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Verspreiding/ openbaarmaking toegestaan met bronvermelding
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 op vrijwillige basis en zonder enige andere persoonlijke belangenoptiek dan van mede-inwoner.
Wij hopen dat u hiermee van dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden is geheel uw verantwoordelijkheid.
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Aardwarmterisico’s
Er zijn altijd twee typen risico’s bij geothermie-putten:
a) Intrinsiek samenhangend met deze mijnbouwactiviteiten in een bepaalde omgeving 1
b) Als gevolg van menselijk handelen en nalaten (overheid, experts, putexploitant, de naïeve burger)
Het feitelijke eindrisico is de som van die twee en dat is altijd groter dan nul!

Krijgen die risico’s wel tijdig en voldoende de aandacht?
Snappen de Burgers goed wat het voor henzelf en omgeving betekent/ kan betekenen?
Worden die belangen voor- achteraf gedegen geborgd?
Worden gewone burgers vooraf transparant, begrijpelijk en volledig voorgelicht?
Leren we met elkaar tijdig van de mindere ervaringen elders?
Zetten we dat nu om in betere voorbereiding en afspraken vooraf?

Communicatie over de risico’s behoort begrijpelijk, afdoende, eerlijk en volledig te zijn.
En erop gericht om de inwoner- en natuurbelangen te beschermen en de weerbaarheid te verhogen
Dus een inzicht biedend waarheidsserum en geen verdovende morfinespuit

1

Geologieformatie, alsmede de vaste, vloeibare en gasvormige substanties, waaronder corrosieve, giftige en radioactieve, die automatisch
meekomen in de opgehaalde waterstroom en daarna elders in de diepe ondergrond worden teruggebracht. Verder zijn er de risico’s van
verzakkingen en bodemtrillingen (kleine aardschokken).
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Aardwarmte is niet zonder risico’s

Verantwoording
De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN). Missie: bewerkstelligen dat de belangen van de inwoners
van de lokale gemeenschap (de verbonden dorpen in het groen van onze gemeente Pijnacker-Nootdorp) voldoende aan bod
komen en worden meegenomen in de definitieve winning vergunning. De groep richt zich op voorlichting/ communicatie,
zienswijze opzet, overleg met stakeholders (inwoners en bedrijven, B&W plus de Raad, de aanvrager(s) van
winningvergunningen en EZK. Ons standpunt daarbij is dat wij niet tegen het benutten van aardwarmte zijn, maar dat we de
daaraan verbonden risico’s voor omwonenden zo klein mogelijk willen laten zijn. Onze bezorgdheid wordt mede gevoed door
een aantal recente publicaties waaruit naar voren komt dat de overheid en de exploitant, overigens naar wij aannemen met de
beste bedoelingen en deskundigheid, de risico’s voor de omwonenden van ondergronds menselijk ingrijpenbeduidend lager
heeft/hebben ingeschat dan in de praktijk blijkt. Er blijkt dat de risico’s van ondergrondse activiteitenzoals aardwarmte zeker
niet nul zijn. Wij willen onder meer bereiken dat in geval van optredende schade er niet langer degebruikelijke ellenlange,
intensieve, kostbare en gemoedsrust vretende procedures dienen te worden doorlopen zoalswe van elders in Nederland
kennen. En natuurlijk een goed voortraject als vertrekpunt.
Achtergrond
Het gaat om onze eigen Zuid-Hollandse omgeving en het is ons belang om daarvoor op te komen. Want het betreft onze
woningen (waar wij met elkaar miljarden in stopten) die veilig moeten blijven staan. Om onze omgevingskwaliteit die geborgd
moet zijn, ons woonklimaat en onze gemoedsrust die niet aangetast mogen worden, onze omgevingswaarden enintegriteit
onder en boven de grond die we moeten veiligstellen. Maar ons belang, invloed en inbreng is nog onvoldoende in beeld.
Wij hebben het volste recht op afdoende invloed op acties in boven- en ondergrond en ook op een eerlijker balans qua lusten en
lasten, een transparant- en zorgvuldig besluitvorming-traject dat echt luistert naar inbreng. En ook op medezeggenschap en
meedelen in de opbrengsten van lokale geothermie. Samen staan we hierinsterker via een heldere stellingname in deze kwestie
Want ondanks de inbreng van veel deskundigen in de procedures voor het, naar beste weten en kunnen operatoneel krijgen van
een boor- en exploitatie-activteit in de diepe ondergrond, blijken keer op keer onvoorziene omstandigheden zich voor te doen.
Die komen voort uit enerzijds ontbrekende kennis en wetenschappelijke inzichten en anderzijds uit de beperkte detailinformatie
over de situatie in de (diepe) ondergrond. De risico’s worden daarbij onjuist of onvoldoende ingeschat. De consequenties voor
exploitant en omwonenden kunnen groot zijn. Ook worden onvoldoende maatregelen getroffen om tijdens de levensduur van
een project op grond van technologische ontwikkelingen en zich ontwikkelende wetenschappelijke inzichten de risico’s te
bewaken, nader in kaart te brengen, gedetailleerd te volgen en die te verminderen. Vergunningen worden voor een zeer
langdurige periode verstrekt en zijn tijdens de looptijd niet bij te sturen in randvoorwaarden. De exploitant krijgt veelal een
monopolie positie. Er kunnen zich verstoringen in de producte voordoen door onvoorziene omstandigheden. Gezien de grote
economische belangen heeft de exploitant er belang bij om eerst zelf te willen proberen de verstoringen op te heffen. Deze
worden vanuit de grondhouding ‘het zal wel meevallen’ en ‘laten we het nog een periode aankijken’, want er is veel geld mee
gemoeid. De verstoringen worden hierdoor niet tijdig gemeld dan wel opgemerkt. Hierbij kunnen zich ook problemen voordoen
met een grote invloed op de omgeving. De exploitant probeert de gevolgen af te wentelen op de overheid en samenleving.
Gegeven deze beginsituatie zagen wij de noodzaak in om via literatuuronderzoek (Quick scan) erachter te komen wat de ervaren
tot nu toe elders zijn. Die resultaten zijn hierna weergegeven. Het blijft wel globaal en is zeker niet uitputtend.
We gebruiken het om ons inzicht te vergroten en te verscherpen en hopelijk kan het in die zin ook u wat verder helpen.
Zoals eerder opgemerkt: hoewel naar best vermogen samengesteld is dit louter illustratief materiaal en dienst u zelf vast te
stellen of dit correct qua inhoud is en is het nutten geheel uw verantwoordelijkheid.
De inhoud bestaat veelal uit een extract van een overheids-/ wetenschappelijk/ of expertrapport. Omdat deze regelmatig in de
Engelse taal zijn gesteld, zijn ze waarschijnlijk niet voor eenieder eenvoudig toegankelijk.
Met enkele regels (in blauw) zijn onze bevindingen op basis van het gestelde erbij samengevat. Mogelijk verduidelijkt dat de
essentie ervan en helpt het u verder. Leeswijzer: blader het eens door dan komt de aandacht al vanzelf op gang.
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Een kritische samenvatting
1.

