Zienswijze op aardwarmteputten Pijnacker-Nootdorp IV en V

Aan:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat,
Inspraakpunt winningsplan Pijnacker-Nootdorp IV en V,
Postbus 111,
9200 Drachten.

Pijnacker-Nootdorp, 12 januari 2022,
L.s.,
Wij hebben kennisgenomen van uw publicatie in het huis-aan-huisblad Telstar en per postkaart in de gemeente
Pijnacker-Nootdorp. Op 2 december 2021 (geothermiebron Pijnacker-Nootdorp IV) respectievelijk 17 december 2021
(geothermiebron Pijnacker-Nootdorp V) vermeldt u daarbij de ter inzagelegging van u ontwerp-instemmingsbesluiten
aangaande de geothermiebronnen PN IV (Ammerlaan) en PN V (Duijvestijn). Via uw websites biedt u inzage in -vooral
technisch getinte- risicorapporten. Wij overzien dat we dat we bij 2 putten in onze gemeente in een rijdende trein
zitten, waarbij gedurende ca. 10 jaren volgens een gedoogvariant wordt gewerkt. Destijds is echter lang niet alles
gedegen onderzocht en geregeld. Zo ontbreekt afdoende en doorzichtige informatie naar en inbreng van de lokale
omgeving vrijwel geheel. Echter de nieuwe mijnbouwwetgeving verplicht nu tot het vaststellen van definitieve
vergunningen met heldere voorwaarden en alsnog inbrengmogelijkheden via een zienswijze.
Waar wij voor willen waarschuwen is om nu via een te smal toetsingskader (uitsluitend deze nieuwe mijnbouwwet en
uitsluitend gericht op haar veiligheidsaspecten) heel snel alles op louter technische overwegingen vast te pinnen,
daarbij het bredere maatschappelijke plaatje niet afdoende meenemen of zelfs verwaarlozen. In ieder geval zou elke
vergunning afgifte zodanig moeten zijn dat een breder palet aan randvoorwaarden alsnog mogelijk wordt, ook deze
reeds bestaande putten. Dat zou niet alleen nu moeten gebeuren maar ook in de toekomst bij gewijzigde inzichten.
Want wij vinden een (breder dan uitsluitend risico-aspectengericht) omgeving-beleidskader qua inbreng bij
aardwarmte nodig op zowel centraal en decentraal niveau, omdat er nu er steeds meer warmteputten gaan komen.
Zowel SodM, als Nationale Rekenkamer als Mijnraad wezen al meerdere op diverse lacunes in en ook bij de huidige
gang van zaken, zowel procedureel als inhoudelijk. Daar komt nog bij dat de Omgevingswet van ons allen terecht een
beter ‘Integraal afwegen’ vergt. Dus niet uitsluitend enkelvoudig aspectgericht specifiek besturen en besluiten.
Met name bij het verduurzamen van de energievoorziening zou het integraal benaderen nog prominenter moeten
gebeuren, waaronder een open oog voor de lokale omgevingsbelangen (inclusief die van de zwakkeren) en daarnaast
hun betrokkenheid in een vroegtijdig stadium.
Bij windturbines hebben we al langere tijd een uitgebreider beleidskader en ook een gedegener voortraject met een
ruime raadpleegcomponent, milieueffectenrapporten en zienswijze-inbreng. Iets vergelijkbaars zou er hier toch ook
moeten zijn of zeker komen? Voorts is er meer aandacht nodig voor de relatie tussen draagvlak en de
inbrengmogelijkheden van omwonenden nu en later. Bij aardwarmte ontbreekt daar momenteel nog veel en we
moeten ook nog veel bijleren. Boven- en ondergrond behoren in deze evengoed en even zorgvuldig afgedekt te zijn.
Ook horen ze onlosmakelijk bij elkaar en dat betekent wisselwerking en het stelt mogelijk aanvullende eisen.
Als inwoners1 hechten wij zeer aan onze omgeving, waar wij levensgeluk en geborgenheid ervaren voor onszelf en
onze naasten. Wij mogen van een winningsvergunning verwachten dat deze daaraan op geen enkele wijze afbreuk
doet. Tegelijk moeten we erop kunnen vertrouwen dat er afdoende recht wordt gedaan aan onze gerechtvaardigde
belangen qua risico-beheersing-en afdekking, een eerlijke en evenwichtige lokale lusten en lasten balans en ook de
medezeggenschap over wat er gebeurt met ‘de bronnen van onze gemeenschap onder onze voeten’ en ook onder
welke voorwaarden. Wij zien structureel en effectief verduurzamen als een wezenlijke uitdaging voor onze gehele
samenleving voor nu en later. Natuurlijk hebben we de ambitie om daar met elkaar hard aan te werken via alle
mogelijke wegen en middelen. Dat echter wel op een zodanige wijze en met zodanige consequenties dat de belangen
van mens en natuur in brede zin op een rechtvaardige en evenwichtige wijze worden geëerbiedigd en in stand blijven.

