt vervolgens het opgeloste zout (pekel) omhoog.

· De pekel wordt vervolgens via een netwerk van pijpleidingen naar de fabriek getransporteerd alwaar het zout uit de pekel wordt gewonnen.

· AkzoNobel staat sinds 9 september 2016 onder verscherpt toezicht van SodM. De aanleiding voor hiervoor waren meerdere lekkages bij boorputten en meerdere lekkages uit de horizontale transportleidingen.

· Het verscherpte toezicht heeft drie speerpunten:

1. prioriteren en intensiveren van de inspecties;

1. vervangen van pijpleidingen met hoog risico op lekkage;

1. verbeteren van integriteitssystemen voor boorputten en pijpleidingen.

· Volgens SodM heeft AkzoNobel in de afgelopen maanden laten zien dat men het onderzoek naar lekke boorputten en het voorkomen van lekkages met urgentie heeft opgepakt.

· AkzoNobel heeft risicovolle delen van het oude leidingennetwerk vervangen. Het nieuwe netwerk heeft een lengte van circa 30 kilometer.

· Onlangs is tijdens testen gebleken dat in een deel van dit netwerk (circa 5 kilometer) enkele lekken waren. Dergelijke testen zijn verplicht voordat een nieuwe transportleidingen in gebruik mag worden genomen.

· Het is gebleken dat enkele leidingdelen niet goed waren geïnstalleerd en ook zijn er productiefouten in enkele leidingen geconstateerd.

· De aannemer en de fabrikant van de transportleiding zijn bezig de transportleiding te repareren. Naar verwachting zal deze, na goedkeuring van SodM, in april 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

· Het is de verwachting dat bovenstaande vervanging van het transportleidingnetwerk zal leiden tot een aanzienlijke reductie van incidenten in 2018.








B. Redeneerlijn Casus instabiele zoutcavernes Twente



AkzoNobel wint sinds 1935 zout in Twente. Het bedrijf lost het steenzout ondergronds op en pompt vervolgens de zoutoplossing omhoog. Bij deze mijnbouwmethode ontstaan ondergrondse cavernes.

In 1991 heeft een ingestorte caverne geleid tot sterke lokale bodemdaling aan het oppervlak, een zogenaamde ‘sink hole’.

Naar aanleiding hiervan heeft AkzoNobel samen met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een richtlijn ontwikkeld zodat bij toekomstige zoutwinning de bodemdaling beperkt blijft en er geen instabiele cavernes meer ontstaan.

Ondertussen is ook onderzoek gedaan naar de reeds bestaande cavernes en uit dit onderzoek blijkt dat in Twente circa 62 potentieel instabiele cavernes aanwezig zijn. Deze cavernes dateren uit de periode 1963-1980.

AkzoNobel monitort deze potentieel instabiele cavernes en rapporteert hierover aan SodM.

Als een caverne instabiel is geworden dan heeft AkzoNobel nog 10 tot 15 jaar de tijd om maatregelen te nemen. Er zijn op dit moment geen cavernes die in de komende jaren aanleiding kunnen geven voor een significante bodemdaling. 






C. Rederneerlijn Casus zoutwinning Nedmag in Veendam





· Nedmag heeft een vergunning om in de provincie Groningen zout te winnen. Binnen deze vergunning wint Nedmag momenteel zout binnen de gemeente Veendam.

· Nedmag wint geen normaal zout (NaCI), maar Calcium/Magneslum zouten, die voornamelijk gebruikt worden in industriële toepassingen. Deze zouten zijn specifiek in dit gebied aanwezig.

· In 2016 wilde Nedmag binnen de bestaande winningsvergunning op een nieuwe locatie (Kiel-Windeweer) haar productie uitbreiden. Deze locatie ligt in de gemeente gemeente Midden-Groningen.

· De gemeente Midden-Groningen heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de planologische inpassing van zoutwinningslocaties in haar gemeente. 

· In 2017 heeft Nedmag een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding met twee extra winningsputten op de reeds bestaande winningslocatie binnen de gemeente Veendam. De gemeenteraad heeft voor deze uitbreiding een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

· De beoogde winning zal plaatsvinden vanaf locatie binnen de gemeente Veendam onder zowel de gemeente Veendam als onder de gemeente Midden-Groningen. 

· Het ontwerpbesluit voor deze omgevingsvergunning heeft onlangs voor zienswijzen ter inzage gelegen. Hiertegen zijn ruim 120 zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen worden momenteel betrokken bij de definitieve besluitvorming.







Q	Hoe gaat u om met aanvragen voor opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land? 



A

Op dit moment lopen er drie aanvragen voor een opsporingsvergunning voor gaswinning op land.

Deze aanvragen zijn eerder aangehouden in afwachting van de wijzigingen van de Mijnbouwwet.

In lijn met het regeerakkoord ben ik voornemens om aanvragen voor opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land niet te honoreren. Wel zal naar de juridische implicaties moeten worden gekeken.

In de Structuurvisie Ondergrond die binnenkort zal worden vastgesteld wordt opgenomen dat geen nieuwe opsporingsvergunningen op land worden verleend.

In afwachting van de Structuurvisie ondergrond worden deze en toekomstige aanvragen aangehouden. 

Bij Algemene Maatregel van Bestuur zal in lijn met de Structuurvisie Ondergrond worden geregeld dat er in ieder geval deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land zullen worden afgegeven. 

Vanaf dat moment kunnen de aanvragen definitief worden afgewezen. 
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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.
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• 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.



Van:
Aan:  Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Cc:  ; ;

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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl

Factsheet gasveld boven Schiermonnikoog



1e proefboring

· In de periode april – augustus 2017 heeft de eerste proefboring van Hansa plaatsgevonden op ca. 20 km afstand van Schiermonnikoog. 

