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Olie, gas en aardwarmte in Nederland  
Aanvragen voor vergunningen voor opsporing en winning 
 
Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende 
vergunning nodig van de Minister van Economische Zaken. 
 

 Opsporingsvergunning 

 Winningsvergunning: procedure in het geval van aanvraag door houder 
van opsporingsvergunning 

 Winningsvergunning: voor open gebied 
 
 
Opsporingsvergunning 
 
De procedure voor het aanvragen van een opsporingsvergunning is opgenomen in Hoofdstuk 2 
van de Mijnbouwwet (in bijzonder de artikelen 14 t/m 17) en is uitgewerkt in Hoofdstuk 1 van de 
Mijnbouwregeling. Paragraaf 1.3 en de Bijlagen 1 en 2 van de Mijnbouwregeling geven een 
opsomming van de gegevens die overlegd moeten worden bij een vergunningaanvraag. 
 
Een aanvraag voor een opsporingsvergunning voor een open gebied  
kan op ieder willekeurig moment bij het Ministerie van Economische Zaken worden ingediend. Nadat 
een aanvraag is ingediend wordt een uitnodiging voor het indienen van een concurrerende aanvraag 
geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie (alleen in het geval van opsporing van 
koolwaterstoffen) en de Staatscourant (zowel in het geval van koolwaterstoffen, andere delfstoffen 
en aardwarmte) (artikel 15 Mijnbouwwet). Gedurende 13 weken na de datum van plaatsing in het 
Publicatieblad, dan wel Staatscourant bestaat de gelegenheid tot het indienen van een 
concurrerende aanvraag. Indien de uitnodiging ook wordt geplaatst in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, is die datum van plaatsing leidend voor de 13 weken-periode. 
 
Na afloop van de 13 weken termijn vraagt het Ministerie van EZ advies aan TNO Adviesgroep 

Economische Zaken (TNO-AGE)
1
, Energie Beheer Nederland (EBN)

2
, Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM)
3
 en, indien het aangevraagde gebied zich op land bevindt, Gedeputeerde Staten (GS)

4
 van 

de betreffende provincie. Zij geven, indien mogelijk, binnen 6 weken na de datum van afloop van de 
termijn voor het indienen van concurrerende aanvragen advies op diverse aspecten van de aanvraag. 
De Minister van Economische Zaken vraagt vervolgens advies aan de Mijnraad (artikel 105, derde lid, 
Mijnbouwwet) over de aanvraag. De Mijnraad vergadert tien maal per jaar. 
 
De Minister van Economische Zaken dient overeenkomstig het gestelde in artikel 17 van de Mijnbouwwet 

uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de termijn voor het indienen van concurrerende aanvragen op de 

aanvraag om een opsporingsvergunning te besluiten. De minister kan de beslistermijn eenmalig met ten 

hoogste 6 maanden verlengen. Van een beschikking tot verlening van een opsporingsvergunning wordt 

mededeling gedaan in de Staatscourant (artikel 17 Mijnbouwwet). Indien geen bezwaar bestaat tegen 

deze vergunning wordt de vergunning na 6 weken onherroepelijk. 

 

De aanvraag voor een opsporingsvergunning offshore volgt dezelfde processtappen met dien verstande 

dat hier de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3:4 van de Algemene wet 

bestuursrecht van toepassing is. Dit houdt in dit geval in dat na het inwiinen van de benodigde adviezen 

eerst een ontwerpbesluit met de achterliggende stuken gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage 

worden gelegd zodat in die periode zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend, 

waarna het besluit, met inachtneming van de ingediende zienswijzen, wordt opgesteld en wederom 

gedurende 6 weken ter inzage wordt gelegd met de achterliggende stukken. Tegen dit besluit staat beroep 

bij de Raad van State open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
1
 TNO AGE adviseert over de geologische onderbouwing van de aanvraag en eventueel de begrenzing van het gebied 

 
 

2 EBN geeft bij nieuwe maatschappijen ook separaat advies met betrekking tot de financiële capaciteit van het bedrijf, los van de specifieke 
aanvraag 