2.

3.
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2

Risicoanalyses zijn vaak op een te hoog abstractieniveau en economisch gericht. Voorbeelden daarvan zijn:
maatschappelijke kosten & batenanalyses, de businesscase van een warmteput, de exploratie-risico’s, etc.
Deze gaan veelal niet of slechts globaal in op de risico’s in de lokale omgeving voor de omwonenden: welke risicoelementen spelen juist voor hen, met welke waarschijnlijkheid is dat, welke impact kan dat hebben? Vervolgens de
vertaling daarvan naar de mogelijke financiële gevolgen: de schade herstelkosten. Dat liefst zowel volgens gemiddelde
waarschijnlijkheden als volgens een ‘worst case’ scenario.
Risicobeheer, -bestuur en -verantwoording is nog te vaag gedefinieerd en onvoldoende geregeld terrein.
Men raakt niet alle essenties en verankert voorwaarden, grenzen, bewaking en beëindiging ook niet afdoende in
vergunningen en andere afspraken. De puthouder is echter wel aansprakelijk volgens de wet. Maar kun je hemzelf
adequaat aanspreken en is hij dan onverwijld verplicht en ook in staat om dat na te komen? En als dat niet goed
verloopt: staat er een ergens stok achter de deur die meteen meehelpt in de goede richting?
De omgeving moet in het voortraject, onderweg en al zeker bij calamiteiten op tijd worden betrokken en worden
ontzorgd. Dat vinden we nog niet voldoende terug in de vergunning-voornemens en dat zou er wel onlosmakelijk
verplichtend bij moeten horen. De Groningen- en Twente ervaringen, maar ook bij de Toeslagenaffaire en de
afwikkeling van de vuurwerkramp Enschede en bij de wateroverlast in 2020 (Zuid-Limburg) geven allen aan dat er nog
veel moet veranderen om de gewone burger te ontzien en te ontzorgen
Zeker voor de leek kenmerkt aardwarmte zich door haar vele onbekende mijnbouwrisico’s (je kent en ziet ze ook niet).
De leek kan veelal ook niet zelfstandig de overheidsstukken daarover voldoende begrijpen en is dus afhankelijk van
anderen. Hopelijk zijn die hen wel met goede wil en afdoende behulpzaam. Maar soms komt wat er van overheidswege
aangereikt wordt over je heen als ‘een donkere put met onduidelijkheden en zelfs met een onzekere en onbekende
gevaren en risico’s’. Met overduidelijk cryptische voorinformatie in een te krap ter visie traject, lijkt het voor de leek
meer op soepel over de problemen heen walsen in plaats van deze concreet adresseren. Jip- en Janneketaal (afgestemd
op de maatvoering en relevantie van de afnemer en zijn belangen informatie verstrekken) is bij voorbaat een groot
gebrek tot nu toe. Het mag toch niet zo zijn dat informatieverstrekking rond de zienswijzeprocedure (of al eerder!) op
de burger overkomt als een verdovende morfinespuit in plaats een inzicht biedend waarheidsserum? En ook niet dat de
lokale Bewonersverenigingen de informatie lacune dan maar moeten opvullen omdat de overheid en puthouder het
laten afweten? Dat behoort beter naar de maat van de gewone burger te gebeuren. Met als voornaamste vertrekpunt:
de inwonerbelangen op een passende wijze respecteren en borgen.
Het middel aardwarmte behoort een omgeving vriendelijk tool te zijn om daarmee op haalbare, eerlijke en betaalbare
wijze onze warmtebehoefte duurzamer in te vullen. Daarbij is het middel altijd een afgeleide en kan dus niet en nooit
zelf het hogere doel zijn. Want zelfs verduurzamen heiligt niet automatisch elk middel ongeacht de bijeffecten.
Overweeg altijd dit: in principe iedere expert, de aanvrager en de overheid altijd vooraf zeggen dat de risico’s beperkt
en vrijwel geheel aanvaardbaar en beheersbaar zijn. Anders krijgt men het project nooit verkocht aan de gewone man.
Dat geldt niet alleen in ons land (dus ook bij ons in Pijnacker-Nootdorp), maar is overal ter wereld het geval. Toch gaan
ook elders in de wereld bij geothermie zaken flink mis en soms is dat zelfs desastreus. Dat hoeft niet met zekerheid
altijd te gebeuren (en dus ook hier), maar kàn wel.
Daarom is bij risicoanalyses niet alleen een gemiddelde verwachting van belang maar behoor je ook een worst case
benadering vooraf bezien op mogelijke gevolgen en wat je daarmee nu en later doet.
Laten eenieder verstandig zijn of worden en hanteer daarbij de wijze oude Nederlandse spreekwoorden:
Een gewaarschuwd mens telt voor twee
Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast
Beter blode Jan dan dode Jan
- Haastige spoed is zelden goed 2
Vult u zelf maar verder aan; de boodschap is inmiddels al helder.