· Hierbij is kort voor de geplande start van de boring op 6 april 2017 een afschrift van de melding toegestuurd aan de gemeente Schiermonnikoog is op 7 april 2017 een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant.

· De feitelijke start van de boring is vanwege weersomstandigheden uitgesteld tot 28 april 2017. Het boorplatform was op locatie aanwezig tot 30 augustus 2017.

· Tijdens deze boorperiode – die dus plaatsvond midden in het toeristisch hoogseizoen – is er hierover, noch vanaf Schiermonnikoog, noch vanuit de rest van Nederland, ook maar enige reactie gekomen over de aanwezigheid van het platform. 

· de enige reactie die destijds is ontvangen kwam vanuit het Duitse Borkum



De commotie

· De commotie in Nederland over deze proefboring en de mogelijk daarop volgende gaswinning, is pas ontstaan in september 2017 na het persbericht van Hansa en de verdere berichtgeving daarover (“Grootste gasvondst van de afgelopen 25 jaar”).

· Dit heeft geleid tot Kamervragen en het verzoek vanuit de Kamer om een toelichtende brief (die voormalig minister Kamp heeft verstuurd op 20 oktober 2017) 

· op 8 november 2017 is – n.a.v. de publiciteit die volgde na afloop van de 1e boring - per brief door de gemeente Schiermonnikoog aandacht gevraagd voor een motie van de gemeente tegen proefboringen en gaswinning bij Schiermonnikoog

· Vergelijkbare brieven zijn ontvangen in november en december van de provincie Friesland, Groningen, het Nationaal Park Schiermonnikoog en het Samenwerkingsverband Waddeneilanden.

· op 14 november 2017 heeft u hierover met u een 30-ledendebat gevoerd, waarbij u heeft aangegeven hoe u deze activiteit en de commotie daaromtrent ziet.



2e proefboring

· Voor de 2e proefboring van hansa is de melding met een aanbiedingsbrief op 8 februari 2018 toegestuurd aan de provincie Groningen, Friesland en de gemeente Schiermonnikoog en diverse Duitse overheden.

· Op vrijdag 9 februari 2018 is een scan aangeboden van deze brief

· op 9 februari 2018 is ook een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.

· Er is voorafgaand aan de 2e proefboring geen mondeling contact geweest tussen EZK en de gemeente Schiermonnikoog.

· Op 15 februari 2018 heeft u hierover met de Kamer gesproken tijdens het AO mijnbouw.

· Vorige week is door een delegatie van EZK op uitnodiging van de burgemeester van Schiermonnikoog een bezoek gebracht aan het eiland. Daar is nogmaals door de gemeente herhaald dat men geen gaswinning op of in de buurt van het eiland wenst.

2e proefboring

1. Voor de 2e proefboring is de melding met een aanbiedingsbrief op 8 februari 2018 toegestuurd aan de provincie Groningen, Friesland en de gemeente Schiermonnikoog en diverse Duitse overheden.

1. Op vrijdag 9 februari 2018 is een scan aangeboden van deze brief

1. op 9 februari 2018 is ook een kennisgeving in de Staatscourant geplaatst.

1. Er is voorafgaand aan de 2e proefboring geen mondeling contact geweest tussen EZK en de gemeente Schiermonnikoog.

1. Op 15 februari 2018 heeft u hierover met de Kamer gesproken tijdens het AO mijnbouw.

1. Vorige week is door een delegatie van EZK op uitnodiging van de burgemeester van Schiermonnikoog een bezoek gebracht aan het eiland. Daar is nogmaals door de gemeente herhaald dat men geen gaswinning vlakbij het eiland of in de Waddenzee wenst.



1. Met de gemeente is besproken dat wanneer een vergunning wordt aangevraagd voor het oprichten van een platform, door mij een MER wordt vereist. In dit MER dienen de milieueffecten van de mogelijke gaswinning te worden onderzocht. De Commissie MER zal worden gevraagd om haar onafhankelijk advies. Ik zal de gemeente het MER eveneens toesturen en in staat stellen hierop te reageren. Ik betrek deze reactie bij mijn besluit.

1. Tijdens het overleg kwamen zorgen naar voren over hydraulische stimulatie bij de 2e proefboring, ook wel fracken genoemd. Er heeft nadrukkelijk geen hydraulische stimulatie bij deze boring plaatsgevonden. Of er in de toekomst stimulatie is vereist, is nog niet bekend. Eventuele stimulatie in de toekomst kan alleen plaatsvinden na het zorgvuldig doorlopen van de hiervoor vereiste procedures. 

1. Toekomstige ontwikkelingen worden uitgevoerd door Oranje Nassau Energie BV, ook aangeduid als ONE. 

1. De resultaten van de 2e proefboring zijn nog niet bekend. ONE verwacht deze resultaten in juli/augustus en heeft toegezegd deze resultaten ook te delen met de gemeente






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:

· dat Vermilion daar mogelijkheden voor gaswinning verkent;

· Het gasveld (deels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt;

· 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 is door de directeur van de directie E&O een  gesprek geplandbezoek gebracht aan de gemeente Woerden en is gesproken  met burgemeester ende verantwoordelijke  wethouders van de gemeente Woerden en een aantal bewonersgroepen over de zorgen omtrent mogelijke gaswinning.  en directie E&O.




B. Redeneerlijn Casus gaswinning Zuidwest-Drenthe



· In Zuidwest-Drenthe liggen diverse kleine velden verspreidt over een klein gebied.

· Het betreft kleine velden waarvan de bodemdalingskommen zeer gering zijn en elkaar niet overlappen en vallen in de SRA-categorie I (kleine kans op schade).



