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De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie in Pijnacker-Nootdorp
Website: https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte/
E-mail : infovgpn@gmail.com
Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo zorgvuldig en volledig mogelijk
van advies te zijn. Wij doen dit naar beste weten met geen ander belang dan van een mede-inwoner. Wij hopen u hiermee van
dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden van informatie is geheel uw verantwoordelijkheid.
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Introductie

Bij het opstellen van een zienwijze bij de warmteputten Pijnacker IV en V bleek de duidelijke behoefte aan achtergrond- en
vergelijkingsmateriaal (zoals soortgelijke dossiers). Eerder is al gekeken naar internationale cases. Ook valt er en te leren van de
Nieuwegein; zie de stukken (gedegen) bereikbaar via: https://www.ban-groep.nl/bandocs.htm
Deze leesbundel ‘vertrekt bij de EZK-site’ met de aardwarmtewinning voornemens die ter visie liggen.
Daaraan gerelateerd is verdere informatie toegevoegd, maar dat is zeker niet uitputtend en volledig.
Doch wel illustratief om in te zien wat zoal speelt en wat men ervan vindt. Daarnaast is het ook nuttig om de zienswijzen die al
eerder zijn ingebracht te bezien (separaat te vinden). Er blijkt een zeer breed spectrum aan signalen, aandachtpunten, focus en
opvattingen te zijn, vooral ook zorgen, kritisch signalen en a priori aansprakelijkheidsteling Overheid
Opvallend is dat de Overheid/EZK slechts beperkt informatie toevoegt aan voornamelijk formele technische expert stukken.
Met andere woorden: afdoende breedte in de informatie ontbreekt vrijwel volkomen en je moet als leek er zelf maar achter
komen binnen het (te korte) formele zienswijze traject. De Overheid heeft wel enkele digitale informatie-sessies bij bepaalde
cases gehouden. Waarom dat hier (PN) niet eerder gebeurde of niet kon is niet duidelijk geworden. De lokale overheid is veelal
buiten spel of ziet geen rol voor zichzelf.
Er zijn kennelijk al vele problemen met aardwarmte geweest in onze land en elders. Lang niet alles is al opgelost: qua
technologie, bestuurlijk en financieel valt er nog veel te verbeteren. Opvallend is dat hier en elders de lokale omgeving
nauwelijks invloed krijgt en heeft. Dat begint met tekort aan transparanten en heldere informatie. Bovendien wordt al veel (of
alles?) over en zonder hen bedisseld. Voor de hand ligt dat de particuliere puthouders uitsluitend voor eigen belang bezig zijn en
niet voor dat van de omgeving of de samenleving. Dat laatste is hoogstens een bijproduct van hun motivering (marketing) om
het erdoor heen te krijgen. Puteigenaren zijn veelal ook onvoldoende deskundig en hen ontbreekt financieel
weerstandvermogen om problemen te kunnen ondervangen. Want 1 put is zeker geen portfolio waardoor men steviger in de
schoenen kan staan. Voorbeeldje: toe de 1e put van Ammerlaan in PN het begaf moest zelfs de gemeente PN meteen bijspringen
om een 2e put mogelijk te maken. Dat gebeurde wel met ons gemeenschapsgeld (geïnd via inwonerbelastingen) en dat zonder
het ons allen te vragen of dat zo mocht en/of compenserende voorwaarden te stellen in het gemeenschapsbelang.
De volgende clustering qua te beschouwen aspecten is wellicht behulpzaam en nuttig:
1.

2.

Veiligheid voor de omgeving (kan het verantwoord hier?).
Betreft: verzakkingen, bevingen, water- en bodemkwaliteit bescherming, chemische & zware metalen en radioactieve
stoffen bijvangsten; corrosie-effecten op korte en lagen tijd, verlaten putten, put en systeemintegriteit, gas- en andere
stoffen uitstoot, brand- en ontploffingsgevaar, beheers-systematiek professioneel & ‘onafhankelijke controle &
control extern geborgd’, onafhankelijk toezicht en rapportages in brede zin, tijdige en afdoende transparantie naar de
omgeving over reilen en zeilen en problemen, meet- en alert systemen (bevingen, verzakkingen, verontreinigingen,
incidenten) met openbare inzage tijdig en afdoende is, etc.
Maatschappelijk verantwoord en -effectief (oogmerken, normen en waarden?).
Aardwarmte is een der middelen ter verduurzaming van onze warmtebehoefte volgens de trias energetica. Reductie
gaat daaraan vooraf qua prioriteit. We zien dat de putten voor een belangrijk deel voor verwarming van kassen met
een forse energiebehoefte worden ingezet. Vaak zelfs voornamelijk voor een enkeling, zoals een tuinder met grote
warmtebehoefte. Per definitie stelt deze private ondernemer zijn economisch bedrijfsbelang voorop en de win-put is
voor hem een complementair bijproduct dat daaraan bijdraagt. Hij heeft geen expertise op dit mijnbouwgebied en
moet deze inhuren. Bovendien nauwelijks voldoende financieel weerstandvermogen en extra (te?) hoog afbreukrisico
omdat het veelal slechts een put is. Gaat het mis dan failleert men en laat de shit achter als we pech hebben.
Toch wordt door EZK zonder een duidelijke set aan criteria en normen en inzichtelijke afweging aan een dergelijke
lokale warmtemonopolist de exclusieve winning-rechten gegund voor lange termijn. Dat bovendien zonder een
afdoende set aan (de maatschappelijke noodzakelijke) randvoorwaarden. Als monopolist kan hij zelf afzet (wat, wie,
wanneer, hoeveel, randvoorwaarden) en prijzen (grote speelruimte) bepalen en bedingen. Hij zal deze richten op
resultaat maximalisatie aan zijn kant (een hoogrenderend eigen vermogen, subsidie- en belastingen voordelen
binnenhalen, betere condities voor de eigen bedrijfskant qua levering en concurrentiepositie, etc.; risicoafdekking
minimaliseren qua eigen in inbreng en verantwoordelijkheid, tijdige winstafroming, lastige te doorzien
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3.

4.

bedrijfsconstructies (zoals set aan BV’s met versnippering van rollen, verantwoordelijkheden, inbreng en
wisselwerking), en naar buiten toe: bedrijf-vriendelijke rapportages in de vorm van marketing teksten).
De maatschappelijke afweging en inbreng is bij deze gang van zaken veelal uit het zicht. Het is utopisch te verwachten
dat op deze wijze een maatschappelijk verantwoord optimum wordt nagestreefd en kan worden bereikt.
Overheidsregulering en besturing (wetgeving, democratisch verantwoord, eerlijk, rechtvaardig, transparant, zorgvuldig
en zorgzaam) Onze begin ervaring is een 10-jarig gedoogtraject in onze omgeving, zonder daarbij enige adequate en
transparante feiteninzage richting de relevante omgeving gericht op hun belangen en ook geen enkele inbrengkans
erbij. Er werd op centraal Overheidsniveau op grond van ons onbekende wettelijke (en mogelijk zelfs volstrekt
onvoldoende) grondslag gedoogd en ook dat laatste werd ons niet openbaar gemeld.
Nu de actuelere wetgeving (noodgedwongen?) wel hogere eisen stelt, wordt de samenleving/ lokale omgeving zelfs
procedureel gedwongen om, op basis van zeer summiere voorinformatie, binnen 6 weken gefundeerd bezwaar in te
bergen. Dat vergt van hen en ons: een enorme inhaalslag in korte tijd maken.
De rollen en verantwoordelijkheden zijn zelf op overheidsniveau zijn ook al onduidelijk daarbij.
Experts instanties (waaronder SodM, de Rekenkamer) wijzen op de put-risico’s, de onvoldoende expertise basis en de
onervarenheid van de putuitbaters, zelf ook op de lacunes bij EZK die het niet afdoende overziet en in geen grip heeft.
Met een dergelijke startpositie moeten de omgeving-betrokkenen nu gemotiveerd hun bewaren Imbergen!
Daarbij de praktijk overziende dat de overheid bij de afweging regelmatig alsnog haar impliciete spelregels maakt, via
herformulering bezwaarpunten en antwoord Overheid. En dat leidt veelal of vrijwel altijd tot bezwaarafwijzing.
Was die eerste bezwaarstap voor de omgeving als moeilijk (= gedegen zienswijze maken met minimale kennis en
gebrekkige voorinformatie), de juridische vervolgstap naar een Raad van State bij bezwaarafwijzing is voor velen vrijwel
uitgesloten. Omdat het juridische te moeilijk is en, zo blijkt uit ervaring, ook de raad van State regelmatig bij voorbaat
de Overheidsopvatting een extra streepje voor heeft.
Al met al een machtig Overheidsblok waar de gewone burger hulpeloos aan moet toegeven/ zich overgeven.
Draagvlak (acceptatie en vertrouwen). Acceptatie moet je verdienen en dat geldt voor de gewone burger, de
puteigenaar en voor de overheid. Dat lukt echter alleen door transparantie, eerlijkheid, inbreng, realisme,
maatschappelijke legitimiteit en invoel vermogen.
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zegt het spreekwoord. Helaas is dat bij dit belangrijke onderwerp
(aardwarmte lokaal) ook al het geval. Er moet nog heel veel gebeuren in Nederland voordat de gewone man in de
relevante omgeving van de winputten) met een gerust hart kan zeggen:
‘Er is oprecht naar mijn bezwaren geluisterd en dat is afdoende en afdwingbaar verwerkt in randvoorwaarden. Ik voel
me gehoord, begrepen en ontzorgd en op basis daarvan kan ik met een gerust hart instemmen/ of: niet mee instemmen
en ook dat is door de Overheid meegenomen in haar eindbesluit.’
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Pros and cons of geothermal energy
Pros (optimistic)
The environmental impact of geothermal energy is minimal, especially compared to fossil fuel power plants.
When sited and constructed carefully, geothermal power plants can be a reliable source of renewable and environmentallyfriendly electricity and heat
Cons of geothermal energy:
generates waste,
reservoirs require proper management,
it's location-specific,
has high initial cost, and
can cause earthquakes in extreme cases.
Geothermal has the potential to become a major global energy source, but is held back by its high upfront costs.
The disadvantages of geothermal energy are mainly high initial capital costs. The cost of drilling wells to the geothermal
reservoir is quite expensive. Taking into account the cost of heating and cooling system installation thereby surging extra costs.

