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Geachte mevrouw Schippers, 

Op verzoek van de raad en namens alle inwoners van de gemeente Woerden vraag ik uw aandacht 
voor het volgende. 

Grotendeels onder grondgebied van de gemeente Woerden, bovendien onder een woonwijk met 
10.000 inwoners, bevindt zich een olie- en gasveld, het zogenaamde Papekopveld. In de brief van 21 
april 2015 aan de Tweede Kamer heeft de Minister van Economische Zaken aangegeven dat het in 
2009 goedgekeurde winningsplan niet meer actueel is. Indien vergunninghouder Vermilion het olie- en 
gasveld daadwerkelijk zou willen ontwikkelen, moet het bedrijf daarom een gewijzigd winningsplan 
indienen. 

Duurzaamheid voorop: geen fossiele brandstoffen meer 
De gemeente Woerden en haar inwoners zijn van oordeel dat het absoluut onwenselijk en niet 
acceptabel is dat er nog gas of olie uit het veld gewonnen wordt. Wat ons betreft komt er dus 
überhaupt geen gewijzigd winningsplan, laat staan dat er toestemming van de Minister komt om 
daadwerkelijk tot ontwikkeling van het veld over te gaan. Kort gezegd omdat dit maatschappelijk 
onuitvoerbaar is. 

Sinds het Klimaatakkoord van Parijs is het terugdringen van de C02-uitstoot sterker dan ooit op de 
agenda gezet. De gemeente Woerden streeft er naar om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Daartoe is 
door de gemeente recentelijk in samenspraak met inwoners, bedrijven en stakeholders een concreet 
actieplan opgesteld. Alles is er op gericht om het gebruik van fossiele brandstoffen (versneld) af te 
bouwen en in te zetten op het gebruik van duurzame energiebronnen (zon, wind, biomassa en 
aardwarmte). Bij dat beeld past niet dat een klein olie- en gasveld, zoals het Papekopveld nog tot 
ontwikkeling wordt gebracht. Zolang die optie door de Minister echter nog wel wordt open gehouden, 
zorgt dat voor veel onrust onder de inwoners. Zij zijn bang voor de negatieve gevolgen, zoals schade 
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als gevolg van trillingen en extra bodemdaling bovenop de sterke natuurlijke bodemdaling die we in 
het Groene Hart al kennen. 

Aan de partijen in het volgende kabinet vraag ik daarom financieel en beleidsmatig nadrukkelijker in te 
zetten op een stimulering van het gebruik van duurzame energiebronnen. En nadrukkelijk niet, zoals 
nu gebeurt, in te zetten op het stimuleren van het ontwikkelen van de kleine olie- en gasvelden, zoals 
het Papekopveld. Dat laatste is wat de gemeente Woerden betreft echt een signaal in de verkeerde 
richting. De gemeente Woerden weet zich daarin gesteund door de provincie Utrecht. De provincie 
heeft immers recentelijk aangegeven elke gelegenheid te zullen gebruiken om het Rijk ervan te 
overtuigen dat het aanboren van nieuwe aardgasbronnen niet bijdraagt aan de gewenste transitie 
naar duurzame energie. 

De gemeente Woerden is graag bereid haar standpunt toe te lichten en met de volgende 
verantwoordelijk bewindspersonen nader van gedachte te wisselen. Een afschrift van deze brief gaat 
tevens naar de woordvoerders van de fracties in de Tweede Kamer. Ik wens u tot slot veel succes met 
uw verdere werkzaamheden te^rbehoeve van de vorming van een nieuw kabinet. 

Met vriendelijke groei 
de burgemeesterym berden 