· Het ministerie heeft winningsplannen in procedure (gehad) op de velden Eesveen, Vinkega en Diever (loopt beroep tegen).

· Op 23 november 2017 heeft het ministerie van EZK een inloop-avond georganiseerd over de ontwerp-instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Eesveen en Vinkega in de vorm van een informatiemarkt.

· De informatiemarkt is bedoeld om omwonenden de gelegenheid te geven hun vragen te kunnen stellen aan vertegenwoordigers van het ministerie, TNO en de operator over de plannen.

· Doordat er in de regio Zuidwest Drenthe meerdere gaswinningen zijn en enige onrust gevende publiciteit in lokale media op de dag voor de informatiemarkt, werd de informatieavond zeer druk bezocht door bewoners uit de wijde omtrek, en kon niet iedereen te woord worden gestaan. 

· Daarom is op 6 december 2017 - in overleg met de gemeente - een extra informatiemarkt gehouden. Ook deze avond was goed bezocht; toen zijn de bewoners alsnog goed te woord gestaan.

· In vervolg op de informatieavond zijn een groot aantal zienswijzen ingediend en deze worden nu verwerkt in de definitieve besluiten die binnen enkele weken zullen worden afgegeven. 



A. Redeneerlijn Casus zoutwinning AkzoNobel in Twente



· AkzoNobel wint sinds 1935 zout in Twente. Het bedrijf lost het steenzout ondergronds op en pompt vervolgens het opgeloste zout (pekel) omhoog.

· De pekel wordt vervolgens via een netwerk van pijpleidingen naar de fabriek getransporteerd alwaar het zout uit de pekel wordt gewonnen.

· AkzoNobel staat sinds 9 september 2016 onder verscherpt toezicht van SodM. De aanleiding voor hiervoor waren meerdere lekkages bij boorputten en meerdere lekkages uit de horizontale transportleidingen.

· Het verscherpte toezicht heeft drie speerpunten:

1. prioriteren en intensiveren van de inspecties;

1. vervangen van pijpleidingen met hoog risico op lekkage;

1. verbeteren van integriteitssystemen voor boorputten en pijpleidingen.

· Volgens SodM heeft AkzoNobel in de afgelopen maanden laten zien dat men het onderzoek naar lekke boorputten en het voorkomen van lekkages met urgentie heeft opgepakt.

· AkzoNobel heeft risicovolle delen van het oude leidingennetwerk vervangen. Het nieuwe netwerk heeft een lengte van circa 30 kilometer.

· Onlangs is tijdens testen gebleken dat in een deel van dit netwerk (circa 5 kilometer) enkele lekken waren. Dergelijke testen zijn verplicht voordat een nieuwe transportleidingen in gebruik mag worden genomen.

· Het is gebleken dat enkele leidingdelen niet goed waren geïnstalleerd en ook zijn er productiefouten in enkele leidingen geconstateerd.

· De aannemer en de fabrikant van de transportleiding zijn bezig de transportleiding te repareren. Naar verwachting zal deze, na goedkeuring van SodM, in april 2018 in gebruik kunnen worden genomen.

· Het is de verwachting dat bovenstaande vervanging van het transportleidingnetwerk zal leiden tot een aanzienlijke reductie van incidenten in 2018.








B. Redeneerlijn Casus instabiele zoutcavernes Twente



AkzoNobel wint sinds 1935 zout in Twente. Het bedrijf lost het steenzout ondergronds op en pompt vervolgens de zoutoplossing omhoog. Bij deze mijnbouwmethode ontstaan ondergrondse cavernes.

In 1991 heeft een ingestorte caverne geleid tot sterke lokale bodemdaling aan het oppervlak, een zogenaamde ‘sink hole’.

Naar aanleiding hiervan heeft AkzoNobel samen met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een richtlijn ontwikkeld zodat bij toekomstige zoutwinning de bodemdaling beperkt blijft en er geen instabiele cavernes meer ontstaan.

Ondertussen is ook onderzoek gedaan naar de reeds bestaande cavernes en uit dit onderzoek blijkt dat in Twente circa 62 potentieel instabiele cavernes aanwezig zijn. Deze cavernes dateren uit de periode 1963-1980.

AkzoNobel monitort deze potentieel instabiele cavernes en rapporteert hierover aan SodM.

Als een caverne instabiel is geworden dan heeft AkzoNobel nog 10 tot 15 jaar de tijd om maatregelen te nemen. Er zijn op dit moment geen cavernes die in de komende jaren aanleiding kunnen geven voor een significante bodemdaling. 






C. Rederneerlijn Casus zoutwinning Nedmag in Veendam





· Nedmag heeft een vergunning om in de provincie Groningen zout te winnen. Binnen deze vergunning wint Nedmag momenteel zout binnen de gemeente Veendam.

· Nedmag wint geen normaal zout (NaCI), maar Calcium/Magneslum zouten, die voornamelijk gebruikt worden in industriële toepassingen. Deze zouten zijn specifiek in dit gebied aanwezig.

· In 2016 wilde Nedmag binnen de bestaande winningsvergunning op een nieuwe locatie (Kiel-Windeweer) haar productie uitbreiden. Deze locatie ligt in de gemeente gemeente Midden-Groningen.

· De gemeente Midden-Groningen heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de planologische inpassing van zoutwinningslocaties in haar gemeente. 

· In 2017 heeft Nedmag een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding met twee extra winningsputten op de reeds bestaande winningslocatie binnen de gemeente Veendam. De gemeenteraad van Veendam heeft voor deze uitbreiding een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

· De beoogde winning zal plaatsvinden vanaf locatie binnen de gemeente Veendam onder zowel de gemeente Veendam als onder de gemeente Midden-Groningen. 