Bij grote windturbines is er een uitgebreid raadpleegtraject in fasen. Bij geothermieputten niet, terwijl het meer ingrijpend kan
zijn of worden. We mogen dus wel meepraten over de bovenbouw van en inrichting van het maaiveld, maar slecht
mondjesmaat betrokken bij de ondergrond (het feite het fundament). Terwijl onder en boven wel degelijk volstrekt
samenhangen en dat in meerdere opzichten.
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Omgeving communicatie: onze startervaring
Het voortraject: aardwarmte is inmiddels al behoorlijk bekend en erkend als bruikbaar in onze gemeente. Dat
vooral gelet op tuinderbelang die een grote warmtebehoefte voor de teelten hebben (3 maal die van de
inwoners). Bewoners werden informatief betrokken, maar dat ging niet twee spaden diep en geen
houtsnijdende inspraak. EZK gooide recent een flinke steen in het water via het uitstrooien van duizenden
Postkaartjes en dat maakte velen klaarwakker en best bezorgd:
1. 2 december 2021. Economische zaken en Milieu (EKZ) verspreidt duizenden postkaartjes in de woonwijk
Delfgauw i.v.m. de winvergunningaanvrage voor ‘geothermieput Duijvestein’. In de lokale krant een
advertentie waarin EZK verwijst naar haar website voor informatie. Binnen 6 weken kun/moet je
reageren met een zienswijze. EZK, de Gemeente en de putaanvrager vinden het op dat moment niet
nodig om meer en betere informatie te verstrekken.
Dus geen Jip- en Janneke taalvariant die een leek begrijpt en ook nodig heeft bij deze complexe materie.
Maar er wonen in de gemeente totaal 55.000 mensen die meerdere miljarden in huis en haard hebben
geïnvesteerd en ze ervaren daar levensgeluk en geborgenheid. Nu zijn er 2 putaanvragen (er komen er
uiteindelijk mogelijk 6)) met, als het goede is en gaat, voldoende lage en zeer goed beheersbare risico’s,
waaronder de door geothermie lokaal geïnduceerde bodem trillingen (kleine aardbevingen).
2. Deskundigen noemen het vooralsnog cosmetische schade die kan ontstaan. Maar dat is niet afdoende
uitgewerkt noch financieel onderbouwd. Niemand geeft ons garanties af. Een schadeverhaal traject is al
helemaal niet geëxpliciteerd, noch zorgvuldig geregeld en vastgelegd als bijbehorende plicht.
3. De stukken op de EKZ-site zijn slechts met moeite te begrijpen en ze hebben vrijwel uitsluitend een
technocratische inslag en reikwijdte. Dat is voor de burger geheel onvoldoende en onbruikbaar.
4. Na de reeds aangekondigde 2 vergunningaanvragen voor warmteputten’ kwam er ook nog een
‘aanvrage ‘kernenergie’ in de lokale media bij zonder enige verdere toelichting.
Dat eveneens met een 6-weekse zienswijze procedure, lopend via weer een ander Overheidsloket.
Gooi het maar in de pet van de gewone burger vlak voor de Kerst. Dat met juridisch formele 6 weken
tijdsruimte om zelf gedegen te bezien en gefundeerd te reageren!

Op de website van EZK 3 is een uitgebreidere toelichting opgenomen. De hoofdmoot bestaat een
uitgebreide set van 28 pdf-stukken (vele honderden pagina’s totaal) aan detailinformatie in expert taal
en soms in de Engelse taal. Er staan wel diverse kritische opmerkingen in over de putparameters, de
procedure, de bodemtrilling risico’s en hoe dat verder beperkt moet worden, etc. EZK neemt zonder
onderbouwing of reflectie of aanvulling ten dele de gemelde zorgpunten over. Overall is en blijft het
technocratisch en juridisch, en niet gericht op de inwoner en hun belangenaspecten in brede zin.

