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Besluit

Procesverloop:

- Vermilion Energy Netherlands B.V.(hierna: Vermilion) is houder van de bij

beschikking van de Minister van Economische Zaken, thans Minister van

Economische Zaken en Klimaat, van 25 april 2007 met kenmerk

ET/EM/7042790 (Staatscourant 2007, nummer 85), verleende

opsporingsvergunning voor het gebied Utrecht. Deze beschikking is voor het

laatst gewijzigd op 23 november 2016 bij beschikking van de Minister van

Economische Zaken, thans Minister van Economische Zaken en Klimaat met

kenmerk DGETM-EO / 16177497 (Staatscourant 2016, nr.66191-n1);

- bij brief van 21 november 2018, ontvangen op 22 november 2018, heeft de

vergunninghouder een aanvraag ingediend voor verlenging van de

opsporingsvergunning Utrecht tot 24 november 2026;

- de aanvraag is op 17 april en 29 mei 2019 aangevuld. 

Overwegingen:
- de aanvraag wordt als volgt begrepen dat de vergunninghouder vraagt om

verlenging van de geldigheidsduur van de vergunning, zoals voorgeschreven
in artikel 4 van het besluit van 13 oktober 2009 met kenmerk ET/EM/
9179707 (laatst gewijzigd bij besluit van 23 november 2016: DGETM-EO /
16177540);

- de verlenging is aangevraagd omdat de geldigheidsduur ontoereikend is om

alle voorgenomen activiteiten uit te voeren. Ook zal het vergunningenproces

voor de plaatsing van een mogelijke boorlocatie meer tijd in beslag nemen

dan op voorhand was voorzien;
- op grond van artikel 18, eerste lid, van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) kan de

Minister van Economische Zaken, onverminderd artikel 32c Mbw, een
vergunning slechts op aanvraag van de houder wijzigen. Hieraan is voldaan;

- op grond van artikel 18, tweede lid, Mbw kan een vergunning niet zodanig
worden gewijzigd dat zij komt te gelden voor:

a. andere activiteiten of delfstoffen;
b. een groter gebied. Van dergelijke wijzigingen is in onderhavige

aanvraag geen sprake. 
Hiermee is voldaan aan artikel 18, tweede lid, Mbw;
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DGKE - WO /  V-5191 V2- ingevolge artikel 18, derde lid, Mbw wordt een aanvraag om verlenging van

het tijdvak waarvoor een vergunning geldt, slechts ingewilligd indien het in de

vergunning vastgestelde tijdvak onvoldoende is om de activiteiten, waarvoor

de vergunning geldt, te voltooien en deze activiteiten zijn verricht in

overeenstemming met de vergunning. Hieraan is voldaan;

- op grond van artikel 18, vierde lid van de Mbw, in samenhang met artikel 11,

derde en vierde lid, van de Mbw kan het gebied waarvoor de

opsporingsvergunning geldt bij verlenging worden beperkt. Voor een

verkleining van het gebied is geen aanleiding, omdat de vergunninghouder in

het gehele gebied actief is met mijnbouwwerkzaamheden;

- in afwijking van de ingediende aanvraag van de vergunninghouder, wordt de

geldigheidsduur van de vergunning verlengd tot 31 december 2025 in plaats

van 24 november 2026. Reden hiervoor is dat het bij de aanvraag ingediende

werkprogramma een verdergaande verlenging van de geldigheidsduur niet

rechtvaardigt;

- op basis van het feit dat deze opsporingsvergunning al dateert van 25 april

2007 achten wij een verdere verlenging na 31 december 2025 niet meer

wenselijk en opportuun;

- gelet op de Mbw en de aanvraag kan met deze aanvraag om verlenging van

de geldigheidsduur van de vergunning worden ingestemd, met inachtneming

van hetgeen hierboven is gesteld.

Gelet op de artikel 18 van de Mijnbouwwet.

Besluit:

Artikel 1 

Artikel 4 van het besluit van 25 april 2007 met kenmerk ET/EM/7042790 komt als

volgt te luiden:

De vergunning geldt, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding nadat zij

onherroepelijk is geworden, tot en met 31 december 2025.

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de
beschikking is bekendgemaakt.

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Van
deze beschikking wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
namens deze  
 
 
 
 
              
MT-lid directie Warmte en Ondergrond
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Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is

betrokken, binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit is verzonden, een

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische Zaken en

Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den

Haag. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.