1

Wij nemen daarbij eveneens de bedrijven en bedrijvenparken mee in onze gemeenschap Pijnacker-Nootdorp omdat
ze via hun lokale bedrijvigheid, output en werkgelegenheid een directe band met ons hebben en onderhouden.
Bron: VGPN, januari 2022
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Wij hebben de volgende vertrekpunten voor ogen:
1.
Onze onder- en bovengrond behoren onlosmakelijk bijeen en zijn levensbelangrijk voor ons.
Vanuit onze optiek en beleving is de ondergrond van ons allemaal, met voor ieder gelijke rechten en plichten.
Dat geldt in het bijzonder voor lokale bodemschatten, waaronder de aardwarmte onder onze voeten.
Die schatten behoren niet zonder meer exclusief (of voortijdig) geclaimd te worden door een enkele partij of
partijen binnen en buiten onze gemeente zonder er tegelijk de redelijke randvoorwaarden erbij.
Die onze lokale belangen gedegen afdekken in brede zin: risico-aspecten, kwaliteit en integriteit omgeving,
medebestemmingsrecht nu en later, de benutting en/ of toewijzing er van aan eindgebruikers met ons
medeweten en medezeggenschap, transparantie in professionaliteit van de technische bedrijfsvoering,
maatschappelijk verantwoord ondernemen, het doelbewust zuinig omgaan met dit schaarse energiegoed en
een allocatie van bedrijfswinsten mede toevallend aan de omgeving (gemeenschap Pijnacker-Nootdorp) .
2.
De overheid behoort in haar toewijzing van winningsrechten het voorgaande voluit mee te nemen
en/ of zo nodig aan te wijzen waar/hoe dit alsnog wordt geregeld (voorbeeld: via lokale vervolgcontracten
onder gemeentelijke regie binnen of aansluitend op algemene kaders/vertrekpunten. Het effect van de
winning-rechten toewijzing mag nooit zijn of worden ‘het recht van de sterkste’ en/of: 'wie het eerst komt
wie het eerst maalt’. Anders gaan de lokale (altijd) schaarse ondergrondse warmtevolumes qua toewijzing en
verbruik in de volgorde die een puteigenaar (in zijn unieke positie van monopolist) bepaalt. Dat betreft:
volumes, prijzen, afzetvoorwaarden. Een monopolist zal beginnen met de eigen prioriteiten en dat
optimaliseren naar het eigen bedrijfsresultaat, zonder of nauwelijks inbreng van de omgeving en/of hun
belangen daarbij als 1e prioriteit beschouwend.
3.
De voorafgaand aan de vergunning toewijzing uitgevoerde technische omgevingsrisico-analyses
behoren de omgevingsrisico’s in de volle breedte op een inzichtelijke en afdoende wijze te tonen aan ‘de
leek-omwonenden’. Dat onderbouwd met afdoende bewezen en toepasselijke theoretische de modellen en
(dat liefst) ook praktijktoetsen erbij. Als dat alles nog niet voldoende kan of nog te onzeker is qua uitkomsten,
dan identificeren wat en hoe dit verder aan te vullen op korte en langere termijn. Voortschrijdend inzicht en
bewaking van de praktijk-compliance behoort men te borgen via een onafhankelijke expertisepartij.
Die daarbij niet alleen overheid en puteigenaar informeert en deze partijen niet vrijblijvend adviseert (normadviezen), maar ook de omgeving informeert op een tijdige, transparante en complete wijze. Daarbij kan
men ook tijdstermijnen vaststellen waarbinnen een herijking plaats zal vinden op basis van voortschrijdend
inzicht en derhalve geen open einde-regelingen voor langere tijd faciliteren.
4.
Bij deze aardwarmte bronnen (met zonder enige twijfel een hoge maatschappelijke waarde) is de
continue inzetbaarheid en feitelijke inzet een wezenlijke nutsfunctie. Vandaar dat een verantwoording extern
betreffende zowel het maatschappelijk- als het bedrijfseconomisch reilen en zeilen ervan noodzakelijk is.
Dat niet alleen op transparante wijze richting de overheid (op zowel lokaal als provinciaal als nationaal
niveau) maar ook richting de betrokkenen in de directe omgeving. De laatsten gaat het vooral om de
benutting van voor hen belangrijke en waardevolle ondergrond (dat tegelijk een onlosmakelijk fundament
van en voor de bovengrond vormt) op voor hen acceptabele wijze en voorwaarden. Dat behoort te gebeuren
met hun instemming en betrokkenheid voor ‘een goede zaak’. Dat vergt volstrekte openheid, inbreng,
instemming en resultaatdeling. Als het goed is worden (vrijwel?) alle randvoorwaarden en uitgangspunten al
in de gunningfase, zoals het nu in de voorliggende ontwerpbesluiten, bepaald en vastgelegd. Want achteraf
lukt dat niet gemakkelijk meer, omdat puteigenaar en omgeving niet bij voorbaat parallelle belangen hebben
en dus andere doelen en resultaten nastreven.
5.
Keuzes en besluitvormingsprocedures behoren op een zodanige wijze te worden opgezet en
gehanteerd dat de inbreng van de omgeving ten volle tot haar recht komt.
Bij grotere windturbines is dit reeds geregeld vanaf het prille begin tot aan de besluitvorming tot de
opstelling ervan en ook in de operationele fase. Dat werkmodel ontbreekt tot nu toe bij aardwarmte en dat
zou toch wel moeten. De gedragscode van de aardwarmte winning-sector is op dit punt veelbelovend, maar
heeft in de praktijk van onze omgeving dat nog geheel niet waargemaakt. Beter lijkt het daarom aan te
sluiten bij datgene wat we al kennen bij de windturbine-procedures (zoekgebieden fase, alternatieven fase,
concretisering fase en realisatie). Daar gaat alles in heldere stappen met duidelijke rollen en met
medebetrokkenheid. Met op de omgeving gerichte bruikbare en veelal afdoende voorinformatie. Dit tevens
inhakend op de ambitie van de Omgevingswet om de geïsoleerde aspectgerichte aanpak te verlaten voor een
Bron: VGPN, januari 2022
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meer integraal denken en handelen. Waarbij de belangenafweging beter en evenwichtiger kan zijn en vooral
ook: beter gericht op de lokale maatvoering en behoeften.
6.
Alle voorgenoemde vertrekpunten zijn noodzakelijke voorwaarden voor lokaal draagvlak en
vertrouwen. Want vertrouwen en draagvlak zijn hard nodig bij de energietransitie en daar ontbreekt het zelfs
op nationaal niveau in belangrijke aan. Mede omdat de burger destijds in het voortraject (klimaattafels) niet
betrokken werd en er nu een inhaalslag nodig blijkt. Je bereikt voldoende draagvlak en vertrouwen echter
alleen door de persoonlijke burger- en ook de bredere omgevingsbelangen veel duidelijker voorop te stellen
en die ook echt mee te laten tellen. Dus niet via een aanpak van ‘het verkopen via selectief voorlichten’.
Ook niet doordat men pas in de eindfase (mede omdat men procedureel veel te laat is geïnformeerd en
betrokken) de eigen belangen pas dan kan of soms moet verdedigen. Dat komt op de burger over als (zeker
qua tijdsdruk) reeds met de rug tegen de muur geperst, zoals ook nu in onze casus geldt.
De overheid weet dat wel maar doet er tot nu toe niks extra’s aan om het de omwonenden gemakkelijker te
maken. Daarbij is en blijft het de omwonenden veelal onhelder wie feitelijk de zienswijzen zorgvuldig weegt,
welke criteria daarbij worden gehanteerd, wie de implicaties bepaalt, wie selecteert op wat wel of niet
relevant is en dat ook vervolgens helder motiveert. Tenslotte: wie uiteindelijk, alles overziend, definitief
besluit en alle spelregels vaststelt. Zal kennelijk de minister wel zijn. Maar is dat slechts een juridische
formaliteit of heeft het toch echt meer in zich dan uitsluitend dat? Wordt hier de veelbesproken
noodzakelijke verandering in overheid-bestuurscultuur nu wel zichtbaar en heeft deze ook vereiste inhoud?
In het navolgende gaan wij op basis van de stukken die via EZK beschikbaar zijn gesteld voor de geothermiebronnen
PN IV en PN V op onderdelen nog wat meer specifiek op in. Wij hanteren daarbij als hoofclusters:
A) Veiligheid voor de omgeving
B) Maatschappelijk verantwoord en effectief
C) Overheidsregulering en -besturing
D) Draagvlak
A. Veiligheid voor de omgeving (kan het verantwoord hier?).
Betreft: verzakkingen, bevingen, water- en bodemkwaliteit bescherming, chemische & zware metalen en
radioactieve stoffen bijvangsten die ook nog giftig kunnen zijn; corrosie-effecten op korte en lange termijn,
verlaten putten, put en systeemintegriteit, gas (ca. 1m3/m3 water komt mee omhoog) 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 successen en problemen, meet- en alert systemen (bevingen, verzakkingen,
verontreinigingen, incidenten) met openbare inzage tijdig en afdoende is, etc.
Wat wij noodzakelijk achten:

a.

De veiligheid van bewoners (persoon en bezit in iedere vorm) behoort te allen tijde voor 100%
gewaarborgd te zijn 2 3. Trillingen en bevingen onder en in het bewoonde gebied van onze gemeente moeten
we geheel willen uitsluiten. Dat betekent dat er zowel bovengronds als ondergronds in principe alleen op
veilige afstand van de bewoonde omgeving naar heet grondwater voor aardwarmte kan worden geboord en
heen en weer gepompt.

b.

In het advies van Tccb e.a. wordt er ook over gesproken dat de theoretische modellen nog steeds
verder doorontwikkeld worden. Dat betekent voor ons dat ze mogelijk nog niet goed genoeg of betrouwbaar
zijn voor onze situatie. Als iemand daar nu wel een garantie voor durft af te geven en tegelijk ook volledig
borg staat en kan staan bij fouten achteraf, dan vernemen wij dat graag van u en verwachten dat het een
2

Overheid zegt kennelijk dat de Groningen & Twente voorbeelden geheel niet vergelijkbaar kunnen zijn of worden
qua risico’s, nu en later. Waar blijkt onderbouwd uit dat dat volstrekt aannemelijk is en ook altijd zal blijven? En als
dat zo evident en zeker is voor hen: kunnen en willen ze dat dan ook a priori naar ons toe garanderen en ons tegelijk
geheel ontzorgen bij onverhoopte toekomstschades? Mogen wij daar op rekenen als een na te komen contract met
ons aangegaan?! De praktijkervaring in alle mijnbouwcases, overal ter wereld, is dat in het begin alles prima lijkt.
Maar als de problemen later toch komen is ‘Leiden in last’ in de lokale omgeving en geeft de overheid vaak niet thuis.
3
http://www.ban-groep.nl/OVERZICHT_VAN_DE_ONVEILIGHEID_IN_DE_GEOTHERMIE_SEC.pdf
Bron: VGPN, januari 2022
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onlosmakelijk onderdeel vormt van de vergunning-randvoorwaarden. Het is volgens ons van eminent belang
om, met name voor de aspecten risico’s en onzekerheden, blijvend actieve aandacht te behouden en de
opgedane kennis, ervaringen en ontwikkelingen zo snel als maar mogelijk is weer in technische en andere
randvoorwaarden te verwerken die in of naast de initiële winning-vergunning aan de houder en/of exploitant
worden opgelegd. De vergunningen dienen dus een ‘levend document’ te zijn en niet een eenmalig statisch
document dat voor een periode van 35 jaar of langer geldt. Een regelmatige herijking is daarvoor
noodzakelijk.

c.

Indien echter een 0% schadevrij risico niet volledig kan worden gegarandeerd 4, dan is er altijd een
onafhankelijke risico-scenario-analyse vereist van ‘het gemiddelde risico’ en van ‘een worst case’ voor de
lokale inwonerkant, inclusief een zorgvuldige financiële doorrekening. Dat uit te voeren door een
onafhankelijke instantie en uitgaande van de expert-risico informatie met onzekerheidsmarges erbij.
De opzet en resultaten behoren met alle partijen (stakeholders) te worden doorgenomen, op haar
consequenties bezien en in afspraken en spelregels in de vergunning(en) te worden omgezet.

d.

Overigens zijn we er wel blij mee dat er in het ontwerp-instemmingsbesluit wordt gekozen voor een
bedrijfsoptie 5 die gericht is op behoud van een lage risico-categorie (SHA), zoals u al door experts werd
geadviseerd. Want de aanvrager(s) diende(n) een te hoog gegrepen en te risicovol winningsplan in en zagen
ook te weinig toe op de consequenties daarvan op de omgeving.
Al moeten wij er wel bij aantekenen dat bij PN V de marge in de evaluatiescore van de door TNO aanbevolen
maatregelen niet als ruim kan worden betiteld. Dat u (EZK) daarbij van het TNO-advies van een maximale
temperatuurafname van 40 graden Celsius afwijkt, en vervolgens geen hertoetsing op de gevolgen ervan op
de evaluatiescore vraagt, baart ons zorgen. Wij verzoeken u dat in ieder geval te corrigeren en die TNOaanbevelingen onverkort te volgen , want gelet op onze zwakke bodem zijn we nu reeds bezorgd 6.

e.