VGPN, Januari 2022

6

Leesbundel i.v.m. Aardwarmte Pijnacker-Nootdorp
OVERZICHT VAN DE ONVEILIGHEID IN DE GEOTHERMIE SECTOR MET VOORBEELDEN UIT DE PRAKTIJK WAAR HET MIS IS GEGAAN

http://www.ban-groep.nl/OVERZICHT_VAN_DE_ONVEILIGHEID_IN_DE_GEOTHERMIE_SEC.pdf
Rapporten, brieven en berichten van de toezichthouder in Nederland:
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) Wat is en doet het Staatstoezicht op de Mijnen
https://www.sodm.nl/sectoren/geothermie

Geothermie kan ook bevingen veroorzaken | SodM https://www.sodm.nl/onderwerpen/aardbevingen
Eisen voor milieu en veiligheid bij geothermie gebundeld | SodM
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2020/07/01/eisen-voor-milieu-en-veiligheid-bij-geothermie-gebundeld

Toezichtsignaal integriteit geothermieputten | SodM
Uit onderzoek van SodM is gebleken dat er regelmatig integriteitsproblemen optreden bij geothermieputten,
inclusief volledig door-corroderen van de verbuizing. Dat kan leiden tot verzilting van het grondwater. SodM
vindt dit ongewenst en formuleert in het toezichtsignaal aanvullende waarborgen in het putontwerp om dit te
voorkomen.
https://www.sodm.nl/binaries/staatstoezicht-op-de-mijnen/documenten/brieven/2020/06/16/toezichtsignaalintegriteit-geothermieputten/Toezichtsignaal_integriteit_geothermieputten+SodM_Geredigeerd.pdf

Rapport over de staat waarin de geothermie-sector verkeert
https://www.sodm.nl/binaries/staatstoezicht-op-de-mijnen/documenten/rapporten/2017/07/13/staat-van-desector-geothermie/SvdS+Geothermie.pdf

Brief van het SodM aan de minister over de staat van de geothermie
https://www.sodm.nl/binaries/staatstoezicht-op-de-mijnen/documenten/brieven/2017/07/13/brief-naarminister-staat-van-de-sector-geothermie/Brief+SvdS+Geothermie.pdf

SodM hernieuwt toezicht op milieu-aspecten mijnbouw | SodM
https://www.sodm.nl/sectoren/geothermie/nieuws/2019/02/15/sodm-hernieuwt-toezicht-op-milieu-aspectenmijnbouw

Kwaliteit put én locatie van belang voor volgende stap in geothermie | Nieuwsbericht SodM
https://www.sodm.nl/sectoren/geothermie/nieuws/2019/01/18/kwaliteit-put-en-locatie-van-belang-voorvolgende-stap-in-geothermie

‘ Geothermie zal in de toekomst een steeds grotere rol gaan spelen in onze energievoorziening. Dan is het
van belang dat het veilig gebeurt. Alle geo-thermisten in Nederland hebben te maken met corrosie van de
put door het oppompen van het zoute water uit de ondergrond. In sommige gevallen is de put zelfs stilgelegd
om lekkage naar de omgeving te voorkomen. Dit probleem moet duurzaam opgelost worden door een
kwalitatief betere put. Daar gaan wij komend jaar na overleg met de sector eisen voor opstellen.” Aldus
Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van SodM.
Het SodM heeft geadviseerd om terughoudend te zijn met geothermie in de buurt van seismisch actieve
breuken in de diepe ondergrond vanwege het risico op het veroorzaken van aardbevingen. En het is goed
als gemeentes rekening houden met de plek waarop zij geothermie toestaan. Geothermie moet weliswaar
bij uitstek in de buurt van afnemers plaatsvinden in verband met de transport van de warmte, maar
dat betekent niet dat installaties pal naast woonwijken hoeven te worden gesitueerd.
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2019/01/18/kwaliteit-put-en-locatie-van-belang-voor-volgende-stap-ingeothermie

SodM komt met nieuwe eisen, want ook groene energie moet veilig zijn | Trouw
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/sodm-komt-met-nieuwe-eisen-want-ook-groene-energie-moetveilig-zijn~b201d0b0/

Staatstoezicht over gegevensfouten: ‘Geen reden om te controleren’ - RTV Oost
https://rtvoost.azurewebsites.net/nieuws/320683/Staatstoezicht-over-gegevensfouten-Geen-reden-om-tecontroleren
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Voorbeelden waarbij geothermie tot aardbevingen en schades heeft geleid
Inwoners én gemeente ongerust na aardbeving door geothermieproject | Hln.be
In Moll in Belgie zijn in 2019 aardbevingen geinduceerd met een kracht van 2.1 op de schaal van Richter.
Niemand heeft dit zien aankomen of op basis van de geo-informatie voorspelt dat dit kon gebeuren. Het was
niet de eerste keer, het begon al bij de eerste injectietesten in 2016.
https://www.hln.be/in-de-buurt/mol/inwoners-en-gemeente-ongerust-na-aardbeving-doorgeothermieproject~abc3f8b2/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/24/geothermiecentrale-veroorzaakt-lichte-aardbeving-in-mol/

Last onder dwangsom voor Geothermiebedrijf CLG | Nieuwsbericht | Staatstoezicht op de Mijnen
https://www.sodm.nl/sectoren/geothermie/nieuws/2019/10/31/last-onder-dwangsom-voor-geothermiebedrijf-clg

Aardwarmteproject nabij Venlo nu niet hervat | Nieuwsbericht | Staatstoezicht op de Mijnen
https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2019/07/11/aardwarmteproject-nabij-venlo-nu-niet-hervat

Erdhebungen BB - Geothermieschäden - Das Drama mit den Erdhebungen in Böblingen
http://erdhebungen-boeblingen.de/index.php/10-erdhebungen/erdhebungen-im-amtsblatt/99-das-drama-mitden-erdhebungen-in-boeblingen-03-04-2020

Begrundung fur die Mitschuld des Landes fur die Erdwärmesonden- Bohrungen-Schäden in Böblingen
http://erdhebungen-boeblingen.de/images/Erdhebungen/Landesregierung/2019.01.25.-Schr-an-MP.pdf

Erneut Erdbeben in Kehl und Straßburg
https://erdbebennews.de/2019/12/erneut-erdbeben-in-kehl-und-strassburg/amp/

Erneutes Erdbeben bei Straßburg - Behörden ziehen Konsequenzen | bnn.de
https://bnn.de/mittelbaden/ortenau/achern/erneutes-erdbeben-bei-strassburg

Bayernwerk AG schaltet nach Erdbeben Geothermie ab - Munchen | SZ.de
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/poing-pliening-bayernwerk-ag-schaltet-nach-erdbeben-geothermieab-1.3662232

Erdwärme schlagt Wellen | Suddeutsche.de
https://www.sueddeutsche.de/wissen/erdbeben-erdwaerme-schlaegt-wellen-1.1033839

Das Baseler Erdwärmeprojekt „Deep Heat Mining“ wurde gestoppt | Focus
https://www.focus.de/wissen/klima/tid-14230/energie-mythen-mythos-geothermie-verursachterdbeben_aid_398162.html

Geothermie, St. Gallen Erdbeben
https://geothermie-schweiz.ch/geothermie/erdbebenrisiko/

Dix ans après, les fissures ravagent toujours Lochwiller | Franceblue.fr
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/dix-ans-apres-des-dizaines-de-maisons-toujours-fissureesa-lochwiller-1552933267

Voorbeelden waarbij geothermie tot (ernstige) lekkage leidt
Boorput triasboring Westland ingestort | Omroepwest
Bij het Trias project is in 2018 een boorput ingestort en zijn veel chemicalien en boorvloeistof in de bodem
terechtgekomen. Niemand weet welke schadelijke gevolgen dit gaat hebben.
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3608534/Boorput-triasboring-Westland-ingestort

Schadelijke lekkage dreigt bij alle duurzame aardwarmteprojecten in Nederland | Trouw
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/schadelijke-lekkage-dreigt-bij-alle-duurzameaardwarmteprojecten-in-nederland~be4e45e9/

Duitse huizen scheuren: 'We willen niet uit elkaar - RTL NIEUWS
https://m.youtube.com/watch?v=ynTqo8dhPA8&feature=youtu.be

NAM krijgt buizenvretende bacterie niet onder controle en investeert in nieuw materiaal | RTV Oost
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330822/NAM-krijgt-buizenvretende-bacterie-niet-onder-controle-en-investeertin-nieuw-materiaal