  

3 SODM geeft bij nieuwe maatschappijen/operators ook separaat advies met betrekking tot de technische capaciteit van het bedrijf, los van de 
specifieke aanvraag  

  
4 GS van de betreffende provincie geeft advies over alle aspecten die zij van belang achten 
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Tabel: procedure opsporingsvergunning ex artikel 6 Mijnbouwwet 
 

 
Procedure en Streefwaarden voor termijnen  

   

Ontvangst vergunningaanvraag 1 week 
  

Plaatsen uitnodiging Publicatieblad EU en variabel 

Staatscourant  
  

Termijn voor concurrerende aanvragen 13 weken 
  

Advisering door: ± 6 weken 

 EBN  

  TNO Bouw en Ondergrond, Adviesgroep EZ  

 Sodm  

 Provincie (onshore)  

Advisering door Mijnraad ± 6 weken 
  

Vergunningverlening EZ ± 1 maand 
  

Vergunning treedt in werking 1 dag na toezending 
  

Mededeling in Staatscourant van beschikking Bij geen bezwaar: vergunning 
  onherroepelijk na 6 weken 
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Tabel: opsomming van gegevens voor een aanvraag overeenkomstig § 1.3 Mijnbouwregeling 
 
Gegevens Aanvraag § 1.3 Mijnbouwregeling 

 
- het tijdvak;  

 

- een kaart en een beschrijving van het aangevraagde gebied (artikel 1.2.2 

Mijnbouwregeling)  
 
- soort delfstoffen, of aardwarmte;  

 
- programma met voorgenomen activiteiten in het aangevraagde gebied;  

 
- geologisch rapport  

 
- algemene, technische en financiële gegevens omtrent de aanvrager(s); zie bijlagen 

I en II van de Mijnbouwregeling  
 
 
- mijnbouwwerken in bezit van de aanvrager(s) die gebruikt kunnen worden voor de   

beoogde werkzaamheden 
- 

voorwaarden waaronder wordt samengewerkt indien aanvraag door 
meerdere aanvragers wordt ingediend 

 
- de oppervlakte van het aangevraagde gebied in km ²  

 
- aanvragen minimaal in 2-voud (bij voorkeur in 4-voud en 1x digitaal) indienen.  
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Winningsvergunning: procedure in het geval van aanvraag door houder van opsporingsvergunning 
 
De procedure voor het aanvragen van een winningsvergunning is opgenomen in Hoofdstuk 2 van de 
Mijnbouwwet (in bijzonder artikelen 14 t/m 17) en Hoofdstuk 1 van de Mijnbouwregeling. De paragraaf 
1.3 en de Bijlagen 1 en 2 van de Mijnbouwregeling geven een opsomming van de benodigde 
gegevens die moeten worden overlegd bij de vergunningaanvraag. 
 
Als de aanvrager reeds de houder is van een opsporingsvergunning kunnen geen concurrerende 

aanvragen worden ingediend. De aanvrager moet in zijn aanvraag aantonen dat de delfstoffen of 

aardwarmte binnen het vergunninggebied economisch winbaar zijn. 
 
 
Tabel: procedure winningsvergunning artikel 6 Mijnbouwwet voor houder opsporingsvergunning 
 

 
Procedure en Streefwaarden voor termijnen  

   

Ontvangst vergunningaanvraag 1 week 
  

Advisering door: 3 à 6 maanden 

  TNO Bouw en Ondergrond, Adviesgroep EZ  

 EBN  

 Sodm  

 Provincie (onshore)  

Advisering door Mijnraad ± 6 weken 
  

Vergunningverlening EZ ± 1 maand 
  

Vergunning treedt in werking 1 dag na toezending 
  

Mededeling in Staatscourant van beschikking Bij geen bezwaar: vergunning 
  onherroepelijk na 6 weken 
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Winningsvergunning: voor open gebied 
 