Wij bevelen tevens aan om partijen zoals Deltares en TUDELFT Geothermie via, van de
belanghebbende partijen onafhankelijke, testen met schaalmodellen te laten onderzoeken of de theoretische
modellen wel voldoende representatief kunnen zijn voor de uitwerking onder- en bovengronds van de
werkelijk enorme zuig- en drukacties (72 bar, max -/- 40 graden Celsius en 180 m3/uur bij Put V en 39 bar,
max -/- 40 graden Celsius en 360 m3/uur bij p ut V; dat betekent vele Olympische zwembaden rondpompen

Zo wordt op tal van plaatsen bij de risicobeoordeling van put PN V termen gebruikt als ‘kan niet worden uitgesloten’,
‘naar verwachting beperkt’, ‘verwachte’, etc. Juist dit soort beoordelingen pleiten voor niet al te grote stelligheid en
bovendien voor grote voorzichtigheid in het ongeadresseerd en diffuus laten van de daaruit voortkomende risico’s.
Met een grensscore van 0,33 in het SHA tussen ‘laag’ en ‘midden’ en een feitelijke score (die u niet nader heeft
gedefinieerd/vastgesteld/vermeld/ toegelicht) is de eindconclusie dat bij de geothermiebron Pijnacker-Nootdorp V
naar verwachting sprake is van een ‘laag risico’ theoretisch. Misschien is dat naar de huidige stand van zaken wellicht
juist, maar voor ons als omwonenden is het geheel niet te overzien en al zeker niet bijster overtuigend. Dat baart ons
grote zorgen. Daarom pleiten wij ervoor om, daar waar sprake is van dergelijke risicobeoordelingen, deze voor de
leek concreter uit te werken en daarnaast a priori voldoende voorzorgsmaatregelen te treffen die de betreffende
risico’s zo vroegtijdig mogelijk onderkennen, registreren, mitigeren, en de gevolgen ervan kunnen voorkomen dan wel
op de meest kort mogelijk termijn structureel kunnen herstellen. En dat zonder daarbij de belangen van de
omwonenden en de omgeving op een ‘zorgeloze’ leefomgeving uit het oog te verliezen, maar die juist zorgvuldig voor
ogen houden. Concreet vragen wij: een uitgewerkte ontzorgparagraaf in de vergunning-randvoorwaarden voor de
putten IV en V. Indien passend op de omgevingsbehoefte opgezet kan dat ook als template voor de toekomst gelden.
De historie elders heeft de noodzaak daarvan al genoegzaam aangetoond. Tevens vragen wij om een onafhankelijke
risico-scenario-analyse van het gemiddelde risico en van een worst case voor de lokale inwonerkant te doen opstellen
5
Waaronder: 72 bar max. druk en 35 graden retourwater temperatuur en een debiet van 180 m3/uur
6
Zo werd ons gemeld: “Wij wonen ruim 30 jaar aan de Noordweg in Pijnacker. De afgelopen jaren, dat gaat al heel
wat jaren terug, voelde ik, met name ’s nachts, een paar keer per week een trilling door het huis gaan. Het is nooit
lang, maar duidelijk voelbaar. Ik ben er meerdere keren wakker van geworden, maar kon niet verklaren waar het
vandaan kwam. Bij onze navraag bleek mijn buurman de trillingen ook te voelen. Ik heb die trillingen een paar keer bij
de Gemeente gemeld, maar het is niet gelukt om daar een antwoord op te krijgen.
Uit de stukken van met name De Provincie lees ik dat er zorgen zijn over de “cumulatieve effecten van meerdere
geothermiesystemen in nabijheid van de breuklijn”. Dat zou o.a. een middelgroot risico op seismische activiteit kunnen
veroorzaken. Onze huizen zijn onderheid met houten palen van 16 meter lang. De huizen zijn gevoelig voor trilling. Dat
merken wij als er zwaar vrachtverkeer langsrijdt en als er zandwagens of tractoren langsrijden.”
Bron: VGPN, januari 2022
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in korte tijd) die kennelijk in onze slappe bodem acceptabel worden geacht 7 9. Terwijl onze ondergrond al
behoorlijk en gevaarlijk zakkende is en ook flink onder zeeniveau ligt (verzilting). Voorts is het voor ons
onduidelijk waarom in deze aan elkaar grenzende warmtebronnen een zo groot verschil in volume en
toegestane druk wordt genoemd. Immers dat bevordert toch alleen maar ongelijkheden in de ondergrond?
We hebben het in onze omgeving in feite over een oud veenachtig moerasgebied. Met lange heipalen stutten
we onze huizen en ook andere objecten op een dunne zandlaag een zo’n 15-25 meter eronder.
Onzes inziens is het zelfs van nationaal belang om het voorgaande nog eens goed te bekijken via serieus
schaalmodel-onderzoek, want beter en tijdig inzicht is zonder twijfel belangrijk. Erger voorkomen is namelijk
altijd te prefereren dan genezen achteraf, zo hebben de eerdere mijnbouwvoorbeelden, zoals Groningen en
Twente, ons in ieder geval en wel heel indringend geleerd. Daar zijn achteraf tal van al dan niet onderkende
risico’s een nare werkelijkheid geworden voor velen.

f.

In het rondgepompte water zitten vele agressieve en giftige stoffen en zware metalen. Voorts blijkt
er interferentie te zijn tussen de putten PN IV en PN V. Het beschouwd gebied waar de geothermiebron haar
invloed doet gelden, ligt ook onder delen van twee woonwijken 10. De winning vindt grotendeels plaats in het
groengebied dat regionaal is benoemd als zeer waardevol weidevogelgebied (met de een unieke grutto
populatie die een stevig verder herstel behoeft) en wat verder ligt het gebied de Ackerdijkse Plassen, dat een
hoge nationale natuurstatus heeft. Wij missen tevens afdoende aandacht en onderzoek als het gaat om de
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Wij willen eenduidiger cijfers over wat is toegestaan: de concept vergunning geeft te veel speelruimte en bevordert
zo onzekerheden.
9
Over de gehele periode van de vergunningsaanvraag gaat het voor PV IV en voor PN V om ruim 90 miljoen m3 water
dat strikt gescheiden moet blijven in de ondergrond. De aangeleverde gegevens melden dat het bij PN V ‘slechts’ om
ca. 50 miljoen m3 zou gaan zijn onzes inziens onjuist. Immers met een debiet dat tweemaal zo hoog is als van PN IV,
zal toch ook het totaalcijfer ook ongeveer verdubbeld moeten zijn. WE hebben het over ruim 55 miljoen m3 water dat
strikt gescheiden moet blijven in de ondergrond. Dat zijn meer dan 10 Olympische zwembaden per week!
Nemen we de putten van Duijvestijn en Ammerlaan dan is het al meerdere malen meer dan ‘het Twente probleem
(her-injectie door de NAM) dat mogelijk nu wordt gestopt op basis van een 2e Kamermotie.
In het rondgepompte water zitten vele agressieve en giftige stoffen en zware metalen. Voorts blijkt er interferentie
met een/de naastliggende put te zijn. Het beschouwd gebied waar de geothermiebron haar invloed doet gelden, ligt
onder delen van twee woonwijken. De winning vindt grotendeels plaats in het groengebied dat regionaal is benoemd
als zeer waardevol weidevogelgebied (met de een unieke grutto populatie die een stevig verder herstel behoeft) en
wat verder ligt het gebied de Ackerdijkse Plassen, dat een hoge nationale natuurstatus heeft.
10
In Annex 3 zijn de gebieden waar de geothermiebronnen hun invloed kennelijk doen gelden in een kaarttekening
weergegeven. Daar wordt ook aangegeven dat er inconsistentie tussen beide tekeningen zichtbaar is ten aanzien van
de wijze waarop de Franse methode is gehanteerd voor het bepalen van de buitenbegrenzing." Naast het feit dat we
vraagtekens zetten bij de contourbegrenzingen volgens annex 3 in relatie tot de feitelijke ondergrondse activiteiten/
stromingen, vragen wij ons af wat de juridische gevolgen van deze afbakening zijn. Is het zo dat erbuiten geen
schadeclaims kunnen gelden? Gelden er impliciete restricties binnen de contouren? Wordt allen bewaakt tot op de
grens van deze contouren, etc. Kortom de uitleg van de echte betekenis ontgaan ons van deze contouren en een
heldere en omvattende uitleg daarover ontbreekt in uw stukken.
Bron: VGPN, januari 2022
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ecologie 11 en bodemintegriteit te beoordelen, meten en handhaven. Onze natuur- en milieuorganisaties 12
hebben daar eveneens zorgen over en de Drinkwaterbedrijven kennelijk eveneens 13 14 .
Het natuur- & milieu-aandachtsgebied behoeft en verdient meer verdieping en ook een betere verankering
van de uitgangspunten, de monitoring en de waarborgacties 15. De onderhavige putten zijn nog gebaseerd op
enkelwandige pijpen. De sector heeft inmiddels een model gemaakt voor verbeterde putintegriteit waarin
onder meer dubbelwandige pijpen zijn opgenomen. Vraag is dus of het lokaal goed genoeg is en blijft.

g.