3

https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/9a8f014d15db-493b-94a4-712158c1aae7
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Het bovenstaande kwam via een advertentie in het lokale blad ter visie op 15 december 2021.
Dus is dus kort na de hiervoor gemelde twee putaanvragen en eveneens zonder iets naders erbij in de vorm van voor
de leek begrijpelijke toelichting of duiding van de omgevingsrelevantie.
Je vraagt je daarbij als gewone burger af: Is dit omdat de procedure moet worden gevolgd of is het wel erg wezenlijk
voor mij? Moet nu toch inbrengen anders verspeel ik mijn beurt?
Het verband met voorgaande aanvragen werd ook geheel niet gelegd laat staan uitgelegd, zoals: dit is mogelijk een
bijzonder en extra bijkomend risico-element; let daar dus extra op.
Bovendien: de achterliggende stukken zijn alleen te bemachtigen via zelf navragen bij de betrokken Overheid
Instantie.
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De risico-ervaringen in Groningen

Er zijn vele sites die het verhaal van Groningen vertellen. Het optimisme van 60 jaar terug (geheel geen problemen
voorzien) is veranderd in de ellende van nu (forse verzakkingen en al 1500 aardbevingen geweest).
Het is een enorm dossier geworden en helaas nog niet af. Lees dat nog eens terug op hun (vele) websites!
Er is een uitgebreid verhaal over die 60 jaar historie opgemaakt dat indringend het ervaringstraject weergeeft.
Klokkenluiders werden gehoond, de NAM en anderen bedrogen, hielden informatie achter en wensten met grote
tegenzin te vergoeden en de Overheid beschaamde het vertrouwen, zat op haar handen en keek weg.
Op de volgende pagina de lijst aan Groningse actie/belangengroepen. Daar word je koud van want die zijn allemaal
uit nood geboren. Daar is het: samen sterker in (de) ellende.
Moet en kan toch ook anders in ons aller Nederland door het beter te regelen en te ontzorgen.
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Belangengroepen Groningen
Maakt u zich hard voor gedupeerden in het aardbevingsgebied en doet u dat in groepsverband? Meld ons dat met uw
contactgegevens. Zo kunnen we elkaar vinden en ervaringen delen. Samen staan we immers sterk.
Dit zou in een fatsoenlijk land niet moeten of kunnen.
60 jaar lang hebben we met elkaar uit het Groningse land
aardgas gehaald. Dat tegen prettige prijzen (te goedkoop)
verstrekt aan de groot-afnemerbedrijven (waaronder de
glastuinbouw), aan de particulieren tegen behoorlijke prijzen
en aan Italië voor relatief een schijntje gedurende vele jaren;
want we hadden toch zoveel (overbodig) gas over?
De aardgasbaten werden in de overheid-exploitatie gestopt
(feest-pot). Wel zo makkelijk. Maar Noorwegen belegde het
grotendeels en heeft nu het grootste fonds ter wereld en een
enorm vervolgrendement gemaakt voor de gehele
samenleving. Bij ons heeft niet eens de regio Groningen extra
meegeprofiteerd. En de feest-pot is leeg.
De risico’ zijn vanaf het begin schoorvoetend ontkend en ook
gebagatelliseerd. Soms op een schandelijke wijze, zo blijkt uit
de stukken. De NAM en andere bedrijven distantiëren zich
van /verzetten zich tegen hun schade-verantwoordelijkheid
en aansprakelijkheid. De gewone man en vrouw zijn de dupe,
zitten in de ellende en vechten tegen de bierkaai.
Als je dit voor je ziet dat weet je zeker dat het altijd anders
vooraf geregend moet zijn en anders maar geen exploratie
en exploitatie toestaan, want later sta je achter inde rij in elk
opzicht en betaalt het gelag.
Kijk je naar de enorme lijst aan actiegroepen, daar word je er
moedeloos en gefrustreerd van (er zit enorm drama achter).
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De risico-ervaringen in Twente
Injecteren van afvalwater door de NAM in Twente per direct onder verscherpt toezicht 4
ROSSUM - Omwonenden van injectieputten in het noorden van Twente reageren verbijsterd op het nieuws dat de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) onder verscherpt toezicht is gesteld. Ze overwegen aangifte te doen, nu duidelijk is dat het
Staatstoezicht io de Mijnen (SodM) concludeert dat de NAM zijn wettelijke plicht bij het injecteren van afvalwater verzaakt.
Sinds 2011 injecteert de NAM dagelijks miljoenen liter licht vervuild proceswater in lege gasvelden in Twente, water afkomstig
van de oliewinning in Schoonebeek. Het wordt via een buizenstelsel aangevoerd en een kilometer diep onder de grond gebracht
via injectieputten in de gemeente Dinkelland.
Niet gemeld Het SodM ontdekte dat de NAM-problemen bij één van die putten niet tijdig onderkende, onderzocht en meldde
bij de toezichthouder. In 2017 al was er iets mis bij de injectie aan de Tramweg in Rossum. De waarschuwing van een opvallende
drukdaling werd echter genegeerd en pas maart 2021 werd het SodM erover ingelicht.
Omwonenden hebben handtekeningen verzameld tegen het injecteren van vervuild water bij Rossum. Oskar Greven en Annie
oude Engberink laten ze zien. © Robin Hilberink
Kwaad Buurtbewoner en raadslid Benny Thijkotte (Lokaal Dinkelland) zegt dat de buurt rond injectieputten ROW-2 en ROW-7
zich beraadt op het doen van aangifte. Thijkotte: „We zijn ontsteld, kwaad en verdrietig. Er was al geen vertrouwen. Nu is het
wantrouwen terecht. Een incident uit 2017 is niet gemeld, terwijl we voortdurend vragen hebben gesteld.”
Benny Tijkotte, raadslid en buurtbewoner van de injectieputten ROW-2 en ROW-7 in Rossum. © Tubantia
Thijkotte vindt dat de NAM per direct met alle lozing van vervuild water moet stoppen en de twee andere nog werkende putten
ROW-4 en ROW-5 moet sluiten. „We hebben dat altijd gevonden en deze informatie versterkt onze opvatting. Er zijn prima
alternatieven als filteren en recyclen,” zegt hij.
Afbrokkelen Wethouder Ben Blokhuis van de gemeente Dinkelland reageert dat het goed is dat het SodM kritisch toezicht
houdt. Het vertrouwen in de NAM brokkelt ook bij het gemeentebestuur verder af. Ook hij vindt dat het injecteren van het
water in Twentse bodem niet van deze tijd is.
Thijkotte merkt op dat buurtbewoners langdurig zeer ernstige overlast hebben gehad door het onderzoek naar injectieput 2. De
locatie aan de Tramweg veranderde in een fabrieksterrein. Hij zegt dat het onacceptabel is als onderzoek naar injectieput 7
dezelfde overlast veroorzaakt.
Afkoelen Statenlid Robert Jansen (GroenLinks) wil dat nu alles op alles wordt gezet om in elk geval voorlopig alle waterinjectie in
Twente te stoppen. Hij spreekt van een afkoelperiode waarin nader onderzoek moet uitwijzen of hervatting nog wel acceptabel
is. Voor hem mag het definitief ophouden. Hij maakt zich zorgen over een mogelijk intensiever gebruik van de putten 4 en 5 nu
ook put 7 dicht is. In het belang van de olieproductie is volgens hem bij de NAM de verleiding groot om daar meer afvalwater in
kwijt te raken. Dat zou tot een hogere druk kunnen leiden met zelfs aardbevingen tot gevolg.
3 miljoen liter Woordvoerder Hein Dek van de NAM zegt dat momenteel het water dat over drie putten werd verdeeld nu in de
twee overgebleven putten stroomt. Het gaat om gemiddeld 3 miljoen liter per dag. Die kunnen dat volgens hem aan en met
deze hoeveelheid blijft de NAM binnen de ruimte van de vergunning. Het bedrijf zegt dat het wel zaak is zo snel mogelijk 7 weer
in gebruik te kunnen nemen. „In geval van onderhoud of een stop hebben we maar één put ter beschikking en dan heeft dit
gevolgen voor de olieproductie in Schoonebeek”.
NAM voert controles op De NAM zegt gehoor te geven aan het verzoek van het SodM de monitoring van de andere actieve
waterinjectieputten te intensiveren. NAM: „Het SodM zal daarnaast de waterinjectie op de andere actieve waterinjectieputten
ROW-4 en ROW-5 de komende tijd extra controleren, zodat deze veilig en verantwoord voortgezet kan worden.”