· Het ontwerpbesluit voor deze omgevingsvergunning heeft onlangs voor zienswijzen ter inzage gelegen. Hiertegen zijn ruim 120 zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen worden momenteel betrokken bij de definitieve besluitvorming.

· Op 20 april is er een bijzonder voorval geweest. Er was sprake van een drukdaling in de caverne waaruit zout wordt gewonnen. Een waarschijnlijke oorzaak is het ongecontroleerd weglekken van de pekel uit de caverne.

· De afgifte van het definitieve besluit wordt aangehouden tot dat duidelijk is dat er geen gronden zijn de uitgangspunten van de vergunning te heroverwegen.    







Q	Hoe gaat u om met aanvragen voor opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land? 



A

Op dit moment lopen er drie aanvragen voor een opsporingsvergunning voor gaswinning op land.

Deze aanvragen zijn eerder aangehouden in afwachting van de wijzigingen van de Mijnbouwwet.

In lijn met het regeerakkoord ben ik voornemens om aanvragen voor opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land niet te honoreren. Wel zal naar de juridische implicaties moeten worden gekeken van het niet honoreren van aanvragen die al zijn ingediend ruim voor het regeerakkoord .

Er wordt nu met de operators gesproken hoe om te gaan met de al liggende aanvragen voor opsporingsvergunningen.

In de Structuurvisie Ondergrond die binnenkort zal worden vastgesteld wordt opgenomen dat geen nieuwe opsporingsvergunningen op land worden verleend.

In afwachting van de Structuurvisie ondergrond worden deze en toekomstige aanvragen aangehouden. 

Bij Algemene Maatregel van Bestuur zal in lijn met de Structuurvisie Ondergrond worden geregeld dat er in ieder geval deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen voor nieuwe gasvelden op land zullen worden afgegeven. 

Vanaf dat moment kunnen de aanvragen definitief worden afgewezen. 











Fracken Pieterzijl Oost’



· Voor het gasvoorkomen bij Pieterzijl Oost is een instemmingsbesluit gevraagd op een nieuw Winningsplan. Onderdeel van de aanvraag is het uitvoeren van een frack (hydraulische putstimulatie) . Deze techniek wordt ook gebruikt bij de winning van schaliegas en heeft geleidt tot vragen     

· De term fracking is in Nederland bekend geworden door de toepassing van deze techniek in de schaliegaswinning in de Verenigde Staten.

· Voor schaliegaswinning is in de diepe ondergrond voortdurende fracking nodig, met grote volumes frackvloeistof, om het aanwezige gas te kunnen winnen.

· Ik heb aanvullend in het Algemeen Overleg mijnbouw van 15 februari 2018 aangegeven dat schaliegaswinning in Nederland niet meer aan de orde zal zijn. 

· De voortdurende hydraulische stimulatie, die bij schaliegaswinning nodig is, is van een geheel andere orde dan de incidentele hydraulische stimulatie die hoort bij conventionele gaswinning om de toestroom van het aardgas naar de put te verbeteren Zoals in Pieterzijl Oost.

· Deze incidentele fracking of hydraulische stimulatie bij conventionele gaswinning is inherent aan reguliere gaswinning en wordt toegestaan, maar uiteraard alleen waar dit veilig en verantwoord mogelijk is. 

· Deze incidentele hydraulische stimulatie is sinds de jaren ’50 al honderden keren toegepast en is qua risico en gevolgen voor de ondergrond onvergelijkbaar met de praktijk voor schaliegaswinning.

























































































Q Mogelijke zoutwinning door SGW In Overijssel nabij Enschede 



· Salzwinnungsgesellschaft Westfalen (SGW) is een Duits bedrijf dat in 2014 een winningsvergunning voor zout heeft gekregen.

· De winningvergunning geeft SGW het recht om uit een aangewezen zoutlaag zout te winnen. 

· De aan SWG verleende winningsvergunning legt slechts het alleenrecht vast om binnen het vergunde gebied winningsactiviteiten te mogen ontwikkelen. Er zijn onder andere nog verschillende (omgevings)vergunningen en een goedgekeurd winningsplan nodig voordat het bedrijf daadwerkelijk zout mag winnen in het gebied. SWG heeft nog geen winningsplan ingediend.

· De winningsvergunnings is destijds conform de toenmalige wettelijke voorschriften verleend. Naast de andere wettelijke adviseurs is vanuit de regio de provincie Overijssel om advies gevraagd.

· De gemeente en provincie willen een positie in het proces van de vergunningverlening aan SGW.

· De gewijzigde mijnbouwwet geeft zowel gemeente als provincie een  positie. De rol van beide overheden is verankerd in de wet en sluit aan bij gewenste rol.

· Op dit moment zijn er geen gesprekken met SGW over het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het winnen van zout. Er zijn geen data beschikbaar om te kunnen bepalen of winning van zout vergunbaar is.  

· Als SGW er toe over gaat de aanvragen voor de benodigde vergunningen in te dienen zullen de provincie Overijssel en de gemeente Enschede in het proces van vergunningverlening worden betrokken. In het behandelen van de eventuele aanvragen en de eventuele afgifte van vergunningen en besluiten is voorzien in het organiseren van een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden    
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Van:
Aan:   Secretariaat E&O
Cc:
Onderwerp: RE: Update
Datum: maandag 17 september 2018 15:24:56

Dag ,

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.
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> - 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

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer
http://www.woerden.nl/e-mail-disclaimer


Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan:
Onderwerp: Re: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning
Datum: 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  @minez.nl> het volgende
geschreven:

Graag even overleg per telefoon. Zie hieronder.

Ik heb getracht contact te maken met . Die is in het buitenland.
 is ook niet in Woerden geweest.  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. 

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>

10.1.c

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
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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-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

https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/


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



Van:
Aan:
Onderwerp: RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning
Datum: maandag 9 april 2018 15:36:27
Bijlagen: 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

https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
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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.  