Ook in onze omgeving behoort adequate lokale continue seismische monitoring 16 plaats te vinden
onder direct toezicht van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Bij het optreden van trillingen of
aardbevingen wordt op basis van een vooraf bepaald en overeengekomen protocol de exploratie of
exploitatie direct stilgezet en worden alle partijen (waaronder altijd ook de inwoners) hierover direct en
transparant geïnformeerd. Voortzetting kan alleen plaaatsvinden als alle partijen (inclusief omwonenden op
advies van SodM)) daarmee kunnen instemmen op goede gronden.

h.

Elke vorm van schade (inclusief waardedaling en/of planschade) bij bewoners die door bewoners
afzonderlijk en/of in samenhang wordt ingebracht wordt door exploratie- en/of exploitatieverantwoordelijke erkend en vergoed op basis van omgekeerde bewijslast (bewoners hoeven geen

11

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_biosphere
De diepe biosfeer is het deel van de biosfeer dat zich onder de eerste paar meter van het oppervlak bevindt. Het
strekt zich uit tot ten minste 5 kilometer onder het continentale oppervlak en 10,5 kilometer onder het zeeoppervlak,
bij temperaturen die kunnen oplopen tot meer dan 120 °C. Het omvat alle drie de domeinen van het leven en de
genetische diversiteit wedijvert met die aan de oppervlakte. Deze domeinen zijn de Archaea (oorspronkelijk
Archaebacteria), Bacteria (oorspronkelijk Eubacteria), en de Eukaryota. De eerste aanwijzingen voor diep leven
kwamen uit studies van olievelden in de jaren twintig, maar het was niet zeker dat de organismen inheems waren
totdat in de jaren tachtig methoden werden ontwikkeld om besmetting vanaf het oppervlak te voorkomen.
Ondergrondse organismen spelen een cruciale rol bij het handhaven van de snelheid en stabiliteit van meerdere
ecosysteemprocessen, waaronder plantproductiviteit, ontbinding en nutriëntenkringloop. Er zijn complementaire
ecologische theorieën voorgesteld om ondergrondse biodiversiteitspatronen te verklaren, waaronder theorieën met
betrekking tot de beschikbaarheid van boven- en ondergrondse hulpbronnen, nutriëntenstoichiometrie en abiotische
omgevingsfactoren (dit zijn: de temperatuur, de hoeveelheid licht, de aanwezigheid van water, de samenstelling van
de bodem, enzovoorts). Het abiotische deel van een het ecosysteem wordt ook wel een biotoop genoemd,
Earth's Depths Are Teeming With Otherworldly Microbes
https://www.wired.com/story/deep-carbon-observatory-subterranean-ecosystems/
12
De aandacht voor ecologie: wiens expertise en aandachtsveld is dit vanuit de centrale overheid? Hoe gaat dat
mee in het totale traject en welke afwegingen spelen daarbij een rol? Min van EZK?
13
Door een toename van antropogene activiteiten aan maaiveld en in de ondergrond raakt grondwater tot steeds
grotere diepten verontreinigd met een breed spectrum aan stoffen. Ook wanneer stofconcentraties beneden de
geldende grondwaterkwaliteitscriteria blijven, kunnen gebruiksfuncties worden aangetast.
Bron: Deltafact “Mogelijke lange-termijn effecten van grootschalige geothermie op grondwaterkwaliteit”, versie 1812-2020. Deze ‘vergrijzing’ is volgens de Adviescommissie Water (2017) een urgent probleem, vooral met het oog op
de drinkwatervoorziening.
14
“Huidige en toekomstige waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden moeten bij voorbaat worden
uitgesloten voor geothermie”, stelt Wim Drossaert, CEO DUNEA. “Anders legt de overheid grondwaterbescherming en
drinkwater in handen van bedrijven met een primair economisch belang”. Vergelijkbaar: “Hoe zit dat met de
bescherming van waardevolle natuurgebieden?”
15
Zoals via metingen door Hoogheemraadschap van Delfland en anderen (letterlijk: dieper gaand) de bodem- en
oppervlaktewaterintegriteit te doen bewaken. Ook ecologische veranderingen zouden moeten worden meebeschouwd. Want ook op dat vlak hebben wij en anderen zorgen en die zijn via uw rapporten nog onvoldoende
weggenomen, omdat vervuiling-risico’s zullen blijven en zeker geen nul zijn of worden. In tegendeel zelfs: ze kunnen
groeien door de enorme retourstroom, waarvan aantal, omvang en risico-eigenschappen ons nog onvoldoende
bekend zijn. Het retourwater zal nu en later zeker nooit drinkwaterkwaliteit zijn en het behoudt haar gevaarlijke
eigenschappen, zoals giftig en corrosief en nog veel meer nadelige kenmerken.
16
Wij dringen er bij u op aan om de exploitant te verplichten gebruik te maken van een meer lokaal opgesteld
meetnetwerk zoals Tccb adviseert en dat onafhankelijke experts dit eveneens bewaken, analyseren en over
rapporteren. Dat geeft ons als omwonenden wat meer gemoedsrust en vertrouwen. Zeker als die gegevens
publiekelijk beschikbaar worden gesteld, niet alleen op de eigen site van de exploitant maar ook bijvoorbeeld op de
site van de gemeente
Bron: VGPN, januari 2022
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ingewikkeld causaal verband aan te tonen). Inwoners en bedrijven worden procedureel ontzorgd door een
onafhankelijke instantie met heldere uitgangspunten en spelregels die ze waarmaakt 17 18.
Wij verwachten een uitgewerkte ontzorgparagraaf in de vergunning-randvoorwaarden 19.
De historie elders heeft de noodzaak daarvan al genoegzaam aangetoond. Zeker moeten worden gesteld dat
de hieraan verbonden financiële risico’s gedragen kunnen worden door de exploitant.

i.

Exploratie- en/of exploitatie-verantwoordelijke partijen behoren aantoonbaar kapitaalkrachtig
genoeg te zijn, dan wel voldoende en passend verzekerd te zijn, inclusief een langdurige garantstelling.
Ze behoren ook omvangrijke schades te kunnen vergoeden en dat een zodanig niveau en wijze dat ook de
schade na afloop van de exploratie/ de exploitatie nog steeds kan worden vergoed 20.
Als het goed is staat de overheid hiervoor garant en dekt tevens een passende en tijdige financiële
afwikkeling bij voorbaat af en verhaalt dat vervolgens bij de veroorzaker.

j.

De informatievoorziening die nodig is voor een gedegen beoordeling van exploratie-initiatieven
moet onafhankelijk, volledig, transparant en begrijpelijk zijn voor alle partijen. Informatie die afkomstig is van
initiatiefnemer kan op verzoek van de omgeving betrokkenen onafhankelijk worden geverifieerd zonder
kostendrempels aan hun kant; dus ook dat wordt vergoed!
B. Maatschappelijk verantwoord en -effectief (oogmerken, normen en waarden?).
Aardwarmte is een der middelen ter verduurzaming van onze warmtebehoefte volgens de trias energetica.
Reductie gaat qua prioriteit vooraf aan conversie. Het te bereiken einddoel van de energietransitie is oer saldo een
substantiële reductie van de CO2-uitstoot (en liefst zelfs 100%). Geothermie is echter als industrieel proces dat niet
CO2-uitstoot vrij is. De verbranding van de grote hoeveelheden vrijkomend gas (ruim 1m3 gas per opgepompte m3
water) veroorzaakt ook significante CO2-uitstoot 22. Daarbij komt dat men de zware pompen continu moet laten
draaien (elektra inzet, naar we aannemen: groen) en soms het meekomend gas moet verbranden, hetgeen echter
niet zonder CO2-uitstoot kan.
We zien dat de putten voor een belangrijk deel voor verwarming van kassen met een forse energiebehoefte
worden ingezet. Soms zelfs voornamelijk voor de enkeling put-eigenaar, zoals een tuinder met grote
warmtebehoefte. Vrijwel per definitie stelt deze private ondernemer zijn economisch bedrijfsbelang voorop en de
17