4

https://www.tubantia.nl/dinkelland/injecteren-van-afvalwater-door-de-nam-in-twente-per-direct-onder-verscherpttoezicht~a85b7687/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
Frank Timmers 28-06-21, 22:38 Laatste update: 29-06-21, 11:26
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Plicht Het SodM vindt het noodzakelijk stevig op te treden. „Je zou kunnen zeggen: Er is geen water weggelekt, er is geen schade
aan het milieu, dus het valt wel mee. Maar wij vinden het wel zeer kwalijk”, zegt woordvoerster Cynthia Heine.
Ze legt uit dat een goed toezicht op mijnbouwondernemingen zoals de NAM alleen functioneert als de werkzaamheden goed
worden gemonitord en het bedrijf bereid is de problemen die zich aan het oog onttrekken te melden. „Dat goede meldgedrag is
een wettelijke plicht”, zegt ze. Niet voldoen aan die plicht is strafbaar en daarom heeft het SodM het OM ingelicht.
Vooraf Het SodM houdt tot nader orde alle stromen van proceswater dat gebruikt wordt bij de oliewinning van de NAM in
Schoonebeek nauwkeurig in de gaten. Dit verscherpte toezicht gaat er niet vanuit dat de NAM het wel goed zal doen en dat
controle achteraf voldoende is, maar leidt ertoe dat het SodM vooraf in het proces al meekijkt.
Ook zal er op leidinggevend niveau vaker contact zijn. Het SodM houdt het verscherpte toezicht vol zolang dat nodig is. Een
dergelijk ingrijpen duurde bij de NAM in Delfzijl een jaar. Het verscherpte toezicht bij Nouryon (voorheen AkzoNobel) vanwege
vergelijkbaar gedrag rond de zoutcavernes in Twente is nog altijd niet opgeheven.