 


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 
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van de Gemeente Woerden Directie Energie en Omgeving


Postbus 45 Bezoekadres
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Postbus 20401
2500 EK Den Haag
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00000001003214369000


T 070 379 8911 (algemeen)
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Behandeld door


Datum mr. J.L, Rosch


Betreft Antwoorden over mogelijke gaswinning Papekop naar aanleiding van T 070 379 6473


vragen vanuit gemeenteraad JL.Rosch@minez.nl


Geacht College, Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655


Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft vragen ontvangen vanuit Uw kenmerk


de gemeenteraad van Woerden over mogelijke gaswinning bij Woerden. Ik ben
immer bereid om vragen te beantwoorden, maar daarbij wil ik mij graag richten Bijlage(n)


tot het college van Burgemeester en Wethouders.


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-Ol (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:
Vermilion), 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 ‘Parallelweg West’ ten zuiden van de
rijksweg A12) vanwaar PKP-01 destijds is geboord. Dit boorgat is geplugd 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 zelf zijn
omgevingsvergunningen nodig die toezien op de effecten op de omgeving en het
milieu, 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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Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving


Ons kenmerk
DGETM-EO / 18006655


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.


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 voor een 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 hop hierbij genoeg te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben
dan hoor ik het uiteraard graag.


Met


L
Energie en Omgeving
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> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag
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Betreft uw brief van 8 februari 2018 
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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 

Behandeld door 
 

T 070  
@minez.nl

Ons kenmerk  

DGETM-EO / 18025134 

Uw kenmerk 

18U.03255 

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.  

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 
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Van:
Aan: ; ; 
Cc: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: RE: Vraag bezoek Woerden a.s. vrijdag olie- en gaswinning
Datum: 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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
https://www.ad.nl/woerden/ministerie-praat-met-woerdenaren-over-gaswinning~a81fca87/
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Van:
Aan:
Cc:    ; 

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

mailto:c.dik@tweedekamer.nl

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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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



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: ; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Cc: ; ; ;
Onderwerp: Re: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Datum: 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:

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
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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

mailto:c.dik@tweedekamer.nl


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



Van:
Aan:
Cc: ;  
Onderwerp: RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Datum: donderdag 12 april 2018 12:31:58
Bijlagen: 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  voorleggen. , , willen jullie
deze tekst nog zien voordat ik deze naar  stuur?
Groeten,

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


Juridisch kader gebiedsverkleining

· Op grond van artikel 32a van de Mijnbouwwet worden door EZK jaarlijks de gebieden in een winnings- en opslagvergunning geïnventariseerd waar:

·  in de voorafgaande twee kalenderjaren geen significante activiteiten met betrekking tot het opsporen of winnen van koolwaterstoffen of het opslaan van stoffen hebben plaatsgevonden;

· 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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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

mailto:c.dik@tweedekamer.nl


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



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.

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: Re: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Datum: 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  @minez.nl>
het volgende geschreven:

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

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,
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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

mailto:c.dik@tweedekamer.nl


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



Van:
Aan:   
Onderwerp: RE: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Datum: 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>

mailto:c.dik@tweedekamer.nl
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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



Van:
Aan:   
Cc:  
Onderwerp: FW: Vraag Dik-Faber i.v.m. Woerden
Datum: donderdag 12 april 2018 08:37:59
Bijlagen: 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

mailto:c.dik@tweedekamer.nl

Bron: http://www.nlog.nl/fallow-gebieden

Fallow gebieden

Ter stimulering van (her)nieuw(d)e opsporings-, winnings- of opslagactiviteiten kan zowel onshore als offshore een gebied waarvoor een vergunning voor het winnen van koolwaterstoffen of opslagvergunning geldt, verkleint worden met een deel ervan. Dit geldt indien in dat deel gedurende een periode van de voorafgaande twee kalenderjaren geen significante activiteiten met betrekking tot het opsporen of winnen van koolwaterstoffen of het opslaan van stoffen hebben plaatsgevonden of de winningsactiviteiten zijn gestaakt (artikel 32 MBW).



Procedure convenant
Dit convenant bevat een vrijwillige procedure die ertoe leidt dat houders van winningsvergunningen op het Continentaal plat delen van hun vergunningsgebied waar zij – ook na daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld – geen activiteiten verrichten of concrete voornemens daartoe aannemelijk kunnen maken, zullen overdragen aan derden (‘fallow’ gebieden). Jaarlijks stelt de Minister van Economische Zaken vast welke (delen van) offshore winningsvergunningen als fallow gebied classificeren. De meest actuele classificatie wordt gepubliceerd op NLOG.

Nadat een gebied fallow is verklaard, wordt de hoofdvergunninghouder hiervan op de hoogte gesteld door het Ministerie van Economische Zaken. De hoofdvergunninghouder heeft vervolgens 9 maanden om een activiteitenplan in te dienen dat voor de mijnbouwwet significante activiteiten bevat. Wanneer de hoofdvergunninghouder hier geen gebruik van maakt, worden de medevergunninghouders gedurende een periode van 3 maanden in de gelegenheid gesteld om een eigen activiteitenplan in te dienen. Ten slotte staat het ook derden vrij om activiteitenplannen in te dienen.



Definitieve classificatie fallow-gebieden onshore, 1 december 2016

Gezien de samenhang tussen de inventarisatie op basis van de Mijnbouwwet van inactieve gebieden in vergunningen voor de zeezijde en het op 16 september 2010 in werking getreden Convenant ter bevordering van de opsporing en ontwikkeling van de olie- en gasreserves en de opslag van stoffen op het Nederlands deel van het continentaal plat  is besloten de bekendmaking van de inventarisatie van inactieve gebieden op basis van artikel 32a, eerste lid, van de Mijnbouwwet ten aanzien van vergunningen voor de zeezijde en de bekendmaking van de definitieve classificatie van fallow-gebieden als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van het convenant gelijktijdig te doen plaatsvinden met inachtneming van de in het convenant opgenomen termijnen.