Vragen in Provinciale Staten over problemen die de NAM heeft met buizenvretende bacterie - RTV Oost
https://www.rtvoost.nl/nieuws/330935/Vragen-in-Provinciale-Staten-over-problemen-die-de-NAM-heeft-metbuizenvretende-bacterie

De Hofbar | De Twentse beerput van de NAM - YouTube
https://www.facebook.com/DHBPowNed/videos/de-nam-keurt-haar-eigen-vlees-in-twente/
577762373152468/?__so__=permalink&__rv__=related_videos
https://www.youtube.com/watch?v=5F7NoQEXAV8

Aardwarmte versus waterinjectie | NAM
https://www.nam.nl/techniek-en-innovatie/waterinjectie-in-twente/aardwarmte-versus-waterinjectie.html

Illegaal afvalwater geloosd bij milieuproject met aardwarmte | Rotterdam | AD.nl
https://www.ad.nl/rotterdam/illegaal-afvalwater-geloosd-bij-milieuproject-met-aardwarmte~a42a471e/
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OVERIGE REACTIES VANWEGE ONVEILIGHEID IN DE GEOTHERMIE
Aardwarmte in Nederland met ongekende risico’s: doos van Pandora - De Groene Rekenkamer
https://groene-rekenkamer.nl/6235/aardwarmte-nederland-ongekende-risicos-doos-pandora/

Waterbedrijven roepen op tot een verbod op aardwarmteboring bij hun waterwingebieden | Trouw
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/waterbedrijven-roepen-op-tot-een-verbod-op-aardwarmteboringbij-hun-waterwingebieden~b5335b70/

Scherper toezicht op aardwarmte: ‘Sla geothermieput niet direct naast woonwijk’ | Cobouw.nl
https://www.cobouw.nl/bouwbreed/nieuws/2019/01/scherper-toezicht-op-aardwarmte-sla-geothermieput-nietdirect-naast-woonwijk-101268822?_ga=2.120008776.1132808233.1590255276-338484828.1590255276

Wie gefährlich ist die Erdwärme? | Stuttgarter Zeitung
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.geothermieschaeden-in-der-erdwaermeliga-steigt-das-landab.35172f67-7944-491f-a29b-5ec3978a0fb1.html

MEER SEISMOLOGISCHE INFORMATIE EN INNOVATIES IN MATERIAALGEBRUIK NODIG VOOR
ABSOLUUT VEILIGE WINNING VAN AARDWARMTE zegt de minister in de brief aan de Tweede Kamer
over voortgang geothermie en lopende onderzoeken naar versterking van de veiligheid van de geothermie.
In deze brief staat:
Het vergroten van kennis van de ondergrond
De ondergrond is in grote delen van Nederland (waaronder de ondergrond bij Utrecht en Nieuwegein) nog
onvoldoende bekend. .......... Anderzijds betekent een onbekende ondergrond ook dat de risico’s, die aan
mijnbouwactiviteiten verbonden kunnen zijn, moeilijk in te schatten zijn. In 2018 heb ik daarom aan EBN en
TNO gevraagd om de slecht in kaart gebrachte delen van de Nederlandse ondergrond met seismiek en
boringen te verkennen.....De planning is dat het gehele programma in 2023 is afgerond.
Het aanjagen van technische innovaties
...... is een belangrijk doel voor de ontwikkeling en innovatie van geothermie het substantieel verlagen van de
kostprijs, onder andere door gebruik van meer op geothermie toegesneden installaties en materialen.
Hierin ligt een belangrijke uitdaging: goedkoper, maar wel absoluut veilig. Het voldoen aan de veiligheidsnorm
is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het ondernemen in de ondergrond. Om dit te bereiken is innovatie
nodig en vooral ook de mogelijkheid om nieuwe materialen, technieken en installatie onderdelen te testen.
Daarom is met ondersteuning van mijn ministerie door TNO, de provincie Zuid-Holland, de gemeente
Rijswijk en EBN, het Rijswijk Centre for Sustainable Geo-energy (RCSG) opgezet. Het RCSG (voormalig test
laboratorium van Shell) is een testfaciliteit, die de hierboven gewenste mogelijkheden biedt.
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2020/05/28/kamerbrief-overvoortgang-geothermie/kamerbrief-over-voortgang-geothermie.pdf

VGPN, Januari 2022

9

Leesbundel i.v.m. Aardwarmte Pijnacker-Nootdorp

Email bundel initiële vragen, leidend tot VGPN
Subject: Aardwarmte putten in PN: mijnbouwvergunning en de risico-aspecten daarvan
Beste allen,
Ik kreeg een recente postkaart onder ogen van iemand wonend in Delfgauw Emerald (was op huisnummer geadresseerd) met
daarin de melding dat een er mijnbouwvergunning aanvrage van Duijvvestein ter visie lag. Zelf dit bericht niet gehad en woon
toch in dezelfde wijk.
Voor zover mij bekend heeft de gemeente PN er helemaal geen ruchtbaarheid aan gegeven, terwijl het wel voor de hand liggend
is.
Het is zo onduidelijk wie wel op de hoogte is gesteld en wie niet en of het ter visie traject op deze wijze zorgvuldig verloopt/ kan
verlopen.
Ook blijkt uit het prentje dat Duijvvestein haar aardwarmte (ver) weghaalt nabij de Zuideindseweg en het afvoerwater weer
terugstuurt via de put onder het duurzaam weidevogelgebied Zuidpolder; dus al met al geheel niet vanonder het eigen terrein
c.q. binnen het GTB-gebied.
Het is voor de hand liggend dat er rondom deze beide putten en ook ertussen forse ondergrondse egalisatie-stromen en krachten kunnen optreden. De effecten daarvan merken we onder meer terug in bodemdaling en seismische trillingen.
Ben naar de aangegeven weblink gegaan:
https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/9a8f014d-15db-493b94a4-712158c1aae7
Daaruit blijkt dat er momenteel meerdere aanvragen (Ammerlaan en Duijvvestijn) vanuit onze gemeente ter visie liggen en het
vergunning traject ook al enige tijd loopt.
Wat me opvalt in de stukken i.v.m. Duivestijn is dat er bij de Mijnraad eveneens zorgen zijn over de seismische risico’s. Zie
daarbij tevens het TNO-advies.
https://mijnbouwvergunningen.nl/attachment/entity/c3a3e51d-37df-409d-990a-923f6d5abd1a
Mijn vragen:
1. Waarom wordt hier door de gemeente PN niet openbaar en gedegen over gecommuniceerd?
2. Wat betekenen met name dergelijke seismische risico’s, nu of later?
3. Wie is hier schade-verantwoordelijk en -aansprakelijk (denk: de put-exploitant) en is /wordt dat ook deugdelijk (= eenduidig
en afdwingbaar) meteen verankerd in de vergunning-fase via afdwingbare garanties en voorzorgen?
Zo niet: dan wordt het (weer) afwentelen op ons allen en gaat de veroorzaker-exploitant meestal vrijuit.
4. Wie bewaakt en behandelt dit milieu- en risicoaspect ‘namens de relevante omgeving’; is dat toch B&W PN en kunnen deze
bestuurders daarop ook eenduidig worden aangesproken als er problemen zijn/ worden verwacht?
Opmerking: tot nu toe is de gemeente Pijnacker geheel niet zichtbaar vanuit het bezien en bewaken van de risico’s en implicaties.
5. De mijnvergunning is in feite een exploitatie-monopolie en wordt zonder kosten/belastingen verleend (bij gaswinning is dat
anders). Voor zover bekend zijn ook geen medegebruik regels (volume, prijzen, …) vastgelegd voor deze putten in onze
gemeente.
Wel heeft de gemeente PN bij de put van Ammerlaan eerder (risicovol) meegefinancierd met het gemeenschap geld van onze
gemeente (10 mln.?). Over bijkomende afspraken daarbij (medegebruik en gemeenschap-aantrekkelijke voorwaarden) is mij
niets bekend.
Het leek me nuttig dit onder de aandacht te brengen. Want tijdige aandacht en enige voorzorg is altijd beter dan schade en/of
spijt achteraf. Wat vinden jullie dat er moet gebeuren?
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Subject: Re: Aardwarmte putten in PN: mijnbouwvergunning en de risico-aspecten daarvan
Beste allen,
Het stond toch in de laatste Telstar (week 48; staat niet onder mededelingen vooraan, maar verstopt achterin in het onderdeel
vacatures en advertenties op pag. 36.
Ik heb de pagina bijgevoegd. Is alleen informerend procedureel en geeft zienswijze mogelijkheden.
De gemeente PN (haar medelingen staan vooraan in de Telstar maakt er geheel geen gewag van..).
Toen ik het iemand vandaag uitlegde vroeg deze zich als eerste af waarom de gemeente PN hierbij zelf niet zichtbaar bij is, de
lokale risico's zorgvuldig beziet, dat de gemeenschap uitlegt en die ook bewaakt en afdekt in het belang van de bevolking als
geheel. Je behoort dit niet aan de individuele burger/inwoner over te laten (overzien het niet en missen nu reeds het verstopte
Overheidsbericht). Daar kan ik het mee eens zijn.
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Winningsplannen op EZK site (dec 2021)
https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/74685c2e-bc23-483abed9-2c4c26232b1d
Hierna een niet uitputtende samenvatting van de set aan put-aanvragen op de site. Zie ter plekke voor meer info en details.
Opvallend is dat het veelal enkelvoudige private aanvragen zijn. Wingebied ligt meestal buiten woongebieden, maar niet altijd.
het is niet te overzien wat er nog bijkomt (al in de pijplijn of later). Vrijwel alle documentatie op de site is technisch en te
complex om te doorzien als leek. Nauwelijks/geen bredere informatie en geen maatwerk naar de omgevingsbetrokkenen.