Bron: NOS Teletekst, 17-12-2021
De Tweede Kamer wil dat de regering het injecteren van giftig afvalwater in lege gasvelden in Twente opschort en een
alternatief zoekt.Een meerderheid steunde een CDA-motie daarover.
Het afvalwater komt van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek.Het wordt al jaren in de Twentse bodem gespoten,tot
onrust van inwoners. Zij zijn bang voor grondwatervervuiling,aardbevingen en verzakkingen.De beloofde evaluatie van de
werkwijze bleef dit jaar uit.
Het is onduidelijk wat het kabinet met de motie doet.Minister Blok wijst erop dat de NAM een vergunning heeft en dat
stilleggen daarom niet zomaar kan.

Zie deze video’s ‘:

‘Waarom de NAM giftig afvalwater in de Twentse bodem pompt’ en: ‘Een mogelijke natuurramp (petitie)

5

Bij de video’s zelf is geen verdere uitleg nodig doch wel een evaluatie.
De veroorzaker (NAM) blijft er nuchter over: niks aan de hand. Daar denkt de omgeving echter anders over.
Je kunt van de video’s behoorlijk van schrikken. Ook her-injectie diep is/kan best gevaarlijk (zijn).
De veroorzaker is zich daarvan bewust/hoort bewust te zijn en doet het toch en houdt zich voor de domme. Gaat jarendoor.
De omwonenden realiseren zicht de problemen pas t(te) laat en moeten jaren vechten tegen de bierkaai. Uiteindelijk winnen
ze na een moeizaam traject en verlost uiteindelijk de 2e kamer hen. Ook de Centrale overheid stond er lange tijd bij en keek
ernaar.

5

https://www.youtube.com/watch?v=67wePX2mTCg

https://www.youtube.com/watch?v=JoW5VGPif3s
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Hoe ga je beter met elkaar om kan gaan : Nieuwegijn

Dus geen diffuse haastklus meer maar zorgvuldige criteria en belangenafweging en transparante informatie als een
verplichtend vertrekpunt, waarbij de bewoners partij met gerespecteerde inbreng zijn en geen toeschouwer rol.
15
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Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten
Bron: geothermie Nederland
Mooi geformuleerd., maar de praktijk is kennelijk weerbarstig. Van die uitgebreide communicatie en daadwerkelijke
inbreng is in onze situatie nog vrijwel niks terechtgekomen.
En over het reilen en zijlen van de warmt-exploitatie zelf zijn/worden we niet op de hoogste gesteld, laat staan een
medezeggenschap daarbij. Moeten we nu maar netjes en rustig blijven afwachten en hopen? Of toch maar eens
gaan claimen dat we transparantie & inbreng de noodzakelijke vereisten achten om een vergunning toe te staan?
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Masterplan Geothermie in Nederland (2018)
https://warmtenetwerk.nl/

Vele partijen betrokken. Focus in het verhaal is op ‘winbare exploitaite’ en geheel niet op de risio’s daarbij.
Indukwekkend prentjes maar onbruikbaar voor de probleemaspecten en -analyse plus vereiste inkadering.
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Gaat over ambities aardwarmte te benutten. Maar men weet nog te weinig over de diepe ondergrond (sub Surface)
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Research sustainability Geothermal Wells in the Netherlands (2017)
Gaat over de Maatschappelijke Kosten-Baten en niet of nauwelijks gefundeerd over de mijnbouw risico’s.
Maar dat laatste is eveneens van belang vaar de samenleving als geheel en de omwonenden in het bijzonder.
Onderstaande rapport pagina (p. 20) illustreert het voorgaande:

Kennelijk is er altijd geen of nauwelijks risico met deze nieuwe mijnbouwtak verbonden??
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KNMI over aardbevingen
KNMI houdt een vrij goed leesbaar wetenschappelijk betoog over verschijnsel bodemtrillingen.
Gaat niet in op aardwarmtewinningen. Meer als waarnemer dan vanuit een risicoanalyse-optiek.
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Elzevier over doublet injectie
Handelt over het beter aanpakken van technische problemen om gevaarlijke en minder gevaarlijke stoffen beter te
managen. Het feit dat er een aantal van dergelijke rapporten is toont het belang en de aandacht die het krijgt.
Maar ook dat er nog vele risico’s en onzekerheden zijn die men niet goed kent of goed genoeg beheerst.
Dat herbevestigt het belang van grote zorgvuldigheid vooraf een objectieve en voldoende brede risicoanalyse, de
mogelijke gevolgen kwalitatief en kwantitatief en financieel in beeld, de beheersing en de nazorg van schades
(onverhoopte calamiteit afwikkeling en nazorg).
De vele technocratische rapporten gaan slecht op een deel van het probleemgebied in; het geheel in samenhang
en de implicaties daarvan voor de gewone burger zijn onvoldoende in beeld gebracht.