Nu al vragen mensen ons of ze een nulmeting moeten doen aangaande scheuren in hun huis, appartement of op
het bedrijvenpark op basis van hetgeen u hebt gemeld over de 2 winputten die nu een vergunning aanvragen.
Opmerkingen over het schadeverzekerd zijn van de puteigenaren stelt ook niet gerust: heeft u wel een geprobeerd
om een behoorlijk bedrag terug te halen bij een grote verzekeringmaatschappij? Ze procederen zelfs liever van het
verzekerde bedrag dan tijdig schikken. Kijk eens naar de Groningen ervaringen; dat maakt daar veel over helder!
18
Op 25 maart 2019 publiceerde de Tcbb een tweede advies, getiteld “Mijnbouwschade, wat nu? Dit tweede advies
van de Tcbb bevat een flink aantal relevante onderwerpen waaronder de noodzaak van nulmetingen, monitoring,
uitbreiding meetnetten, betrokkenheid van omwonenden en andere zaken.”
Daar vinden we niets van terug als randvoorwaarden bij het voorgenomen besluit bij de putten PNIV en V.
19
Minister Wiebes meldde in een brief aan de 2e Kamer in 2020 dat de algemene bepalingen van de Mijnbouwwet
rond veiligheids- en schaderisico’s, aan welke bepalingen geothermie thans gebonden is, te veel onzekerheid
opleveren zowel voor regionale overheden, als voor ondernemers in de geothermie, als voor omwonenden rond
geothermieactiviteiten. Ook voorgestelde nieuwe wetsartikelen maken geen einde aan deze onzekerheid, etc.
20
Voorbeeld 1 winning-put Pijnacker-Nootdorp V. Deze is op basis van een tijdelijke vergunning in handen van een
Besloten Vennootschap met enkele private eigenaren in onze gemeente en elders. Het blijkt onderdeel te zijn van een
uitgebreide/ complexe B.V.- constructie. Het gestort kapitaal (risicodragend vermogen) is slechts €25.025, - volgens
KvK-gegevens. Of er nu al iets is gereserveerd om externe risico’s te kunnen vergoeden weten wij niet, want er is geen
enkel zicht noch toezicht op B.V. die ‘handelt in energie’.
Voorbeeld 2: Winning put Pijnacker-Nootdorp IV. De eerste put moest worden verlaten en wij weten niet in welke
staat die is en of dat nu of later vervolgschade veroorzaakt. De tweede put van deze exploitant vereiste financieel
bijspringen door onze gemeente Pijnacker-Nootdorp met gemeenschapsgeld met een fors bedrag. Alles geregeld
zonder inbreng van de lokale bevolking en contractvoorwaarden onbekend.
De stukken van EZK reppen er echter niet daarover bij de putten PN IV en PN V en het inzicht ontbreekt ons volkomen
qua financiële draagkracht van de bedrijven/ de financiële-constructies achter deze putten
22
Per m3 water komt 1,07 m3 gas mee naar boven. Dat gas wordt verbrand. Daarbij komt 1,8 kg CO2 vrij. Voor beide
putten samen is dat (185+380) x1,07x1,8= 1.088 kg CO2 per uur! Kennelijk dus ruim een ton CO2 uitstoot per uur. En
voor de gehele voorziene levensduur resp. 53 en 95(?) miljoen m3 telt dat op tot ruim 260 kiloton CO2.
Bij de productie van 1 kWh grijze stroom stoot men 0,65 kg CO2 uit.
Bron: VGPN, januari 2022
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win-put is voor hem een complementair bijproduct dat aan dat doel bijdraagt. Hij heeft zelf geen enkele expertise
op dit mijnbouwgebied en moet deze inhuren. Bovendien hebben de bedrijven waar het hier om gaat nauwelijks
voldoende financieel weerstandvermogen voor grote risico’s en bovendien een extra hoog afbreukrisico omdat de
mijnbouwbedrijfsvoering slechts een enkele put betreft. SodM geeft in haar evaluatie van september 2021
nogmaals aan dat deze ‘eenpitter’-bedrijven extra risico’s met zich meebrengen. Gaat het namelijk mis dan failleert
men dit bedrijfsonderdeel en laat ‘de shit’ voor anderen achter, als we pech hebben 25.
Toch wordt in het ontwerp-instemmingsbesluit door EZK, zonder een voor ons duidelijke set aan criteria en
normen en inzichtelijke afweging, aan een lokale warmtemonopolist de exclusieve winning-rechten voor 5 km2
gegund voor lange termijn (35 jaar). Dat kennelijk zonder een/de noodzakelijke complementaire set aan
maatschappelijk randvoorwaarden. Een monopolist- puteigenaar kan zelf afzet (wat, wie, wanneer, hoeveel,
randvoorwaarden) en prijzen (grote speelruimte binnen de kaders van de Warmtewet) bepalen en bedingen.
Hij richt zich op resultaat maximalisatie (hoogrenderend eigen vermogen, subsidie- en belastingvoordelen,
comparatief voordeel qua levering- en concurrentiepositie, risicoafdekking minimalisatie, tijdige winstafroming,
bedrijfsconstructies (meerdere Besloten Vennootschappen met versnippering van rollen, verantwoordelijkheden,
inbreng en wisselwerking en financiële aansprakelijkheid), en naar buiten toe: bedrijfs-vriendelijke rapportages).
Maatschappelijke afweging en inbreng geraken door het bovenstaande uit het zicht. De kans dat tegelijk op deze
wijze een maatschappelijk verantwoord optimum wordt nagestreefd en kan worden bereikt moet als laag worden
ingeschat.
Wat wij daarom noodzakelijk achten:

k.

Onder onze voeten duurzame energie weghalen kan/mag niet zomaar als exclusief recht (een
monopolie voor 35 jaar) worden gegund op uitsluitend technische randvoorwaarden. Complementair zou er
tegelijk en onlosmakelijk een maatschappelijk kader als counterpart moeten gelden dat de omgeving
beschermt en helpt. Dat tenminste de maatschappelijke efficiënte en duurzame benutting van dit
waardevolle energieproduct regelt en waarborgt op een eerlijke en transparante wijze.

l.

Omgeving betrokkenen stemmen mede in met de wijze waarop en condities waaronder exploratie
en exploitatie plaatsvindt. Dit op basis van onafhankelijk professioneel advies, afgestemd op de omgeving
belangen en betrokkenen. Exploratie-pilots hebben daarbij alleen zin als er tevens reeds voorafgaand kan
worden aangetoond dat er uitzicht is op een lokaal passende uitbreiding van het (mede)gebruik van
aardwarmte naar meerdere productieputten op de lange termijn.

m.

Het woon-en leef-genot van de bewoners en de kwaliteit van de leefomgeving mag door de
benutting van aardwarmte er lokaal niet op achteruit gaan, maar moet er juist op vooruit kunnen gaan (de
energie-vernieuwing moet dus ook voor omgeving een winst zijn).
De inwoner moet onder meer de gelegenheid hebben om niet alleen de benodigde warmte van de
geothermie af te nemen. Het aspect betaalbaarheid is van groot belang.

n.

De afnameprijs bij verwarming met aardwarmte moet zoveel als redelijk mogelijk is onder het
gemiddelde niveau van verwarming met aardgas liggen en maximaal hetzelfde zijn. Dit is enerzijds nodig om
een voldoende incentive te hebben voor de toepassing en uitbreiding van het gebruik van aardwarmte en
anderzijds om als tegenwicht te dienen aan de ontbrekende marktwerking door de (de facto)
monopolypositie van een lokale aardwarmte-leverancier naar de afnemers.

o.

Wij achten het niet zo dat de lokale glastuinbouw bij voorbaat een exclusief recht heeft op de
warmte-voordelen uit de gehele ondergrond waarop wij allen hier leven26. Wij achten dat elke inwoner in
onze gemeente (ruim 55.000) in deze gelijke rechten behoort te hebben. Er is geen redelijk motief
voorhanden dat uitlegt dat het lokale aardwarmtevoordeel uitsluitend toekomt aan de lokale glastuinbouw
25

Minister Wiebes zei hierover richting 2e Kamer (2017): Financiële draagkracht over de gehele levenscyclus moet
geborgd zijn. 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). De stukken van EZK reppen er echter niet over en inzicht ontbreekt ons volkomen bij de
putten PN IV en PN V.
26

Echter toch schrijft EZK in haar ter visie-document (website): ‘de warmtewinning is voor de lokale glastuinbouw.’
Bron: VGPN, januari 2022
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(zijnde een beperkt aantal ondernemers 27) en tegelijk de bijkomende nadelen (waaronder de risico’s)
achterlaat bij de omwonenden en natuuromgeving. Een open gesprek daarover over voeren en met elkaar
tot een aanvaardbare en evenwichtige oplossing te komen, qua rechten, plichten, lusten en lasten, is
belangrijk en nodig. Betrokkenen: B&W, Raad, huidige puteigenaren en inwoners, aan de hand van een
onafhankelijk advies vooraf van mogelijke toekomstscenario’s en keuze-opties daarbij voor de gemeenschap.
C. Overheidsregulering en besturing (wetgeving, democratisch verantwoord, eerlijk, rechtvaardig, transparant,
zorgvuldig en zorgzaam). De begin-ervaring in onze gemeente is een 10-jarig gedoogtraject in onze omgeving bij 2
putten die als experiment zijn gestart. Gedurende die tijd zijn noch de risico's, noch de toekomstige
gebruiksvoorwaarden met de relevante omgeving gedeeld, noch waren er inbrengkansen voor de lokale inwoners
30
. Op grond van onbekende (en mogelijk onvoldoende) wettelijke grondslag werd dit op centraal Overheidsniveau
bepaald en gedoogd (en ook dat laatste werd niet openbaar terug-gemeld naar ons). Nu de actuelere wetgeving
wel hogere gunningseisen stelt, wordt de lokale omgeving procedureel gedwongen om, op basis van summiere en
eenzijdige voorinformatie (voornamelijk uitsluitend het risico-aspect), alsnog binnen 6 weken gefundeerd bezwaar
in brengen. Dat vergt van hen een enorme inhaalslag in korte tijd maken bij een lastig onderwerp.
Met daarbij als context dat rollen en verantwoordelijkheden ook op centraal overheidsniveau nog te onduidelijk
zijn en een breder beleidskader ontbreekt c.q. onzichtbaar is voor de buitenwacht. Het gaat om complexe casus
met een breed scala aan aspecten. Daarbij wezen en wijzen expert-instanties (waaronder Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM), de Nationale Rekenkamer en Mijnraad) nog steeds bezorgd op de put-risico’s en andere
onvolkomenheden, de onvoldoende expertise basis en de onervarenheid van putuitbaters 31, en ook op lacunes bij
EZK, die het zelf nog niet afdoende overziet en ook onvoldoende grip heeft. Verder geven deze experts aan dat de
geothermie een jonge onvolwassen bedrijfstak is die een snelle ontwikkeling doormaakt. Zowel op het gebied van
regelgeving als de handhaving en op het vlak van technologische ontwikkeling en verdieping van het
wetenschappelijke inzicht is nog veel te leren en uit te vinden. Toch overweegt EZK deze aanvraag voor een
periode van 35 jaar te verlenen! Dat is een ongepaste blanco cheque.
Daarbij ook nog de praktijk overziend dat de overheid bij haar afwegingen regelmatig alsnog impliciete spelregels
maakt, zoals via de herformulering bezwaarpunten en de mee te nemen aspecten (voorbeeld: een te strikte
inperking aangaande de mede te nemen beoordelingsaspecten, maatwerkoplossingen in economie-belang, etc.).
Het eindresultaat is vrijwel altijd: bezwaarafwijzing. Was die eerste bezwaar-stap (= zoals een gedegen zienswijze
maken met minimale kennis en gebrekkige voorinformatie in een beperkt tijdsbestek) voor de lokale omgeving al
moeilijk, de juridische vervolgstap naar een Raad van State bij een bezwaarafwijzing is voor de meesten
uitgesloten. Omdat het juridische veel te moeilijk is, zo blijkt uit ervaring. Maar ook omdat de Raad van State de
overheidsopvatting bij voorbaat een extra streepje voor geeft (vermoeden van juistheid). Al met al ervaren we een
te machtig Overheidsblok waar de gewone burger hulpeloos aan moet toegeven en zich toch aan moet overgeven.