Aardwarmteproject-nabij-venlo: afwijzing door EZK op advies SodM

https://www.sodm.nl/actueel/nieuws/2019/07/11/aardwarmteproject-nabij-venlo-nu-niet-hervat
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https://www.limburger.nl/cnt/dmf20211203_95617966
Opmerking : ook ‘Glastuinbouw Nederland’ melldde openbaar ‘dat het maar onzin was dat dit niet doorging’!
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Aardwarmteproject den Haag in grote problemen

https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/nu-ter-inzage/2203a997-488d-408f-86df724f7a76ff19 Den Haag (HAL) Zorgen over opp. water en putintegriteit. Seismische metingen als beheervoorwaarde (TLS)
Miljoenenproject aardwarmte in Den Haag mislukt 29 juli 2013 Door maurice

Het miljoenenproject met aardwarmte in Den Haag, dat 4000 nieuwbouwwoningen in de wijk Zuidwest had moeten
verwarmen, is mislukt. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. Voor het 21 miljoen euro kostende project is inmiddels
door de gemeente Den Haag en energiemaatschappij Eneco faillissement aangevraagd. Zowel de gemeente als de
drie woningcorporaties Staedion, Vestia en HaagWonen, die zich eind mei al terugtrokken uit het project, zullen een
verlies van minstens 10 miljoen euro moeten nemen. Ook de subsidie die de rijksoverheid had toegezegd, zullen de
partijen zelf op tafel moeten leggen. Er wordt door het Haagse gemeentebestuur nog wel gekeken naar een
doorstart.
Technische problemen Het project begon in 2008 en had uit twee putten van 2200 meter diepte 4000 woningen
van aardwarmte moeten voorzien. Toenmalig kroonprins Willem-Alexander opende reeds in juni 2012 de
aardwarmtecentrale (zie foto), een ontwerp van het Haagse architectenbureau Splinter Architecten. In datzelfde jaar
hadden de eerste woningen op het aardwarmte-net aangesloten moeten zijn. Het systeem is echter nog steeds niet
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operationeel. Zware economische tegenwind en technische problemen bij de winning van de aardwarmte hebben
het project genekt. Door de crisis en de slechte huizenmarkt is het aantal nieuwbouwhuizen teruggeschroefd van
4000 naar een paar honderd. Het project werd daardoor moeilijk rendabel. Ook waren er diverse problemen met de
pomp die het verwarmde water omhooghaalde. Den Haag heeft de ambitie halverwege deze eeuw CO2-neutraal te
zijn.
Gemeenten wagen een gok met geothermie 2 september 2021 door Pieter van den Brand
Gezien de groeiende weerstand tegen windparken en zonnevelden, onderzoekt menig gemeente de kansen van
geothermie. Er zijn nog veel vragen rond die duurzame bron. Onduidelijk is hoeveel warmte er te winnen valt, en
of projecten realistisch zijn. En ook hierbij staat niet iedereen te juichen.
Den Haag, Utrecht en Zwolle, maar ook Pijnacker-Nootdorp, Nieuwegein en Westland. Zomaar een greep uit de
grote groep gemeenten die hun zinnen hebben gezet op aardwarmte. Energie uit de bodem, oftewel geothermie,
zit steeds meer in de lift. Volgens brancheorganisatie Geothermie Nederland zijn er zo’n twintig plekken in ons land
waar op dit moment warmte uit de diepe ondergrond wordt gewonnen, en dat aantal neemt snel toe. Tientallen
projecten zouden op stapel staan in onder meer Brabant, Gelderland, Groningen en Noord-Holland.
Kinderziekten aardwarmte In 2012 was Den Haag de gemeentelijke pionier met aardwarmte. ’s Lands eerste
aardwarmtecentrale opende dat jaar in de residentie om duizenden woningen van duurzame verwarming te
voorzien. Maar, na jaren vertraging door technische en financiële problemen kwam er in 2019 pas groen licht voor
de daadwerkelijke toepassing in woningen. Dit verloop tekent de kinderziekten rond geothermie. Het animo onder
gemeenten blijft desondanks rap toenemen. Eind dit jaar moet elke gemeente dan ook haar Transitievisie Warmte
klaar hebben. Geothermie kan mogelijk een stevig aandeel hebben in het aardgasvrij verwarmen van huizen en
gebouwen, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.
Boren in proeftuinen Ook in het Programma Aardgasvrije Wijken werpt een aantal proeftuinen zich op de nog
grotendeels onbeproefde techniek. Zo heeft Pijnacker-Nootdorp plannen om bij de herinrichting van de Klapwijk
woningen aardgasvrij te maken via de bestaande aardwarmtebron van Trias Westland. Begin juli zijn 345 woningen
in De Lier (gemeente Westland) op deze bron aangesloten, die in eerste instantie is aangelegd voor de lokale
glastuinbouw. Ook Zwolle wil warmte uit de bodem benutten in een gemeentelijke proeftuin.
De ‘exploratie’ oftewel de technische zoektocht naar aardwarmte kent kritiek. Toezichthouder Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) hamerde erop dat de veiligheidscultuur bij geothermiebedrijven zwak is en de aardwarmtewinning
zelf nog risicovol. In juni wees de Algemene Rekenkamer erop dat het Rijk de drinkwatervoorraden niet genoeg
tegen de risico’s van het boren naar aardwarmte beschermt. Door lekkages van geothermiebuizen kunnen
drinkwaterlagen verontreinigd raken. Wetgeving zou dat moeten voorkomen in de vorm van een preventieladder
drinkwater.
Veel is nog onduidelijk rond geothermie, met name ook de potentie als ‘energiebron van de toekomst’. Veel
onderzoek, inclusief boringen, zijn nodig om betrouwbaar zicht te krijgen op de diepte van aardlagen en de
temperatuur daarin. Ook de waterdoorlatendheid van de ondergrond is relevant voor de aardwarmtewinning. Deze
factoren bepalen hoeveel warmte er te winnen is en of projecten realistisch zijn.
Opbrengst valt tegen Zo moest Zwolle de verwachtingen na onderzoek halveren van 6,6 naar 3,3 megawatt aan
duurzame aardwarmte. Toch heeft de Overijsselse gemeente begin dit jaar een Europese subsidie binnengehaald om
in Zwolle-Noord een proefboring te doen. De reden voor toekenning van het subsidiegeld is de inzet van een nog
nieuwe innovatieve boormethode voor kleinere boorputten. Met deze technologie zou de productie van
aardwarmte uit dunnere aardlagen mogelijk worden verdubbeld, zodat ook kleinere geothermiebronnen rendabel te
maken zijn. De proefboring in Zwolle gaat medio 2022 van start. Als deze succesvol is, wil de stad de wijk
Holtenbroek aansluiten op een geothermienet. Er liggen al afspraken met potentiële afnemers, waaronder twee
Zwolse woningbouwcorporaties en een aantal onderwijsinstellingen. Daarna kan het project uitbreiden naar andere
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wijken. Het kantelpunt ligt volgens wethouder Monique Schuttenbeld bij 3800 woningen die overgaan op
geothermie. Voor kleinere aantallen is de businesscase van de bouw van een technische installatie niet rond te
rekenen, aldus de wethouder.
Problemen met het warmtenet in de Haagse Ypenburg
Weer ellende. De ellende met de stadsverwarming leek verholpen. Tot er deze week via een lek honderden liters
stomend water een Ypenburgse woning binnenstroomden. ,,Het móet echt veiliger.”
Bij een lekkage in het warmtenet stroomt er stomend water met een temperatuur tot 90 graden je huis in, aldus
Theo Barenbrug.
De omwonenden zijn weer geschrokken. ,,Zeker mensen met kinderen en huisdieren zijn best bang”, zegt
Ypenburger Theo Barenbrug. ,,En dat is niet vreemd. Bij een lekkage in het warmtenet stroomt er stomend water
met een temperatuur tot 90 graden je huis in. Onder hoge druk en bijna zonder beveiliging.”
Eneco. Eneco is eerder al, na protesten en de dreiging van juridische stappen, overstag gegaan en controleerde
toen alle verwarmingsinstallaties in Ypenburg. Tot nu toe zijn er al meer dan 140 reparaties uitgevoerd.
Energietransitie: drinkwater is niet ondergeschikt 30 november 2021
Het ministerie van EZK heeft zoekvergunningen voor geothermie afgegeven, deels in huidige en toekomstige
waterwingebieden van Dunea. Dit is een probleem omdat drinkwaterwinning en geothermie niet samengaan. Zowel
Dunea als de provincie Zuid-Holland maken bezwaar. Waarom sluiten EZK en IenW huidige en toekomstige gebieden
voor drinkwater niet bij voorbaat uit als zoekgebied?
Grote zorg is dat het zoute water uit de diepere lagen door lekkages in het zoete grondwater terechtkomt. De
pijpleidingen moeten door allerlei lagen zand en klei die, zie het als een dikke sandwich, in de praktijk juist de
grondwaterreserve beschermen. "Boren kan echt tot onomkeerbare schade leiden”, zegt directeur van Dunea Wim
Drossaert.
Voorzorgsprincipe “Huidige en toekomstige waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden moeten bij
voorbaat worden uitgesloten voor geothermie”, stelt Drossaert. “Anders legt de overheid grondwaterbescherming en
drinkwater in handen van bedrijven met een primair economisch belang. En dit terwijl drinkwaterbedrijven vanuit
het voorzorgsprincipe geen functies mogen toestaan die risico’s voor de drinkwatervoorziening met zich
meebrengen.” Dunea en de Provincie Zuid-Holland maken daarom, los van elkaar, bezwaar. Alle overheden hebben
een zorgplicht en moeten de drinkwaterwinning beschermen. De zoekvergunningen moeten daarom worden
aangepast.
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Heemskerk: seismische risico’s

follow up nodig ex ante en beheer inclusief metingen en TLS
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Heemskerk bezorgd om effecten winning aardwarmte Datum: 06 april 2020 17:43