De termijn van fase 3 kan met drie maanden worden verlengd wanneer een vergunning in de laatste drie maanden is overgedragen aan een nieuwe vergunninghouder. De daaropvolgende termijnen schuiven dan automatisch mee op.

Definitieve classificatie fallow-gebieden onshore, 1 december 2016

		Onshore

		 



		Vergunning

		Uitvoerder



		Akkrum 11, Donkerbroek & Donkerbroek-West

		Tulip Oil Netherlands



		Andel Va & Andel Vb

		Vermilion Energy Netherlands



		Bergen II, Bergermeer & Alkmaar

		TAQA Onshore



		Botlek-Maas

		Oranje Nassau Energie



		Drenthe IIb

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Drenthe IV, Drenthe V & Drenthe VI

		Vermilion Energy Netherlands



		Gorredijk, Steenwijk, Drenthe IIa, Drenthe IIIa & Zuid-Friesland III

		Vermilion Energy Netherlands



		Groningen

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Leeuwarden & Oosterend

		Vermilion Energy Netherlands



		Marknesse

		Tulip Oil Netherlands



		Middelie

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Noord-Friesland & Marne

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Papekop

		Vermilion Energy Netherlands



		Rijswijk, Beijerland & Botlek II

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Schoonebeek & Hardenberg

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Slootdorp

		Vermilion Energy Netherlands



		Tietjerksteradeel

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Tubbergen, Rossum-De Lutte & Twenthe

		Nederlandse Aardolie Maatschappij



		Waalwijk

		Vermilion Energy Netherlands



		Zuidwal

		Vermilion Energy Netherlands
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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



Van: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Aan:   
Onderwerp: Woerden maakte geld vrij voor tegengaan gaswinning Papekopveld
Datum: 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

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
https://energeia.nl/nieuws/40036483/kamp-houdt-optie-olie-en-gaswinning-woerden-open
https://energeia.nl/nieuws/40060090/streven-naar-klimaatneutraliteit-geen-reden-gaswinning-te-frustreren
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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

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Van:
Aan:  Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Cc:
Onderwerp: RE: Woerden nodigt minister Wiebes uit voor gesprek
Datum: 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/

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
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Van:
Aan:
Onderwerp: woordvoerder inz. evt. bezoek MEZK aan Woerden
Datum: woensdag 11 september 2019 13:32:59
Bijlagen: DOMUS-18024316-woordvoerder_inz__evt__bezoek_MEZK_aan_Woerden__.MSG.DRF


Document;DOMUS;18024316;R
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Van:
Aan:  
Cc:  Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert); 
Onderwerp: RE: Woerden wil geen gaswinning
Datum: 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
Dank voor jullie input. Volgens mij formuleert Trouw het wel netjes: Het van origine Canadese
bedrijf Vermilion is vergunninghouder voor de concessie, maar moet eerst nog wel een
vergunning aanvragen.
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.

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl
https://www.trouw.nl/groen/woerden-zegt-nee-tegen-gaswinning~abf376a8/
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Gegroet,

Van:  
Verzonden: woensdag 7 februari 2018 16:08
Aan: 
CC: ; ; ; Smallenbroek, drs. J.M.C.
(Meindert)
Onderwerp: Re: Woerden wil geen gaswinning
Ik sluit mij graag aan bij de suggesties van .

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 7 feb. 2018 om 16:04 heeft  @minez.nl> het
volgende geschreven:

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



Van:
Aan:  
Onderwerp: FW: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische

Zaken en Klimaat
Datum: donderdag 1 februari 2018 14:53:14
Bijlagen: image001.jpg

image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
image006.png
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

http://www.nationaleombudsman.nl/
http://www.twitter.com/nat_ombudsman
http://www.facebook.com/nationaleombudsman
http://www.youtube.com/user/nationaleombudsman
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Van:
Aan:
Cc: ; 
Onderwerp: RE: Zorgen van inwoners en bestuurders van Woerden; afschrift van brief aan de Minister van Economische

Zaken en Klimaat
Datum: 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  @minez.nl>
het volgende geschreven:

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
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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



Van:
Aan:
Cc: ; Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert)
Onderwerp: RE: Debat gaswinning Groningen 7 juni + laatste voorbespreking morgen
Datum: donderdag 7 juni 2018 11:14:56
Bijlagen: 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  @minez.nl> het volgende
geschreven:

mailto:m.smallenbroek@minezk.nl

Redeneerlijn Schiermonnikoog



· In de periode april – augustus 2017 heeft de eerste proefboring van Hansa plaatsgevonden op ca. 20 km afstand van Schiermonnikoog. 

· Hierbij is kort voor de geplande start van de boring op 6 april 2017 een afschrift van de melding toegestuurd aan de gemeente Schiermonnikoog is op 7 april 2017 een kennisgeving geplaatst in de Staatscourant.

· Tijdens de proefboring zelf heb ik geen klachten ontvangen, de commotie is pas ontstaan nadat Hansa een persbericht heeft uitgedaan over de succesvolle proefboring.

· Mijn voorganger heeft uw Kamer naar aanleiding van dit bericht ook geïnformeerd.

· Voor de 2e proefboring zijn de provincie Groningen, Friesland en de gemeente Schiermonnikoog en diverse Duitse overheden begin februari geïnformeerd.