27

Vanuit de optiek van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen zou het altijd zo moeten zijn dat ondernemers
aantoonbaar meerwaarde lokaal toevoegen, Dus een positieve balans van lasten en lusten voor de omgeving.
Die zien we nog niet voldoende tot nu toe. De geothermie warmtewinning mag die balans niet nog verder vestoren
maar behoort aantoonbaar bij te dragen aan een beter en redelijker evenwicht. Want dat is het benodigde fundament
onder draagvlak en acceptatie. Daarom besteden we er aandacht aan en leggen er nadruk op in deze zienswijze.
30
Zie hoe het ook anders kan gaan; de ervaring in Nieuwegein, waarbij men eerst heldere vertrekpunten formuleerde
met betrokken inwoners en daar vervolgens ook bestuurlijk iets mee deed. De lokale overheid hield zich hier niet
afzijdig maar was proactief. https://www.ban-groep.nl/index.htm
31
“We zien dat de prestaties op het gebied van milieu en veiligheid in de afgelopen tijd verbeterd zijn, maar
bedrijven moeten de lat echt hoger leggen.” - Robert Mout van SodM. Voorts:
- Het naleefgedrag en de veiligheid bij geothermiebedrijven zijn verbeterd. De professionalisering van de sector is in
gang gezet, maar deze is nog niet op het gewenste niveau. Dit moet en kan beter.
- Bedrijven met meerdere geothermiesystemen en/of ervaring in de energiesector presteren vaak beter dan bedrijven
met geothermie als nevenactiviteit zoals tuinders. Zij hebben vaak meer kennis in huis, een beter naleefgedrag en
betere aanvragen voor vergunningen.
- SodM ziet een lichte verbetering bij het naleven van de wet- en regelgeving. Het is echter nog niet op het gewenste
niveau en dat moet snel verbeteren.
- De sector neemt meer eigen verantwoordelijkheid door industrie-standaarden op te stellen, zoals de
industriestandaard ‘Duurzaam Putontwerp’. Dat is een goede ontwikkeling.
- Er zijn regelmatig integriteitsproblemen bij oudere geothermieputten. Dat is een risico voor grondwater en milieu.
Bron: VGPN, januari 2022
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Wat wij noodzakelijk achten:

p.

Wij hebben tot nu toe bij aardwarmte te maken met een voortraject van onhelderheid qua
wettelijk-juridische status, overheidsrollen/ bevoegdheden/ verantwoordelijkheden/ beleidsruimte en
kaders, de informatieverstrekking en de (al dan niet verplichte) omgevingsconsultatie en -inbreng.
Laat dat naar alle betrokkenen toe alsnog helder en vooral beter worden, zeker in de toekomst.
Een gedegen, gedragen en toetsbaar beleidskader, zowel centraal als decentraal opgesteld 32, kan veel gedoe
en verwarring voorkomen en bespoedigt de procedure-afwikkeling hetgeen in aller belang is.

q.

Geothermie in onze omgeving is een nog erg jonge onvolwassen bedrijfstak die een (te onbeheerst?)
snelle ontwikkeling doormaakt. Zowel op het gebied van regelgeving als bij de handhaving en op het vlak van
technologische ontwikkeling en verdieping van het wetenschappelijke inzichten is nog veel te leren en uit te
vinden. Er behoort in de regelgeving voldoende effectief adaptievermogen te zitten om nieuwe inzichten ook
later als een verplichting op te kunnen leggen bij de bestaande exploitatieputten. Bovendien is 35 jaar
looptijd een te lange tijdshorizon in deze; men zou dergelijke gunningen in ieder geval moeten voorzien van
bijstelling-mogelijkheden elke 5 jaar, ook voor bestaande putten zoals PN IV en PN V.
Gegeven het nogal open einde karakter van de vergunning voor het winningsplan en de te verwachten
wetenschappelijke- en technologische ontwikkelingen dient naar onze mening deze bijv. iedere 5 jaar de
vergunning herijkt te worden, teneinde te kunnen toetsen aan onder meer de gerealiseerde gegevens over
productie en systeemintegriteit, de voortschrijdende technologie en wetenschappelijke inzichten en de
omgevingseffecten. En dat op een zodanige wijze dat er redelijkerwijs geen schadeclaims door het bedrijf bij
de overheid en de gemeenschap (omwonenden én de gemeente) kunnen worden neergelegd als een
ongewenst bijeffect van de warmtewinning activiteiten.

r.

Zijn er omgeving gebruiks- en bestemmingsbeperkingen ontstaan door de afgifte van de ‘exclusieve
winvergunning voor 35 jaar over 5 km2? Zo ja: wat wordt anders dan voorheen qua gebruiksmogelijkheden
en de ruimtelijke flexibiliteit en zo nee: volledig onbeperkte bestemmingsruimte aanwezig en identiek
bruikbaar? Gelden eventuele beperkingen uitsluitend in het betrokken uitwingebied en/of daarbuiten in de
naaste omgeving? Zijn daar detail-inzichten bij, afspraken over of regelingen voor? Mocht dat later alsnog
een gebruiksbeperkend aandachtspunt blijken, wat is dan het afgesproken principe qua prioriteiten, rechten
en plichten? Wordt de lokale omgeving daarbij per definitie geheel ontzien en ontzorgd door de overheid?

s.

We zien als gewenste ontwikkeling dat put operators in staat zijn professionele regie te voeren,
kennis van de ondergrond te hebben en ruimschoots financieel draagkrachtig te zijn. In de huidige situatie
wordt alle kennis en kunde ingehuurd en de exploitant is daarvoor afhankelijk van vele consultants,
adviseurs, aannemers en een boorbedrijf die allemaal geen kapitaalrisico’s lopen. Als gevolg hiervan
ontbreekt onzes inziens een afdoende integrale benadering en continuïteit qua beheersing van de technische
kunde en de financiële bedrijfsvoering. De preferente trend is: een portfoliobenadering (zie rapport van
SodM sept 2021). Dus in plaats van een eenmalig putproject, meerdere installaties beheren en ook plannen
voor verdere uitbreiding hebben en deze zelf aankunnen. Dergelijke operators groeien uit tot professionele
organisaties door het in dienst nemen van gespecialiseerd personeel. Zo lukt het beter om te werken aan
lange termijn kostenreductie (leercurve, innovatie) en ook aan hogere kwaliteits- en veiligheidseisen 36.

32

Voorbeeld: als centrale overheid wel in de lead is: wat verwacht deze van de decentrale overheid, zoals betrokken
gemeente? Voldoende om te verwijzen naar EZK en zelf op de handen zitten of het loopt zoals het loopt? Gaat het
qua essentiële issues vrijwel uitsluitend om veiligheid of toch (in ieder geval lokaal) over een veel breder palet aan
aandachtpunten (zie ook de omgevingsvisie). Het lusten en lasten verhaal goed op tafel en besproken lokaal dus ook?
Mag de lokale oveheid (B&W en Raad) daarbij vooral leunen op de Bewonersverenigingen en andere initiatieven in
een voortrekkersrol om het op te pakken voor en namens de bevolking of behoort ze zelf proactief in adequate
informatie en raadpleging (breed scala aan aspecten) te voorzien en te regisseren (mogelijk samen met EZK)?
36 Vergelijkbaar met betoog door Minister Wiebes in 2e Kamer 2017. Voorts Provincie Zuid-Holland (Geothermie
Alliantie) en anderen over portfolio voordelen:
Samenhang bezien en benutten van een potentieel aan projecten in een groter gebied

Bron: VGPN, januari 2022
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Veel meer dan voorheen is de noodzaak evident van een stevig en gedegen samengesteld pakket aan eisen
waaraan exploitanten moeten voldoen.

t.