Gemeente maakt zich zorgen over de risico’s op aardbewegingen en de aantasting van het grondwater.
HEEMSKERK – De gemeente Heemskerk is bezorgd om de effecten van de winning van aardwarmte. Het bedrijf Ceren doet dit sinds 2015 aan de Cieweg. Floricultura draait op de energie van deze aardwarmte. Het ministerie van
Economische zaken heeft de gemeente om advies gevraagd. De gemeente heeft een brief geschreven aan het
ministerie. In deze brief staat dat de gemeente zich zorgen maakt over de risico’s op aardbewegingen en de
aantasting van het grondwater. De gemeente vraagt het ministerie om aandacht te besteden aan deze risico’s.
Het ministerie heeft alle eigenaren van geothermiebronnen opgedragen om hun winningsplan opnieuw in te dienen.
Dit doet het ministerie omdat er een wettelijk toetsingskader is voor het winnen van energie met geothermie. Dit
was er nog niet toen Ce-ren in 2015 begon met het winnen van aardwarmte. Het ministerie neemt een besluit over
het nieuwe winningsplan. Om dit besluit goed te kunnen nemen is advies nodig, ook van de gemeente Heemskerk.
Advies Heemskerk aan ministerie: meer onderzoek en informatie nodig De gemeente vindt dat er nog niet
genoeg informatie is om een inhoudelijk advies aan het ministerie te geven. Ook is er nog niet genoeg duidelijk
over de risico’s op bodembewegingen en de aantasting van het grondwater. De gemeente heeft ook gevraagd aan
het ministerie om een participatietraject met omwonenden te houden en nog niet in te stemmen met het
winningsplan.
ZIENSWIJZE OP WINNINGSPLAN AARDWARMTE HEEMSKERK 8 maart 2021 By Frits Brouwer
In 2019 heeft het bedrijf FloriCultura aan de Cieweg in Heemskerk een officieel verzoek ingediend bij het ministerie
van Economische Zaken & Klimaat (EZK) tot instemming met hun aardwarmte-winningsplan. Het bedrijf wil
tenminste 35 jaar lang aardwarmte kunnen winnen en die benutten voor de duurzame opkweek van
uitgangsmateriaal voor orchideeën. Het gaat hier om in totaal zo’n 27 miljoen m3 kokend heet water, dat wordt
opgepompt van bijna 3 kilometer diepte. De bron bestaat overigens al sinds 2015, maar dit is op basis van een
voorlopige vergunning.
Gedurende de beoordelingsprocedure van deze aanvraag hebben TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen, de
Technische commissie bodembeweging, de Provincie Noord-Holland, de Gemeentes Beverwijk en Heemskerk, het
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de Mijnraad advies uitgebracht. Op basis van deze adviezen heeft
de minister van EZK het winningsplan van FloriCultura beoordeeld en een positief ontwerp-instemmingsbesluit
opgesteld. Sinds medio januari lag dit ter visie en kon iedereen een zienswijze indienen. Daarom was er op 10
februari ook een (on-line) informatieavond, waaraan ook twee vrijwilligers van EcoHeemskerk deelnamen.
Zo’n ontwerp-instemmingsbesluit gaat vooral over het belang van veiligheid voor omwonenden, het voorkomen van
schade en van nadelige gevolgen voor milieu en natuur. Daar gingen ook de meeste vragen over op de
informatieavond. Zo kwamen we te weten dat de boring niet helemaal zonder risico is, bijv. omdat er in 1997 een
kleine, natuurlijke aardbeving is geweest in IJmuiden.
Wij als energiecoöperatie waren natuurlijk vooral benieuwd naar de duurzaamheidaspecten van het gebruik van
aardwarmte. Zo hoorden we op onze vraag dat de aardwarmte ongeveer 5 miljoen kubieke meter aardgas bespaard
per jaar! Uiteraard staan wij positief t.o.v. het gebruik van aardwarmte als een duurzame warmtebron. Het
reduceert gewoonweg onze CO2-uitstoot! Maar deze aardwarmtewinning is – vooralsnog – exclusief beschikbaar
voor FloriCultura. Daarom zijn we bezorgd of deze vergunning er niet voor gaat zorgen dat we voor toekomstige,
andere doelen – bijv. de duurzame verwarming van woningen in Heemskerk – aardwarmte van verder weg moeten
gaan halen, wat uiteraard veel kostbaarder is. Daarom hebben we bij het ministerie van EZK een zienswijze
ingediend om daar aandacht voor te vragen, die hieronder staat. We zijn benieuwd naar de reactie van het
ministerie van EZK…
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Onze zienswijze is dat het uit de stukken, maar ook op de informatieavond, onduidelijk is gebleven in hoeverre
deze winning beperkend zou kunnen zijn voor toekomstige andere winningen van aardwarmte in de omgeving.
Om het duidelijk te stellen: heeft de minister het belang van de winning door dit bedrijf eigenlijk afgewogen,
tegen het belang van de burgers van bijv. Heemskerk en Beverwijk die tussen nu en uiterlijk 2050 over voldoende
aardwarmte willen beschikken om wellicht tienduizenden huizen te verwarmen? En heeft deze winning dus niet
tot gevolg dat er daarvoor hier in de omgeving wellicht minder aardwarmte beschikbaar is of van ver gehaald
moet worden, en van hoever precies dan? Graag zou EcoHeemskerk zien dat de minister dit publieke belang ook
afweegt bij het instemmingsbesluit.
Voor alle verdere informatie over deze vergunningsprocedure voor de winning van aardwarmte in Heemskerk,
zie: https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/57979189/kennisgevingen/57981129
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Lansingerland: laag seismisch risico

Lansingerland: laag seismisch risico, putinterferentie-aspect, putintegriteit: eisen aangescherpt
Zienswijzen bevatten meerdere a priori / voorwaardelijke aansprakelijkstellingen bij winning toewijzing
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Naaldwijk: bij meerdere putten interferentie
Gemiddeld seismisch risico. Stoplichtsysteem Ontzorgen bij schade te regelen
Scherpe zienswijzen (ecologisch, funderingsrisico, wetsopvolging gebreken bij de overheid)
Trias-tuinders aangewezen op wkk na problemen put Nieuws 16 sep 2021 De 54 tuinders in het aardwarmtenetwerk Trias
Westland moeten rekenen op een leveringsonderbreking van een paar weken.
Na een korte brand vrijdag na onderhoudswerkzaamheden bij Trias Westland, moeten procedures van Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) worden gevolgd. Dit betekent dat, na onderzoek, lessen uit het incident in de procedures en kwaliteitssysteem
worden opgenomen om herhaling te voorkomen, stelt Trias Westland-directeur Marco van Soerland. De leveringsstop beloopt
een paar weken, al is er hoop op een kortere stop. “Bij één van de twee putten, Trias 2, is eigenlijk geen schade, maar dat moet
wel vastgesteld worden. Eerst moet het onderzoek klaar zijn en na aanpassing moet het vertrouwen bestaan dat dit niet bij Trias
2 ook kan gebeuren. SodM moet dat goedkeuren. Dat kost tijd, maar het is denkbaar dat het minder tijd kost om die put op te
starten.” Bij het opstarten van productie na werkzaamheden begaf een bovengrondse leiding het. Water en gas stroomden uit
en het gas vatte vlam. Vermoedelijk is een waterslageffect in de leiding de hoofdoorzaak geweest, waardoor de leiding het heeft
begeven.
Duur extra gas Tomatenteler Kees Stijger uit Honselersdijk is één van de 54 telers aan het netwerk. Hij koos er in 2015 voor 50%
van de warmte in te vullen met Trias-aardwarmte. Nu zorgt de wkk dus tijdelijk voor de volledige warmtevoorziening. Hij is
daarvoor aangewezen op de dagmarkt voor gas met hoge prijzen. Stijger: “Maar de stroomprijzen zijn ook hoog, dus dat is niet
het probleem. We hopen dat Trias 2 snel weer in productie komt.”
Handelssysteem ligt stil De warmte uit Trias-putten kan verhandeld worden op een warmtehandelssysteem. Dat ligt nu ook stil.
Alternatieve warmte wordt er niet op verhandeld. Dat kan in de toekomst veranderen als netwerken voor warmte gekoppeld
worden in WarmteSysteem Westland (WSW) en dus alternatieve duurzame warmte beschikbaar komt. Stel dat Trias 2 in
productie komt en er beperkt warmte wordt geleverd. Gaat dat dan via het handelssysteem naar de hoogste bieder? Van
Soerland: “Dan krijgt elke teler naar rato van zijn contract geleverd. Hij kan er dan voor kiezen zijn warmte te verhandelen. De
bedrijven verschillen onderling in warmtebehoefte en fase van de productie.”
Beeldvorming aardwarmte Los van de praktische problemen is er de beeldvorming over aardwarmte. Loopt dat nu een deuk op,
juist omdat de Open Energiedag gepland stond voor zaterdag 18 september. Van Soerland: “Alhoewel het een gecontroleerde
gasbrand was, wil je dit soort incidenten niet. We doen nu zorgvuldig onderzoek en passen waar nodig onze procedures aan,
zodat dit niet meer kan gebeuren.” De officiële ingebruikname van de recent geboorde put Trias 2 op 13 oktober gaat gewoon
door.