· Over deze proefboring heb ik tijdens het AO Mijnbouw met uw Kamer gesproken. We hebben toen onder meer gesproken over de afstand tot Schiermonnikoog (20 kilometer) en dat het platform nauwelijks te zien is vanaf het eiland.

· Uw Kamer had ook zorgen over evt. fracken bij de proefboring dit is niet gebeurd. Hoe dat in de toekomst zit, kan ik niet aangeven.

· Vorige week heeft een delegatie van mijn ministerie nog een bezoek gebracht aan Schiermonnikoog op uitnodiging van de burgemeester. Besproken is dat de gemeente bij eventuele vervolgprocedures goed betrokken wordt.

· De resultaten van de 2e proefboring zijn nog niet bekend, naar verwachting zal Oranje Nassau (heeft de vergunning overgenomen van Hansa)  in de zomer meer weten. 

· Zoals uw Kamer weet gaat het hier om een gasveld dat veel stikstof bevat en dus mogelijk een bijdrage kan leveren aan het verminderen van de gaswinning uit het Groningenveld. Ik hoop dan ook dat de 2e proefboring een positief resultaat oplevert.






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:

· dat Vermilion daar mogelijkheden voor gaswinning verkent;

· Het gasveld (deels) onder de wijk Molenvliet in Woerden ligt;

· 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.  






Fracken Pieterzijl Oost’



· Voor het gasvoorkomen bij Pieterzijl Oost is een instemmingsbesluit gevraagd op een nieuw Winningsplan. Onderdeel van de aanvraag is het uitvoeren van een frack (hydraulische putstimulatie) . Deze techniek wordt ook gebruikt bij de winning van schaliegas en heeft geleid tot vragen.     

· De term fracking is in Nederland bekend geworden door de toepassing van deze techniek in de schaliegaswinning in de Verenigde Staten.

· Voor schaliegaswinning is in de diepe ondergrond voortdurende fracking nodig, met grote volumes frackvloeistof, om het aanwezige gas te kunnen winnen.

· Ik heb aanvullend in het Algemeen Overleg mijnbouw van 15 februari 2018 aangegeven dat schaliegaswinning in Nederland niet meer aan de orde zal zijn. 

· De voortdurende hydraulische stimulatie, die bij schaliegaswinning nodig is, is van een geheel andere orde dan het incidenteel stimuleren dat hoort bij conventionele gaswinning om de toestroom van het aardgas naar de put te verbeteren zoals in Pieterzijl Oost.

· Deze incidentele hydraulische stimulatie bij conventionele gaswinning is inherent aan reguliere gaswinning en wordt toegestaan, maar uiteraard alleen waar dit veilig en verantwoord mogelijk is. 

· Deze incidentele hydraulische stimulatie is sinds de jaren ’50 al honderden keren toegepast en is qua risico en gevolgen voor de ondergrond onvergelijkbaar met de praktijk voor schaliegaswinning.


Rederneerlijn Casus zoutwinning Nedmag in Veendam





· Nedmag heeft een vergunning om in de provincie Groningen zout te winnen. Binnen deze vergunning wint Nedmag momenteel zout binnen de gemeente Veendam.

· Nedmag wint geen normaal zout (NaCI), maar Calcium/Magneslum zouten, die voornamelijk gebruikt worden in industriële toepassingen. Deze zouten zijn specifiek in dit gebied aanwezig.

· In 2016 wilde Nedmag binnen de bestaande winningsvergunning op een nieuwe locatie (Kiel-Windeweer) haar productie uitbreiden. Deze locatie ligt in de gemeente Midden-Groningen.

· De gemeente Midden-Groningen heeft besloten geen medewerking te verlenen aan de planologische inpassing van zoutwinningslocaties in haar gemeente. 

· In 2017 heeft Nedmag een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding met twee extra winningsputten op de reeds bestaande winningslocatie binnen de gemeente Veendam. De gemeenteraad van Veendam heeft voor deze uitbreiding een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

· De beoogde winning zal plaatsvinden vanaf locatie binnen de gemeente Veendam onder zowel de gemeente Veendam als onder de gemeente Midden-Groningen. 

· Het ontwerpbesluit voor deze omgevingsvergunning heeft onlangs voor zienswijzen ter inzage gelegen. Hiertegen zijn ruim 120 zienswijzen ingediend. De ingekomen zienswijzen worden momenteel betrokken bij de definitieve besluitvorming.

· Op 20 april is er een bijzonder voorval geweest. Er was sprake van een drukdaling in de caverne waaruit zout wordt gewonnen. Een waarschijnlijke oorzaak is het ongecontroleerd weglekken van de pekel uit de caverne.

· De afgifte van het definitieve besluit wordt aangehouden tot dat duidelijk is dat er geen gronden zijn de uitgangspunten van de vergunning te heroverwegen.    




Mogelijke zoutwinning door SGW nabij Enschede 



· Salzwinnungsgesellschaft Westfalen (SGW) is een Duits bedrijf dat in 2014 een winningsvergunning voor zout heeft gekregen.

· De winningvergunning geeft SGW het recht om uit een aangewezen zoutlaag zout te winnen. 

· De aan SWG verleende winningsvergunning legt slechts het alleenrecht vast om binnen het vergunde gebied winningsactiviteiten te mogen ontwikkelen. Er zijn onder andere nog verschillende (omgevings)vergunningen en een goedgekeurd winningsplan nodig voordat het bedrijf daadwerkelijk zout mag winnen in het gebied. SWG heeft nog geen winningsplan ingediend.

· De winningsvergunning is destijds conform de toenmalige wettelijke voorschriften verleend. Naast de andere wettelijke adviseurs is vanuit de regio de provincie Overijssel om advies gevraagd.

· De gemeente en provincie willen een positie in het proces van de vergunningverlening aan SGW.