Wij vinden het een vereiste bij deze 2 geothermieputten (en ook bij andere warmteputten in onze
gemeente, nu en later, dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp namens de inwoners een meerderheidsbelang
en -zeggenschap in de exploratie & exploitatie B.V. ’s (beter: een verantwoorde clustering daarvan) krijgt.
Want zoals gezegd beperken onze belangen zich inmiddels niet meer uitsluitend tot de boven-bodem. Ook in
de onder-bodem zijn er extra kansen en worden wij als inwoners daar (letterlijk) door geraakt en mogelijk
zelfs geroerd. Dat mag en behoort niet te zijn zonder onze daadwerkelijke invloed daarop en inbreng daarbij,
nu en later. Op deze wijze ontstaat eenzelfde situatie zoals die bij zonne-energie en windenergie wordt
nagestreefd: afdoende en eerlijke participatie van de omwonenden, hetgeen vertrouwen opbouwt en
bevestigt. Daarmee houden we er zelf mede zicht en grip op het beloop van deze mijnbouwactiviteiten onder
onze woon- en leefomgeving en of dat op een verantwoorde en ons passende wijze gebeurt.
We kunnen dan tevens de exploitatie- en besturingskenmerken overzien en meebepalen:
a) gaat men daar evenwichtig mee om richting alle doelgroepen?
b) is/wordt het risico- en schade bewaking aspect goed afgedekt (operationeel en financieel)?
c) komen de lusten (de mogelijke overwinsten) terecht bij de inwoners die ook de impliciete risico’s van de
aardwarmtewinning dragen (de lasten)?
d) worden winstuitkeringen pas mogelijk na afdoende schade risicoreserveringen en is daarbij voorzien in
een terugvorderclausule bij gebleken tekorten achteraf (een ‘Clawback’-voorwaarde)?
e) hoe gaan we maatschappelijk verantwoord om met onze duurzame bronnen?

u.

Aldus worden ook de lusten en lasten meer in evenwicht gebracht tussen een exploitant en de
inwoners in de omgeving. Want de nu voorliggende winningsvergunning is in haar huidige opzet wel een
monopolie-ticket voor 35 jaar. Dat gebeurt bij een forse omzet, vrijwel gegarandeerde afzet en soms te
gunstige prijzen onder overigens duurzame energieschaarste-situatie, ruime risicosteun door de overheid (de
gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ook al een financiële en faciliterende rol gespeeld bij de totstandkoming
van deze geothermie bron-exploratie en -exploitatie). Verder is/wordt klaarblijkelijk vrijwel alles met vreemd
vermogen gefinancierd. Dat is kennelijk mogelijk omdat het in de perceptie een financier/ meerdere
financiers een tamelijk risicoloze nutsfunctie is die mede steunt op het energieverduurzamingsstreven met
een verplichtend karakter (nationale wetgeving met lokale doorvertaling).

v.

Een winningsvergunning zonder gedegen randvoorwaarden vooraf, zoals eerder vermeld of geduid,
laat de lasten (zowel gewis als ongewis) al snel achter bij de inwoners in de omgeving en biedt tegelijk aan
een select groepje private aandeelhouders, zonder afdoende bedingen erbij, het vooruitzicht op een forse
(miljoenen?)winst onderweg en/of in de eindfase (mogelijke een hoge restwaarde potentie of -claim), plus
tegelijk veel rechten en invloed in de lokale omgeving voor een zeer lange tijd.
Dat lijkt ons geen passende gang van zaken. Dat mede omdat er nu al en ook later, een groeiende
belangenkloof is tussen de exploitant van een geothermiebron en de gemeenschap en die zou ons allen nog
wel eens kunnen opbreken. Want ook elders (Twente, Groningen) ging en gaat het behoorlijk mis.

-

Geologische risico-reductie door de spreiding over meerdere putten

-

Kostenreductie door synergie, efficiëntie en standaardisatie

-

Financieringsvoordelen door risicodeling en verlaging van financieringskosten

-

Continue verbetering van kansen en kosten door continue bijleren

-

Extra kansen voor innovatie n uitbreiding (sterkere speler)

-

Betere Bovengrondse optimalisatie-kansen

-

Meer en betere eigen expertise opbouw.
Bron: VGPN, januari 2022
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D. Draagvlak (acceptatie en vertrouwen). Acceptatie moet je verdienen en dat geldt voor de gewone burger, de
puteigenaar en zelfs voor de overheid. Dat lukt echter alleen doordat transparantie, eerlijkheid, inbreng, realisme,
maatschappelijke legitimiteit en invoelvermogen onvoldoende worden ingevuld.
‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard’, zo zegt het spreekwoord.
Helaas is dat bij dit belangrijke onderwerp van de lokale aardwarmtewinning soms ook het geval. Er moet nog veel
gebeuren in Nederland voordat de burger in de relevante omgeving van de winputten met een gerust hart kan
zeggen: ‘Er is oprecht naar mijn zorgen en bezwaren geluisterd en dat is afdoende en afdwingbaar verwerkt in
randvoorwaarden die aan de exploitant zijn opgelegd. Ik voel me gehoord, begrepen en ontzorgd en op basis
daarvan kan ik met een gerust hart instemmen, en ook dat is door de Overheid meegenomen in haar eindbesluit.’
In het begrijpen van elkaar en afstemmen op elkaar hebben we echter nog een forse inhaalslag te maken.
Gelukkig zijn we het er met elkaar wel over eens dat verder verduurzamen hard nodig is. Maar ook dat beoogde
einddoel heiligt niet automatisch alle middelen en handelwijzen. Geothermie zien we in potentie als zeer nuttig en
goed bruikbaar in onze omgeving. Maar dan wel met afdoende zekerheden en randvoorwaarden vooraf en
zorgvuldig beheerst. En al zeker niet eenzijdig opgelegd. Doch met ons aller inbreng bepaald en ook in alle
redelijkheid in ons aller voordeel gerealiseerd, onderhouden, bestuurd en verrekend.
Overigens ziet men ook bij andere verduurzamingsprojecten dat de lokale gemeenschap via zeggenschap meer en
meer wordt betrokken en krijgt het ook rendementsvoordelen. Dat bindt partijen beter bijeen en het borgt de
belangen van de omwonenden op een beter passende wijze en bevordert tegelijk een correcter gebruik van deze
natuurlijke hulpbronnen ten bate van die gemeenschap en voorkomt mogelijk verkwisting.
Dit laatste doordat men zich er beter bewust van wordt en op basis daarvan directer correctief acteert bij een te
overmatig en onnodig gebruik door ondernemingen en particulieren.
Wat wij noodzakelijk achten:
w. Ons 37 ontbreekt helaas de deskundigheid op het terrein van geavanceerde geothermiemijnbouw volledig en
daarom kunnen wij ons niet, en al zeker niet voldoende, ons richten op de technisch-inhoudelijke aspecten van
winningsplannen en/ of op de details van de adviezen van SodM, TNO-AGE, Mijnraad en de Tccb, die ten
grondslag liggen aan uw ontwerpbesluiten. Daarbij realiseren wij ons ten volle dat de wetenschappelijke
opvattingen die voor deze uitwinning de basis vormen aan voortdurende ontwikkeling onderhevig zijn. Dit mede
omdat geothermie-uitwinning in onze omgeving nog nauwelijks berust op jarenlange en brede ervaring.
De Tcbb geeft zelfs aan dat er nog (te) weinig bekend is over geïnduceerde seismiciteit bij geothermie!
Wij denken dat het een gemiste kans is om ons als gemeenschap tijdig te doen informeren door onafhankelijke
deskundigen. Laat dat voortaan wel geregeld worden.
x.

Deze zienswijze wordt mede ingegeven door ervaringen uit het verleden (bijv. gaswinning in Groningen, kanaal
Almelo-De Haandrik, mijnbouw Limburg, zorgen om drinkwaterwingebieden, publicaties over de zorg van SodM
over de praktijk versus de verwachtingen gebaseerd op theoretische modellen, de 2e Kamer uitspraak “stoppen
met de injectie van vervuild giftig water in Twente” en leren van het ellendige traject voor de omwonenden in
geval van schade, etc.) waarin de overheid, ook naar de toenmalige maatstaven veelal zorgvuldig heeft
gehandeld, maar waar nu blijkt achteraf tal van al dan niet onderkende risico’s werkelijkheid zijn geworden.
Maar ook waar de omwonenden toen geen relevante partij waren bij de besluitvorming en bij de bepaling van
randvoorwaarden. Met als gevolg dat zij nu daar de dupe van zijn geworden en zelfs de overheid, pas na
langdurige en intensieve procedures, hen enigermate tegemoet wil komen.
In al die gevallen onderkennen wij een algemeen patroon van handelwijzen waarbij in ieder geval de
omwonenden in de kou blijven staan. Daarbij constateren wij dat dit, naast materiële problemen, zeer ten koste
gaat van de onbezorgde beleving van de leefomgeving en vertrouwen in de overheid en aanleiding geeft tot extra
psychische belasting bij omwonenden. Laat de centrale en lokale overheid hieraan expliciet en afdoende
aandacht aan besteden, vanaf het begin en ook later.

y.