Onderstaand rapport illustreert de operationele problemen in Europa bij geothermie:
Operational issues in Geothermal Energy in Europe (2016)
http://www.geothermaleranet.is/media/publications/Geothermal-ERA-NET-JA-Report-OpERA_Publication.pdf
Er blijken (in 2016) nog flinke TO-DO lijsten te zijn en de aandachtspuntenlijst is divers van samenstelling.
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Aardwarmte en drinkwater risico’s
‘Stille wateren hebben diepe gronden’ (Recent Rapport van Algemene Rekenkamer)
Dit Rapport is erg kritisch over het Overheidsbeleid in deze en dring aan om een (veel betere) aanpak en meer
zorgvuldigheid.
Samenvatting
Nederland is niet alleen bovengronds dichtbevolkt, maar ook in onze ondergrond is het druk; veelal onzichtbaar
vinden diverse activiteiten naast en onder elkaar plaats. Twee van die activiteiten zijn de winning van
aardwarmte (in de vorm van zout warm water) en de winning van drinkwater. Het eerste gebeurt op een diepte
van 2.000 tot 3.000 meter, het tweede op een diepte van 20 tot 300 meter. Deze activiteiten hoeven elkaar op het
eerste gezicht dus niet te bijten. Echter, aardwarmte-installaties boren dwars door de bovenste grondlagen heen.
Daarbij kunnen zowel ondergronds als bovengronds lekkages van zout water ontstaan. Dit risico vormt een
bedreiging voor de kwaliteit van ondergrondse drinkwaterbronnen. Ook de drinkwaterbronnen die zich iets
verder in de ondergrond bevinden, op een diepte tussen 200 en 700 meter, zijn kwetsbaar. Deze
reservevoorraden worden aangehouden voor de toekomst.
Dit rapport gaat over het voorkomen van risico’s voor alle ondergrondse drinkwaterbronnen bij het boren naar
aardwarmte (of geothermie). De hoofdvraag van ons onderzoek luidt: heeft de rijksoverheid de bescherming van
drinkwaterbronnen bij de ontwikkeling van geothermie de afgelopen jaren doeltreffend geregeld en uitgevoerd?
1.1 Onze conclusies
Onze hoofdconclusie is dat de drinkwaterbronnen bij de ontwikkeling van geothermie door de ministers van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) niet doeltreffend worden beschermd, noch in de opzet van
het beleid noch in de uitvoering daarvan. Hierdoor bestaan er in de praktijk risico’s voor de kwaliteit van ons drinkwater.
Dit is zorgwekkend, want drinkwater is een publieke basisvoorziening die publieke bescherming behoeft.
Onduidelijkheden in het rijksbeleid voor beheer ondergrond
De risico’s voor onze ondergrondse drinkwatervoorraden vloeien in de eerste plaats voort uit onduidelijkheden in
het beheer van de ondergrond, die doorwerken in de opzet en de uitvoering van het geothermiebeleid. Er
ontbreekt, kort gezegd, ‘regie in de ondergrond’, belegd bij een verantwoordelijke bestuurlijke partij met
bijbehorende bevoegdheden. Dat de regie in de ondergrond ontbreekt blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat er steeds
meer geothermieprojecten door zowel private als (semi-)publieke partijen worden opgestart, terwijl toekomstige
drinkwatervoorraden nog niet officieel zijn aangewezen en nog niet als zodanig worden beschermd. Het blijkt
ook uit het feit dat er aan de ene kant een ‘zwaarwegend belang’ wordt toegekend aan drinkwater in de
Drinkwaterwet, en aan de andere kant een ‘nevengeschikt belang’ voor geothermie en drinkwater in het nationale
ruimtelijk beleid voor de ondergrond. Hierdoor is het uitgangspunt voor de bescherming van ondergrondse
drinkwaterbronnen in het geothermiebeleid onduidelijk.
Onvoldoende waarborgen drinkwaterbescherming in geothermiebeleid
De risico’s voor onze ondergrondse drinkwaterbronnen zijn in de tweede plaats te wijten aan een gebrek aan
voorschriften in het geothermiebeleid. Wij zochten ‘waarborgen’ voor drinkwaterbescherming in het
geothermiebeleid en vonden aspecten die veelal een vrijblijvend karakter hadden en versnipperd zijn opgenomen
in de regelgeving voor geothermie. Het is dus lastig voor publieke en private partijen te weten wat de wetgever
op dit gebied van hen verlangt.
Bovendien beperken de ‘waarborgen’ voor drinkwaterbescherming in het geothermiebeleid zich hoofdzakelijk tot
maatregelen om te zorgen dat verontreinigingen ‘bij de bron’ (de geothermieput) niet in het milieu terechtkomen.
Veel minder aandacht is er voor:
het voorkomen dat verontreinigingen ontstaan;
het voorkomen dat verontreinigingen drinkwaterbronnen bereiken; en
het waarborgen dat drinkwater na een verontreiniging extra wordt gezuiverd.
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Impacts of shallow geothermal energy on groundwater quality
A hydrochemical and geomicrobial study of the effects of ground source heat pumps and aquifer thermal energy storage
VRIJE UNIVERSITEIT Amsterdam, PHD-dissertate van Marcel Bonte in 2013