· De gewijzigde Mijnbouwwet geeft zowel gemeente als provincie een  positie. De rol van beide overheden is verankerd in deze wet en sluit aan bij gewenste rol.

· Op dit moment zijn er geen gesprekken met SGW over het aanvragen van de benodigde vergunningen voor het winnen van zout. Er zijn geen data beschikbaar om te kunnen bepalen of winning van zout vergunbaar is.  

· Als SGW er toe over gaat de aanvragen voor de benodigde vergunningen in te dienen zullen de provincie Overijssel en de gemeente Enschede in het proces van vergunningverlening worden betrokken. In het behandelen van de eventuele aanvragen en de eventuele afgifte van vergunningen en besluiten is voorzien in het organiseren van een informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden    
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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
oDirectie 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



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
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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.

Advies
U kunt kennis nemen van de nota.

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
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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.

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.

Kenmerk
WJZ / 18292451
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Van:
Aan: Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);
Cc: Nas, mr. E.P. (Ernst-Paul); 
Onderwerp: Rechtszitting Wob Papekop a.s. maandag
Datum: 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:  Smallenbroek, drs. J.M.C. (Meindert);  
Onderwerp: RE: Beslissing op bezwaar , Wob-verzoek Papekop
Datum: woensdag 11 april 2018 17:17:23
Bijlagen: 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
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,

Van:  
Verzonden: maandag 9 april 2018 12:07
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: Beslissing op bezwaar , Wob-verzoek Papekop
Stuur maar naar mij. Ik parafeer

Verstuurd vanaf mijn iPad

Op 9 apr. 2018 om 12:06 heeft  < @minez.nl>
het volgende geschreven:

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,


Beslissing op uw bezwaar

		From

		Stralen, F.N. MSc LLM van (Floris)

		To

		'info@eliasbom.nl'

		Recipients

		info@eliasbom.nl



Geachte heer Bom,


 


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,


Floris van Stralen


 


F.N. (Floris) van Stralen LLM MSc
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 070-379 7263
f.vanstralen@minez.nl 
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Geachte heer Bom,
Ons kenmerk



Bij brieven van 26 oktober 2017 en 15januari 2018, ontvangen respectievelijk WJZ/ 18052727



27 oktober 2017 en 17 januari 2018, heeft u twee bezwaarschriften ingediend Uw kenmerk



tegen mijn (deel)besluiten van respectievelijk 26 september 2017 met kenmerk
DGETM-EO/17141005 en 6 december 2017 met kenmerk DGETM-EO/17173682. Bijlage(n)



Met deze brief wordt op uw bezwaarschriften beslist.



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



Pagina 5 van 7











Directie Wetgeving en
Juridische Zaken



Ons kenmerk
WJZ/ 18052727



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,



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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ieneraal
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Van:
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Onderwerp: Beslissing op uw bezwaar
Datum: woensdag 11 april 2018 17:15:33
Bijlagen: 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
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Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat


> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag


Directie Wetgeving en
juridische Zaken


Dhr. E.L. Bom
Sleper 62


Bezoekadres
3448 WK WOERDEN Bezuidenhoutseweg 73


2594 AC Den Haag


Postadres
Postbus 20401
2500 EK Den Haag


Overheidsidentificatienr
00000001003214369000


T 070 379 8911 (algemeen)
F 070 378 6100 (algemeen)
www.rijksoverheid nl/ezk


Behandeld door
Datum 1 1 APR 2018 F.N, van Stralen LLM MSc


Betreft Beslissing op uw bezwaar T 070 379 7263
F.vanStralen@minez.nl


Geachte heer Bom,
Ons kenmerk


Bij brieven van 26 oktober 2017 en 15januari 2018, ontvangen respectievelijk WJZ/ 18052727


27 oktober 2017 en 17 januari 2018, heeft u twee bezwaarschriften ingediend Uw kenmerk


tegen mijn (deel)besluiten van respectievelijk 26 september 2017 met kenmerk
DGETM-EO/17141005 en 6 december 2017 met kenmerk DGETM-EO/17173682. Bijlage(n)


Met deze brief wordt op uw bezwaarschriften beslist.


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,


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.


Ons kenmerk
WJZ / 18052727


ieneraal


Pagina 7 van 7





ScheltemaT
Getypte tekst
101a



Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Directie Wetgeving en
juridische Zaken

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 73
2594 AC Den Haag
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00000001003214369000
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www.rijksoverheid nl/ezk

Behandeld door
Datum 1 1 APR 2018
Betreft Beslissing op uw bezwaar T 070

@minez.nl

Geachte ,
Ons kenmerk

Bij brieven van 26 oktober 2017 en 15januari 2018, ontvangen respectievelijk WJZ/ 18052727

27 oktober 2017 en 17 januari 2018, heeft u twee bezwaarschriften ingediend Uw kenmerk

tegen mijn (deel)besluiten van respectievelijk 26 september 2017 met kenmerk
DGETM-EO/17141005 en 6 december 2017 met kenmerk DGETM-EO/17173682. Bijlage(n)

Met deze brief wordt op uw bezwaarschriften beslist.

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

Hallo ,

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  < @minez.nl> het
volgende geschreven:

Hallo ,

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 Wob-
zaken 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…
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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>; 
< @minez.nl>
CC:  < @minez.nl>; 

 < @minez.nl>
Onderwerp: RE: Nota Papekop

Dag ,

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>; 

 < @minez.nl>
Onderwerp: RE: Nota Papekop

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:  @minez.nl>
Onderwerp: RE: Nota Papekop

Daar kom ik niet aan toe

Van:  
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2018 10:47
Aan:  < @minez.nl>
CC:  < @minez.nl>
Onderwerp: Nota Papekop

Hoi ,



Hoe ver ben je met de nota?
Groet,

jurist
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