VGPN, Januari 2022

24

Leesbundel i.v.m. Aardwarmte Pijnacker-Nootdorp

VGPN, Januari 2022

25

Leesbundel i.v.m. Aardwarmte Pijnacker-Nootdorp
Provincie Zuid-Holland houdt vast aan aardwarmtebeleid, ondanks SodM-rapport
https://www.hortipoint.nl/vakbladvoordebloemisterij/provincie-zuid-holland-houdt-vast-aan-aardwarmtebeleid-ondanks-sodmrapport/ Door Redactie Bloemisterij 17 augustus 2017
De provincie Zuid-Holland houdt vast aan haar stimuleringsbeleid voor aardwarmte, ondanks een kritisch rapport van het
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) over geothermie. Wel komt er onderzoek naar de cumulatieve impact van toekomstige
aardwarmteprojecten op de omgeving, waarbij vooral wordt gekeken naar de invloed van breuklijnen op de winning van
aardwarmte. Dat blijkt uit antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren.
Vorige maand concludeerde SodM in het rapport ’Staat van de sector Geothermie’ onder meer dat bij aardwarmteprojecten
nauwelijks gekeken wordt naar risico’s voor mens en milieu. Ook worden volgens de toezichthouder vergunningen afgegeven
voor gebieden waar verhoogde kans op aardbevingen bestaat. Op diepten van 4 km zijn de risico’s van een boring volgens SodM
te vergelijken met die van olie- en gasboringen. In de bevindingen van SodM ziet Zuid-Holland geen aanleiding om het
provinciale beleid aan te passen. Gedeputeerde Staten (GS) wijzen erop dat SodM aangeeft dat de kans op aardbevingen in ZuidHolland zeer gering is. Ook zijn er volgens GS geen gevaren voor de veiligheid van de drinkwatervoorziening omdat er niet
geboord mag worden in milieubeschermingsgebieden voor grondwater. De huidige aardwarmteprojecten zijn gezien de
grondwaterstromingen buiten de invloedsfeer van de milieubeschermingsgebieden voor grondwater uitgevoerd.
Verbeterplan Geothermie
Het ministerie van Economische Zaken, die de vergunningen voor aardwarmtewinningen verstrekt, komt volgens de provincie in
het najaar met een Verbeterplan Geothermie. Centraal daarin staan de professionalisering van aardwarmteprojecten (vooral
waar het om de financiële en technische capaciteiten van de operator gaat), de kennisopbouw van de ondergrond en de
ontwikkeling van een duidelijk kader voor toezicht en handhaving.
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Wiebes (EZK) rapporteert aan 2e Kamer in 2017 nav zorgelijk SodM rapport (enkele passages)
Financiële draagkracht over de gehele levenscyclus Tijdens het boren en de productie zijn onvoorziene technische problemen nooit helemaal
uit te sluiten. Daarom is het van belang dat de financiële draagkracht van de operator voldoende is om in deze gevallen gedurende de gehele
levenscyclus de benodigde maatregelen te kunnen nemen. Dit geldt zeker voor gevallen waar mogelijk de veiligheid voor mens, natuur of
milieu een risico lopen. Ook moet het opruimen van de putten aan het einde van de productie financieel geborgd zijn. Ik kom met een
wijziging van de Mijnbouwwet waarin de toetsing op financiële draagkracht bij de vergunningverlening kan worden aange-scherpt en waarbij
meer de nadruk wordt gelegd op financiële draag-kracht over de gehele levenscyclus. Vanwege de specifieke kennis die vereist is om de
financiële draagkracht over de gehele levenscyclus in te kunnen schatten, ga ik voor de toetsing van de financiële draagkracht advies vragen
aan EBN. Hierbij introduceer ik aanvullende toetsingscriteria. Ik denk onder meer aan de aanwezigheid van een goede business case, (zicht op)
afname en voldoende eigen vermogen. Ik zal, aan de hand van deze criteria, op een aantal momenten de financiële positie van het
mijnbouwbedrijf toetsen: bij het verlenen van een vergunning, bij aanvang van borings- en winningsactiviteiten, maar ook tijdens de
winningsactiviteiten. Op die manier kan beter worden ingeschat of de financiële draagkracht van een operator op een bepaald moment in de
tijd significant verslechterd is. Indien nodig kan ik daarbij een financiële zekerheid vragen ten aanzien van aansprakelijkheid, operationele
zekerheid of de opruimingsplicht. Deze zekerheid kan worden gegarandeerd op verschillende manieren, zoals een verzekering, een
bankgarantie of een storting van een bedrag op een geblokkeerde rekening. De toetsing op financiële draagkracht op het moment van de
definitieve toestemming voor de winning zal op basis van dezelfde criteria plaatsvinden en op basis van de daadwerkelijke winning en
geactualiseerde financiële gegevens. Op dat moment zal tevens worden gekeken of operators een reservering hebben gemaakt voor het
verlaten van de put (ontmanteling).
[Aanwezigheid en] Continuïteit van kennis en ervaring Binnen de geothermiesector is een sterke verbetering van de kennis-opbouw,
kennisdeling en inzet bij nieuwe projecten nodig. Dit is van belang voor de verdere ontwikkeling van de techniek, bewustwording van de
risico’s, innovatie en duurzame groei. Het beperkte aantal projecten en het eenmalige karakter van met name de eerste geothermieprojecten
betekent dat projecten nog niet uitgevoerd worden vanuit een stevige en op langere ervaring gebaseerde praktische en technische basis. Dit
heeft de afgelopen jaren geleid tot zorg bij SodM. Ik ondervang dit onder andere door het stellen van aanvullende technische eisen en door
een andere invulling te geven aan het toetsen op financieel draagvlak bij het vergunningverleningsproces. Daarnaast vormen de
investeringsrisico’s een beperking voor het ontplooien van nieuwe geothermie activiteiten, omdat het overgrote deel van de (huidige)
geothermie operators zich in tegenstelling tot olie en gas operators geen misboring kan permitteren. Voor veel van de huidige geothermie
operators is de winning van geothermie geen core business maar een eenmalige activiteit, waardoor er geen risicospreiding plaats-vindt over
meerdere projecten Als gewenste ontwikkeling zie ik in dit kader operators die in staat zijn regie te voeren, die kennis van de ondergrond
hebben en die financieel draagkrachtig zijn. In de huidige situatie wordt alle kennis en kunde ingehuurd en de uitvoerder en tevens
warmtevrager is daarvoor afhan-kelijk van vele consultants, adviseurs, aannemers en een boorbedrijf die allemaal geen kapitaalrisico’s lopen.
Als gevolg hiervan ontbreekt een integrale benadering waar het gaat om technische kunde en financiële capaciteit en de continuering daarvan.
Aan de andere kant ziet de geothermiesector recent ook de eerste operators die in plaats van een eenmalig project, meerdere installaties
beheren en plannen voor verdere uitbreiding hebben. Deze operators groeien steeds meer uit naar professionele organisaties door het in
dienst nemen van gespecialiseerd personeel en doordat ze belang hebben bij lange termijn kostenreductie (leercurve, innovatie) en hogere
kwaliteits- en veiligheidseisen
Als gewenste ontwikkeling zie ik in dit kader operators die in staat zijn regie te voeren, die kennis van de ondergrond hebben en die financieel
draagkrachtig zijn. In de huidige situatie wordt alle kennis en kunde ingehuurd en de uitvoerder en tevens warmtevrager is daarvoor afhankelijk van vele consultants, adviseurs, aannemers en een boorbedrijf die allemaal geen kapitaalrisico’s lopen.
Als gevolg hiervan ontbreekt een integrale benadering waar het gaat om technische kunde en financiële capaciteit en de continuering daarvan.
Aan de andere kant ziet de geothermiesector recent ook de eerste operators die in plaats van een eenmalig project, meerdere installaties
beheren en plannen voor verdere uitbreiding hebben. Deze operators groeien steeds meer uit naar professionele organisaties door het in
dienst nemen van gespecialiseerd personeel en doordat ze belang hebben bij lange termijn kostenreductie (leercurve, innovatie) en hogere
kwaliteits- en veiligheidseisen
In het verlengde van de gewenste ontwikkeling en de huidige situatie kan EBN een rol spelen bij het versterken van de geothermiesector. De
meerwaarde van EBN zit onder meer in het voeren van meer regie in een sector met veelal kleine partijen, en het vergroten van de kennis van
de ondergrond door het beschikbaar stellen van kennis (geologie, techniek, processen).
Vergroten kennis van de ondergrond Kennis van de ondergrond is niet alleen noodzakelijk om een inschatting van het potentieel te kunnen
maken, maar ook van groot belang voor het inschatten van de risico’s voorafgaand aan het boren naar geothermie. Daarnaast is goede kennis
van de ondergrond ook nodig om een veilig boortraject te kunnen ontwerpen met de juiste technologie en om een goede inschatting te
kunnen maken over mogelijke interferentie met andere toepassingen in de grond
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Procedure winningsplan
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Rollen van Experts in de EZK-procedure winningsplan aardwarmte
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Portfolio benadering aardwarmte

https://s1663788my.sharepoint.com/personal/madeleine_warmtekoudezh_nl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmadeleine%5Fwarmtekoudezh%
5Fnl%2FDocuments%2FPresentaties%2012%20maart Bron: presentaties van Geothermie alliantie PZH ea
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De Overheidsstukken op de site van EZ: Pijnacker IV en V
https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/9a8f014d-15db-493b94a4-712158c1aae7