Dissertatie over wat er allemaal mee naar bovenkomt vanuit de diep ondergrond bij aardwarmtewinning.
Gaat weliswaar onder de ondiepere geothermie. Maar als het daar al niet goed bekend is, want dan te verwachten van/op de
nog diepere aardlagen?
Naast kennistekort speelt vooral ook dat beheer en beleid nog onvoldoende zijn. Men richt zich vooral op operationele
aspecten en niet of nauwelijks op de risico’s. Dus vervolgens ook nog een besturingshiaat!
Dat alles samendoet het risico flink toenemen.
Literatuuronderzoek naar de effecten van bodemenergiesystemen op de waterkwaliteit
en naar bodembeleid
Uit literatuuronderzoek bleek dat vooral is gepubliceerd over operationele aspecten van bodemenergiesystemen, gerelateerd
aan putverstopping en thermisch rendement. De effecten van bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit, en de
betekenis ervan voor andere gebruikers, hebben minder aandacht gekregen. Zo zijn er maar weinig hydrochemische
veldstudies gepubliceerd over lage-temperatuur-WKO-systemen (< 20oC). Daarnaast bleek geen duidelijk beeld te bestaan
van het gedrag van sporenelementen bij WKO-systemen. Wel bleek uit de literatuur dat vooral redoxprocessen gevoelig zijn
voor relatief kleine temperatuurvariaties. De beleidsinventarisatie liet zien dat in veel landen in Europa bodemenergie wordt
toegepast, maar dat er nog geen specifiek beleid voor is geformuleerd. Als er iets is geregeld, komt dat meestal voort uit
beleid dat is opgesteld voordat de toepassing van bodemenergie een vlucht nam. Het gebrek aan specifiek bodemenergiebeleid kan ertoe leiden dat op sommige plaatsen ongewenste risico’s worden genomen, terwijl op andere plekken
bodemenergie zonder goede redenen wordt vermeden of geweerd. In Nederland is op 1 juli 2013 het Wijzigingsbesluit
Bodemenergie ingevoerd dat op sommige punten een verbetering heeft gebracht, bijvoorbeeld in het reguleren van gesloten
bodemenergiesystemen. Ook geeft dit Wijzigingsbesluit gemeentende bevoegdheid het gebruik van de ondergrond te ordenen
met zogenaamde masterplannen
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Enkele Internationale geothermie schades
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Nadelige Omgevingsinvloeden diepe geothermie 6
Enkele overzichten uit een EU-rapport uit 2020. Helaas allen in de Engelse taal vermeld.
Het voort te ver om hier details te behandelen. Radioactieve stoffen worden eveneens genoemd.

Bijna te veel om op te noemen en de spa dieper zie je niet eens; het blijft oppervlakkig!

SYNTHESIS OF ENVIRONMENTAL FACTORS by CROWDTHERMAL/ University of Glasgow, i.o.v. EU, in 2020
https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5d357d514&appId=PPGMS
6
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Articulatie van enige risico’s *)
- Er kunnen ongewenste en onbeheersbare doorwerkingen van de dieptelozingen naar de grondwaterlaag
optreden, met invloeden op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat laatste is een levensbehoefte voor
de natuur (planten en bomen, landdieren, vogels, insecten, vissen), voor agrarische sector (voor de koeien
en gewassen op het veld) en ook in de woon en leefomgeving.
Daarbij kan tevens (of vooral?) ondergrondse bodemleven worden aangetast. Er blijkt onder de grond
vrijwel net zoveel leven te bestaan als bovengronds. We zien het zelf niet maar het is er zeker wel en dat
zelfs tot op grote diepte (microben). Dat leven is kennelijk vrijwel even belangrijk als bovengronds leven en
behoort ook rechten te hebben en heeft onze aandacht nodig voor voldoende kwaliteit en levenskansen.
Onze verduurzaming in brede zin behoort zich namelijk niet uitsluitend te richten op of zich af te spelen aan
de oppervlakte. Dat is pas het halve werk maar blijft evengoed urgent. Wij hebben de afgelopen eeuw ons
aardoppervlak ingrijpend veranderd en inmiddels ook al ondergronds. Dat ging en gaat niet altijd goed.
Daar zetten we hier nu een lokale slag bovenop met geothermie: we behoren ook daar ook duurzaam mee
om te gaan. Wij vragen ook aandacht voor de ondergrondse integriteitsborging van het leven aldaar. En dat
omvat beduidend meer dat een put integriteit model die kijkt of al aan de oppervlakte mis is.
Met grote zuig- en retourdruk worden enorme volumes heet water naar boven gehaald en als lauw water
met nog vele nare afvalstoffen erin weer terug gespoten in de niet al te harde diepere bodemlagen alhier.
Tussen de zuig- en drukmond van een aardwarmte doublet treden forse egalisatiestromen op (duizenden
zwembaden vol met complexe giftige vloeistof). De uitwerking is in een groot gebied (kilometers) en dat van
heel diep tot richting/ aan het aardoppervlak. Wat dat de mogelijke consequenties van zijn is voor de leek
onbegrijpelijke en onbekend. Het is ook niet helder terug te vinden in de stukken. Bovendien: Zijn het alleen
simulatiemodellen tot nu toe, of zijn er ook al voldoende praktijkproeven geweest die de (lokale)
werkelijkheid realistisch benaderen en voldoende vertrouwenwekkende zijn? Dat het daarmee volledig
aangetoond en volledig verantwoord is en blijft om in de huidige opzet van warmte winning in onze slappe
ondergrond te doen plaatsvinden? Houdt men daarbij ook aantoonbaar en aanvaardbaar rekening met alle
belangen en waarden boven en onder de grond van mens en natuur voor nu en in de toekomst?
?
Bron: De initiatiefgroep
VGPN,onze
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*) ter illustratie
(VGPN)
vraagpunten op basis van de aangetroffen stukken en verworven inzichten
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Hier wonen we nabij: waardevol weidevogelgebied Zuidpolder (grutto’s)
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