Een aanvraag voor een winningsvergunning voor een open gebied (een zogenaamde spontane 
winningsvergunning) kan op ieder willekeurig moment bij het Ministerie van Economische Zaken 
worden ingediend. Nadat een aanvraag is ingediend wordt een uitnodiging voor het indienen van een 
concurrerende aanvraag geplaatst in het Publicatieblad van de Europese Unie (alleen in het geval van 
winning van koolwaterstoffen) en de Staatscourant (zowel in het geval van koolwaterstoffen, andere 
delfstoffen en aardwarmte) (artikel 15 Mijnbouwwet). Gedurende 13 weken na de datum van plaatsing 
in het Publicatieblad, dan wel Staatscourant, bestaat de gelegenheid tot het indienen van een 
concurrerende aanvraag. Indien de uitnodiging ook wordt geplaatst in het Publicatieblad van de 
Europese Unie, is die datum van plaatsing leidend voor de 13 weken-periode. 
 
Na afloop van de termijn van13 weken vraagt het Ministerie van EZ advies aan TNO Adviesgroep 

Economische Zaken (TNO-AGE)-
1
, Energie Beheer Nederland (EBN)

2
, Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM)
3
 en, indien het aangevraagde gebied provinciaal is ingedeeld, Gedeputeerde Staten (GS)

4
 

van de betreffende provincie. Zij geven, indien mogelijk, binnen 3 à 6 maanden na de datum van 
afloop van de termijn voor het indienen van concurrerende aanvragen advies over diverse aspecten 
van de aanvraag. De Minister van Economische Zaken vraagt vervolgens advies aan de Mijnraad 
(artikel 105, derde lid, Mijnbouwwet). De Mijnraad vergadert tien maal per jaar. 
De Minister van Economische Zaken dient overeenkomstig het gestelde in artikel 17 van de Mijnbouwwet 

uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van de termijn voor concurrerende aanvragen op de aanvraag om 

een opsporingsvergunning te besluiten. De minister kan de beslistermijn eenmalig met ten hoogste 6 

maanden verlengen. Van een beschikking tot verlening van een winningsvergunning wordt mededeling 

gedaan in de Staatscourant (artikel 17 Mijnbouwwet). Indien geen bezwaar bestaat tegen deze vergunning 

wordt de vergunning na 6 weken onherroepelijk. 
 
Indien de aanvraag om een spontane winningsvergunning een overlopend deel van een 
aangetoond veld betreft dat in een opsporings- dan wel winningsvergunning is aangetoond, geldt 
een verkorte procedure (artikel 15, vierde lid, onder b, en vijfde lid, Mijnbouwwet) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
 TNO Bouw en Ondergrond adviseert over de geologische onderbouwing van de aanvraag en eventueel de begrenzing van 

het gebied 
 

 

2. EBN geeft bij nieuwe maatschappijen ook separaat advies met betrekking tot de financiële capaciteit van het bedrijf, los van de 
specifieke aanvraag 

  

3. SODM geeft bij nieuwe maatschappijen/operators ook separaat advies met betrekking tot de technische capaciteit van het bedrijf, 
los van de specifieke aanvraag  

  

4. GS van de betreffende provincie geeft advies over alle aspecten die zij van belang achten 
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Tabel: procedure winningsvergunning artikel 6 Mijnbouwwet voor open gebied 
 
 
 
Procedure en Streefwaarden voor termijnen  

   

Ontvangst vergunningaanvraag 1 week 
  

Plaatsen uitnodiging Publicatieblad EU en variabel 

Staatscourant  
  

Termijn voor concurrerende aanvragen 13 weken 
  

Advisering door: 3 à 6 maanden 

  TNO Bouw en Ondergrond, Adviesgroep EZ  

 SodM  

 EBN  

 Provincie (onshore)  

Advisering door Mijnraad ± 6 weken 
  

Vergunningverlening EZ ± 1 maand 
  

Vergunning treedt in werking 1 dag na toezending 
  

Mededeling in Staatscourant van beschikking Bij geen bezwaar: vergunning 
  onherroepelijk na 6 weken  