Pijnacker-Nootdorp IV & V
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp
Waterschap: Hoogheemraadschap van Delfland
Mijnbouwbedrijf Pijnacker-Nootdorp IV: Ammerlaan Geothermie B.V.
Mijnbouwbedrijf Pijnacker-Nootdorp V: Duijvestijn Energie B.V.
Termijn terinzagelegging Pijnacker-Nootdorp IV: vrijdag 17 december 2021 tot en met donderdag 27 januari 2022
Termijn terinzagelegging Pijnacker-Nootdorp V: vrijdag 3 december 2021 tot en met donderdag 13 januari 2022

2022
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Aardwarmtewinning in de regio Pijnacker-Nootdorp
In de regio Pijnacker-Nootdorp zijn op dit moment meerdere aardwarmtesystemen gerealiseerd:
- Pijnacker-Nootdorp IV van Ammerlaan Geothermie B.V.
- Pijnacker-Nootdorp V van Duijvestijn Energie B.V.
Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV beschrijft de bestaande winning van het gelijknamige aardwarmteproject binnen de
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp IV. Het aardwarmteproject is sinds 2010 in bedrijf is en aardwarmte wint voor de lokale
glastuinbouw.
Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V beschrijft de bestaande winning van het gelijknamige aardwarmteproject binnen de
winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp V (zie rood kader op bovenstaande kaart). Het aardwarmteproject is sinds 2011 in
bedrijf is en aardwarmte wint voor de lokale glastuinbouw.

Voorgeschiedenis van de huidige situatie
Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de huidige Mijnbouwwet onder andere een
goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe
de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt.
In Nederland zijn ongeveer 20 aardwarmtesystemen die op dit moment aardwarmte winnen. Voor deze aardwarmtesystemen
zijn in het verleden winningsvergunningen en een omgevingsvergunningen afgegeven, maar in veel gevallen was er nog niet
ingestemd met een winningsplan. De aardwarmtesystemen Pijnacker-Nootdorp IV en V zijn er daar twee van. Dit komt doordat
de voorwaarden waaraan een winningsplan moet voldoen voor aardwarmtewinning nog niet waren opgenomen in de
Mijnbouwwet en -regelgeving. Aspecten die normaal gesproken in het winningsplan worden beoordeeld zijn destijds tijdelijk
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beoordeeld in andere vergunningen die nodig zijn voor aardwarmtewinning en het Staatstoezicht op de Mijnen heeft toezicht
gehouden op de winning vanuit het oogpunt van veiligheid, schade en milieu.
Om dit knelpunt op te lossen is, op basis van de Mijnbouwwet en -regelgeving in 2019 een format ontwikkeld voor een
aardwarmte winningsplan. Dit format is aan alle vergunninghouders verzonden met het dwingende verzoek om een
winningsplan conform dit format aan te leveren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Met het doorlopen van
deze procedure komt een einde aan een tijdelijke situatie waarbij aardwarmte werd gewonnen zonder ingestemd winningsplan.

Het winningsplannen Pijnacker-Nootdorp IV en V
Ammerlaan Geothermie B.V. heeft een verzoek tot instemming met het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV ingediend bij de
Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft een bestaand aardwarmtesysteem dat sinds 2010 in
bedrijf is binnen het gebied van de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp IV voor aardwarmtewinning.
Daarnaast heeft Duijvestijn Energie B.V. een verzoek tot instemming met het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V ingediend bij
de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan betreft een bestaand aardwarmtesysteem dat sinds 2011 in
bedrijf is binnen het gebied van de winningsvergunning Pijnacker-Nootdorp V voor aardwarmtewinning.
De winningsplannen Pijnacker-Nootdorp IV en V geven onder meer een beschrijving van de verwachte totale hoeveelheid te
onttrekken water, de hoeveelheden jaarlijks te onttrekken water, de temperatuur van het onttrokken en geïnjecteerde water,
de maximale injectiedruk, de bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door
bodembeweging.

Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV
Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV beschrijft de winning van aardwarmte vanaf de winningslocatie aan de Nootdorpseweg
15 te Pijnacker (zie grijs vierkant op bovenstaande afbeelding) door Ammerlaan door middel van een productieput (in rood
aangegeven op bovenstaande afbeelding) en een injectieput (in blauw aangegeven op bovenstaande afbeelding). Deze warmte
wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd
formatiewater door middel van de aardwarmteputten die reeds in 2010 zijn geboord. Het aardwarmtesysteem is sinds 2010 in
bedrijf. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Delft en Lansingerland en
in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland.
Delfstof: Aardwarmte (geothermie)
Type aardwarmtesysteem: Doublet
Productieduur: 25 augustus 2050
Maximaal debiet: 360 ©m3/uur
Totaal productievolume: 51 miljoen m3
Minimale injectietemperatuur: 20°C
Maximale injectiedruk: 39,3 bar
Verwachte bodemdaling: 8 mm
Seismisch risico: Laagste risicocategorie
Voorgeschreven beheersmaatregelen: Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting
moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren. Een Seismisch Respons Protocol (SRP) waarin
wordt aangegeven hoe er wordt gereageerd in het geval van seismiciteit.
Hydraulische stimulatie: Niet van toepassing

Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V
Het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V beschrijft de winning van aardwarmte vanaf de winningslocatie aan de Overgauwseweg
46a te Pijnacker (zie grijs vierkant op bovenstaande afbeelding) door Duijvestijn door middel van een productieput (in rood
aangegeven op bovenstaande afbeelding) en een injectieput (in blauw aangegeven op bovenstaande afbeelding). Deze warmte
wordt gebruikt door een aantal aanliggende glastuinbouwbedrijven. De warmte wordt gewonnen uit geproduceerd
formatiewater door middel van de aardwarmteputten die reeds in 2010 zijn geboord. Het aardwarmtesysteem is sinds 2011 in
bedrijf. Geografisch gezien ligt het aardwarmtesysteem in de provincie Zuid-Holland, in de gemeenten Lansingerland en
Pijnacker-Nootdorp en in het verzorgingsgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland.
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Delfstof: Aardwarmte (geothermie)
Type aardwarmtesysteem: Doublet
Productieduur: 3 februari 2052
Maximaal debiet: 180 m3/uur
Totaal productievolume: 52,5 miljoen m3
Minimale injectietemperatuur: 16°C
Maximale injectiedruk: 72 bar
Verwachte bodemdaling: 6 mm
Seismisch risico: Laagste risicocategorie
Voorgeschreven beheersmaatregelen: Een Well Integrity Management System (WIMS) met jaarlijkse rapportageverplichting
moet worden geïmplementeerd om de integriteit van de putten te monitoren. Een Seismisch Respons Protocol (SRP) waarin
wordt aangegeven hoe er wordt gereageerd in het geval van seismiciteit. Een monitorings- en actieplan waarin beschreven staat
hoe het gedrag van het systeem gemeten wordt.
Hydraulische stimulatie: Niet van toepassing

Stand van zaken
Op 28 februari 2019 heeft Ammerlaan Geothermie B.V. een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan
Pijnacker-Nootdorp IV ingediend.
Op 27 februari 2019 heeft Duijvestijn Energie B.V. een verzoek tot instemming met het aardwarmte winningsplan PijnackerNootdorp V ingediend.

Procedure
Beide verzoeken tot instemming doorlopen bij de behandeling ervan de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht), zoals is voorgeschreven in de Mijnbouwwet (artikel 34, lid 4, van de Mijnbouwwet).
Gedurende de procedure wordt advies gevraagd aan TNO, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie
bodembeweging (Tcbb), de Provincie Zuid-Holland, de Gemeenten Delft, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, het
Hoogheemraadschap van Delfland en de Mijnraad. Op basis van deze adviezen beoordeeld de minister van Economische Zaken
en Klimaat beide winningsplan en stelt twee ontwerpbesluiten op voor beide winningsplannen.
Op basis van de uitgebrachte adviezen gedurende de procedure oordeelt de minister dat er ingestemd kon worden met het
winningsplan Pijnacker-Nootdorp V. Binnenkort rondt de minister de beoordeling van het winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV
af..
Terinzagelegging ontwerp-instemmingsbesluit
Pijnacker-Nootdorp IV
Op dit moment ligt het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V ter inzage. Kennisgevingen over
het ontwerp-instemmingsbesluit Pijnacker-Nootdorp zijn gepubliceerd in de Staatscourant op donderdag 16 december 2021 en
in het lokale huis-aan-huisblad Delft op Zondag op zaterdag 18 december 2021. Gedurende de terinzagelegging zijn het
ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle onderliggende stukken in te zien via deze website en via
www.nlog.nl/aardwarmte. Ook is het mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien. Neem hiervoor contact op met
medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gedurende de terinzagelegging is voor iedereen mogelijk
om een zienswijze in te dienen.
Pijnacker-Nootdorp V
Op dit moment ligt het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V ter inzage. Kennisgevingen over
het ontwerp-instemmingsbesluit Pijnacker-Nootdorp zijn gepubliceerd in de Staatscourant op donderdag 2 december 2021 en in
de lokale huis-aan-huisbladen De Heraut op woensdag 1 december 2021 en in Telstar op donderdag 2 december 2021.
Gedurende de terinzagelegging zijn het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle onderliggende stukken in te zien
via deze website en via www.nlog.nl/aardwarmte. Ook is het mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien. Neem
hiervoor contact op met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gedurende de terinzagelegging is
voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen.
Terinzagelegging ontwerp-instemmingsbesluit
Pijnacker-Nootdorp IV
Op dit moment ligt het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V ter inzage. Kennisgevingen over
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het ontwerp-instemmingsbesluit Pijnacker-Nootdorp zijn gepubliceerd in de Staatscourant op donderdag 16 december 2021 en
in het lokale huis-aan-huisblad Delft op Zondag op zaterdag 18 december 2021. Gedurende de terinzagelegging zijn het
ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle onderliggende stukken in te zien via deze website en via
www.nlog.nl/aardwarmte. Ook is het mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien. Neem hiervoor contact op met
medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gedurende de terinzagelegging is voor iedereen mogelijk
om een zienswijze in te dienen.
Pijnacker-Nootdorp V
Op dit moment ligt het ontwerp-instemmingsbesluit op het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V ter inzage. Kennisgevingen over
het ontwerp-instemmingsbesluit Pijnacker-Nootdorp zijn gepubliceerd in de Staatscourant op donderdag 2 december 2021 en in
de lokale huis-aan-huisbladen De Heraut op woensdag 1 december 2021 en in Telstar op donderdag 2 december 2021.
Gedurende de terinzagelegging zijn het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en alle onderliggende stukken in te zien
via deze website en via www.nlog.nl/aardwarmte. Ook is het mogelijk om op afspraak het dossier fysiek in te zien. Neem
hiervoor contact op met medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Gedurende de terinzagelegging is
voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen.

Meer informatie
Voor meer algemene informatie over aardwarmte kunt u ook terecht op de websites, www.nlog.nl,
www.allesoveraardwarmte.nl en www.geothermie.nl.
Voor nadere informatie over het winningsplan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer M.E. Kuiper (telefoon:
070 378 68 14; e-mail: m.e.kuiper@minezk.nl).
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Enkele passages uit de door EZ vermelde stukken Pijnacker IV

https://mijnbouwvergunningen.nl/attachment/entity/ec877ffe-a252-435c-a908-5202ae915b3f

De eerdere vergunning was voorlopig en afgegeven in 2o11.
Duijvestijn vroeg/vraagt meer en schat zelf de omgevingseffecten gunstiger in dan adviesinstanties v.d. Overheid.
Dat toont nut en noodzaak van onafhankelijke expertise van goed niveau aan!
EZ citeert divers instanties en hun adviezen. Neemt dat grotendeels maar niet helemaal over.
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EZ dus soepeler

Klinkt bijna te mooi om waar te zijn. Hoe zeker is dit?
Wat betekent het als er nog (veel) meer putten komen in onze en aangrenzende gemeenten?
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KNMI metingen: hoe relateer je die aan deze specifieke omgeving en kun je er op terugvallen (relevante omgeving
representatief, afdoende compleet, juridisch bruikbaar als bewijsgrond?
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Opm: dit alles behoort meegenomen te worden en mag niet vrijblijvend te zijn!

Niet zo best voor een aanvrager als dat zo is; slecht voorbereid rapport of heeft men overvraagd?
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Mijnraad eveneens bezorgd en maakt ook kanttekeningen bij de gang van zaken in het verleden.
Conclusie: Diverse experts merken hiervoor op dat je scherp(er) moet regelen en het winningsplan niet goed genoeg is.
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De tabel geeft vrijheidsgraden om regelen, terwijl TNO aangaf: retourtemp moet 35 graden zijn ivm seismisch risico?
Worden seismische trillingen nu wel of niet locaal geregistreerd, bewaakt en deskundig beoordeeld?
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Willen we ook van op de hoogte zijn/blijven hoe dat loopt en of er problemen/tekortkomingen zijn.

Zie verder het besluit wat alles samenvat qua beschikking. Vooral/voornamelijk technocratisch en te lastig te begrijpen.
Daarin bijvoorbeeld niets over schadeverantwoordelijkheid en verhaalmogelijkheden.Waar en hoe wordt dat verankerd?
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Advies PZH/ODH: https://mijnbouwvergunningen.nl/attachment/entity/7bb06381-c6c9-4bd5-981c-e7056d9314e6

Provincie heeft/uit ook zorgen maar doet er verder niets actiefs mee.
Advies PN https://mijnbouwvergunningen.nl/attachment/entity/21135531-68ef-4184-a88f-db0a17d55ee4

Dit laatste is zeker niks geworden! Bovendien noemt gemeente Ammerlaan en niet Duijvestijn en tekenen B&W ook niet zelf
een dergelijk belangrijk stuk.
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https://mijnbouwvergunningen.nl/attachment/entity/21135531-68ef-4184-a88f-db0a17d55ee4

Druk max 72 Bar en temp 35 graden passen bij elkaar om seismische risico’s op laag te houden.
De tweede alinea is ook bijzonder: vragen over/kanttekening bij zorgvuldigheid traject in het verleden.

Wat blijkt uit het voorgaande?
De communicatie naar bewoners wordt aan Duijvestijn overgelaten; is dat objectief en voldoende compleet?
Waar kunnen bewoners eenvoudig terecht bij vragen/problemen/signalen?
Worden de bewoners van PN door de overheid eveneens tijdig en transparant geinformeerd over haar beoordeling van de
rapportages over deze invulling van de vergunning door de houder, problemen en maatregelen, inclusief handhaving? Eveneens
tav (naar ik aanneem) permanente seismische metingen en wat die vervolgens impliceren?
Wie ziet toe op het correct en compleet zijn van de registraties en rapportages van/door de houder?
B&W van de gemeente PN zijn in dit traject volstrekt uit beeld. Hebben zij geen enkele rol noch verantwoordelijkheid in deze en
blijven ze voor exploitant en inwoners ‘onzichtbaar’ en niet betrokken bij dit dossier?
Lessen uit de gaswinning (Goningen problematiek) qua bevingsrisico misschattingen en hoe dit te voorkomen en te bewaken?
Wat betekent dit voor deze vergunning qua na te leven randvoorwaarden?
Overige randvoorwaarden
- lokaal monopolie voor winning en levering aardwarmte schaaarse energiebron: effectief in te zetten – non-discriminatie
gebruikers (volume en prijzen)
- eisen /garanties/verzekeringen van/doo houder om evt. schade te kunnen verhalen
- omgevingsherstelplicht door en op kosten van de verg. houder bij latere ontmanteling als onderdeel van de vergunning
Leesbaarheid/woordkeus, voorbeelden: String inhibitor, abandonneren, mitigeren, compactie, bodemtrilling (kennnelijk
alternatief woord voor de meer bekende term: aardbeving.
Dat laatste woord gebruikt men wel om eea in Groningen te duiden).
Al met al een belangrijk overheidsstuk wat voor de leek ontoegankelijk en mogelijk zelfs onbruikbaar is.
Maar de overheid heeft aan de publicatie-eisen voldaan en de leek moet het maar zelf uitzoeken!
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Wat te vinden is over Duijvestein en Mijnbouw (naast haar marketing reclame)

Kennelijk (te) veel BV’s. Onduidelijk waarom nodig/verantwoord is ivm verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Zo wordt het
door de omgeving aansprakelijk stellen bij schades en nakomen afdwingen vanzelf een groot probleem.

https://mijnbouwvergunningen.nl/attachment/entity/694cd44d-c936-4a35-83de-edc3058a247a
Winningsrapport blz 6:
Duijvestijn Energie BV communiceert proactief met omwonenden en andere stakeholders in de
omgeving. Informatie wordt verschaft via de website. Daarnaast worden er regelmatig presentaties gegeven tijdens
evenementen en zijn er op aanvraag rondleidingen voor geïnteresseerden.
Als nabije inwoner helemaal niets gemerkt van deze proactieve communicatie.
Op de website van Duijvestijn staat alleen reclame voor eigen parochie.
blz 37
In theorie kan er wel compactie optreden in de aquifer door het thermo-elastisch effect rondom de
injectieput. Ook kan compactie optreden door de drukverlaging rondom de productieput. De
bodemdaling aan het maaiveld ten gevolge van compactie in de aquifer is berekend met behulp van
DoubletCalc 2d. De bodemdaling is het hoogst in het donkergroene gebied *) en bedraagt ca. 3,5 mm.
Hierbij is uitgegaan van een productie van 210 m3/uur voor een periode van 35 jaar.
*) = Zuidpolder: duurzaam weidevogelgebied =< 4 mm. Akkerdijkse plassen? Emerald industriegebied en woonzone?
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