In al het handelen van de overheid is momenteel de term ‘de menselijk maat’ actueel en aan de orde; de
aandacht voor de persoonlijke belangen van de burger. Uw ontwerp-instemmingsbesluit gaat hier eveneens
volledig aan voorbij. Dat zou naar onze mening niet meer zo moeten kunnen!

De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie in Pijnacker-Nootdorp (VGPN)
Website: https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte/
E-mail : infovgpn@gmail.com
37
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De omgevingswet heeft als belangrijk (nog in de praktijk binnen te halen) winstpunt een betere en zorgvuldiger
integratie van alle relevante invalshoeken vanuit het omgevingsbelang. Dat was en is hard nodig! Waarom dat
dan, om te beginnen, het zelfs vrijwel geheel ontbreekt aan de menselijke component richting omwonenden in de
overwegingen is voor ons een raadsel. Dit zelfs na alle problemen op dit vlak op vele dossiers in onze samenleving
zijn aangetoond en vervolgens: de stellige overheidsbelofte om dat nu vooral veel beter te gaan doen!
Laat de menselijke maat (begrijpelijk, hanteerbaar) en een bredere scope qua informatie, inbreng en afweging de
gangbare regel en norm worden, met het inwonerbelang in brede zin als vertrekpunt 38.
z.

Als omgeving willen wij op een voor ons begrijpelijke en omvattende wijze, zowel jaarlijks als 5-jaarlijks, op de
hoogte worden gesteld over:
a) wordt de uitwinning technisch-operationeel geheel conform de normen en eisen uitgevoerd?
b) zijn er calamiteiten of andere bijzonderheden geweest en is daar adequaat mee omgegaan door alle partijen?
c) is het controle- en registratiesysteem compleet en op orde, zowel buiten als binnen de onderneming en
bestrijkt het de relevante omgeving?
d) bijzondere aandachtspunten en verbeteringen, ook omgevingsgericht?
e) wat zijn de toekomstvooruitzichten en risico’s en onzekerheden daarbij?
f) welke aanvullende maatregelen op basis van deze gegevens acht u noodzakelijk om de veiligheid en belangen
van onze leefomgeving zeker te stellen en op welke termijn?

aa. Er dient een eenduidige aansprakelijkheidsregeling vooraf te worden opgesteld die, waar nodig, gaandeweg
wordt bijgesteld op basis van verkregen inzichten. Dat behelst onder meer: onderbouwde schade-inschattingen a
priori, gratis expertisesteun aan inwoners om te kunnen beoordelen en hun belangen te borgen (en dat zowel
‘vooraf en onderweg’), zichtbare en toetsbare schadebedrag-reserveringen met en bij de verantwoordelijke/
aansprakelijke partij. In geval van (vermeende) schade dient de omwonende burger of bedrijf zonder ellenlange
vertragende, lastige en dure procedures ruimhartig schadeloos te worden gesteld. Dat is op dit moment absoluut
niet zeker en duidelijk voor ons. Wij verwachten dus van u nog het een en ander op bovenstaande aspecten.
Waaronder een redelijk voorstel voor en opzet van de schadeloosstelling, die u als een noodzakelijke winningrandvoorwaarde meeneemt in de verplichtingen die u oplegt aan de exploitant.
Wij denken namelijk dat het voorgaande nog volstrekt onvoldoende geregeld is in het belang van de inwoners.
Wij stellen daarom voor dat u het belang van het voorgaande bevestigt, daarnaast dat u ook een termijn aan
geeft waarbinnen er concrete vervolgafspraken met de omwonenden moeten komen over afdoende
bedrijfstransparantie en -waarborgen richting de inwoners voor afdoende invloed. Daaronder verstaan wij onder
meer helderheid over het maatschappelijk verantwoord ondernemen bij deze maatschappelijk belangrijke
geothermieput, afdoende exploitatie-inzicht en ook deelname en medezeggenschap. Want het betreft een
belangrijke technische ingreep in en een belangrijk energieproduct van onze omgeving ( inclusief haar mogelijke
bijwerkingen en andere gevolgen). Kortom: er is als evidente behoefte aan een omvattende en compleet
schadeprotocol dat de betrokken omgeving zoveel als mogelijk ontzorgt voor nu en later plus een breder
beleidskader dat wordt onderschreven en waargemaakt.
bb. Voorts merken wij op dat er naar onze ervaring in het voortraject niet voldoende aandacht is besteed aan
voorlichting. Dit noch door EZK, noch door de gemeente Pijnacker-Nootdorp, noch door de aanvrager van de
vergunning zelf. De laatste partij is daarbij als initiatiefnemer eerstverantwoordelijke en heeft zelfs in het
winningsplan aan EZK gemeld dat er wel afdoende aan communicatie is gedaan, zoals via de website.
Echter op de site het tuinbouwbedrijf Duijvestijn (PN V) is alleen ‘aardwarmtereclame’ te vinden. Maar geen
heldere uiteenzetting over het winningsplan en wat dat betekent/ kan betekenen voor de omgeving. Noch over
38

Ook voor dit onderwerp geldt dat samenwerking tussen het Rijk, decentrale overheden en private stakeholders
essentieel is om het omgevingsmanagement goed vorm te geven, inhoudelijk bij het optuigen en implementeren van
de diverse zaken maar ook in de communicatie naar burgers.
SodM geeft in haar rapport (2021) de onderstaande aandachtpunten in verband met maatschappelijk draagvlak:
- Het ontwikkelen en implementeren van een gedragscode over veilig en verantwoord werken, van een
schadeprotocol die ingaat op de te zetten stappen van stakeholders bij schade, etc.;
- Het organiseren van informatieoverdracht;
- het opbouwen van een waardevrije database op basis van ervaringen met feiten over veiligheid en de impact op
andere omgevingsaspecten;
- Het ontwikkelen en uitwerken van communicatie-instrumenten, gericht op diverse maatschappelijke doelgroepen
met hierin aandacht voor: wat is geothermie, wat levert het op, wat zijn de risico’s, wie zijn betrokken, etc.
Bron: VGPN, januari 2022
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hoe hij als puteigenaar aankijkt tegen de lusten en lasten aspecten, in welke zin dan ook. En ook bij Ammerlaan
(PN IV) zien we op de website alleen een pagina markting reclame terug over aardwarmte 39.
De vergunning-aanvragers (Duijvestijn en Ammerlaan) hebben in 2019 beiden de Communicatiegedragscode van
Geothermie Nederland ondertekend 40 , maar houden zich daar zelf niet aan.
Kennelijk achten ze met open dag excursies bij kassen en het tonen van de geothermische warmtebedrijfinstallatie reeds voldoende hun communicatie- en dialoog taken te hebben ingevuld en volbracht.
cc. De noodzaak is evident dat EZK, en zeker de gemeente Pijnacker-Nootdorp, zich actiever gaan opstellen op het
gebied van het onafhankelijk en afdoende voorlichten van en het betrekken van de lokale stakeholders bij deze
en overige geothermieputten. Echter uit een door ons geïnitieerd contact met EZK in december 2021 per e-mail
daarover blijkt dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp en EZK daar samen nut en noodzaak toen niet van inzagen in
de zienswijze fase van deze beide casussen. Wij zijn van mening dat dit een gemiste kans is en dat daarom het ter
visie legging traject had moeten worden verlengd of worden opgeschort, teneinde eerst het voorlichtingstraject,
op adequate wijze gericht op de vele omwonenden en belangstellenden, alsnog in te halen. Want zorgvuldigheid
gaat wat ons betreft altijd voor snelheid, zeker als het van groot belang is voor alle inwoners en voor de langere
termijn geldt. De conclusie is dat EZK en gemeente steeds een belangrijke rol spelen in het tijdig en objectief
voorlichten van de omgeving betrokkenen en hen faire keuzeopties met duidelijke omschrijving van de
kenmerken voorleggen, waar ze over kunnen besluiten of en zo ja welke passend is/ zijn 42.
dd. Draagvlak vereist altijd: duidelijke randvoorwaarden voorafgaand aan de goedkeuring van een projectvoorstel en
niet het achteraf alsnog moeten legaliseren door de omgeving met haar rug tegen de muur.
In de exploitatiefase is minimaal een jaarlijkse controle op de uitvoering nodig, met rapportage naar de overheid
(inclusief duidelijk aangegeven maatregelen als er iets anders gaat dan verwacht, bv ten aanzien van bijvangst van
gas en radioactieve stoffen of bij breuk van leidingen waarin met het water chemicaliën vervoerd worden), goede
maatregelen ter afdekking van financiële gevolgen van calamiteiten (bv als een bedrijf uit eigen keuze ophoudt te
bestaan of verkocht wordt, of failliet gaat en eventuele schade niet volledig kan betalen, dan betaalt de overheid
ruimhartig alle resterende schade) en een betere communicatie naar en voorlichting van ‘gewone burgers’.
Wij doen geen poging om het voorgaande samen te vatten. Want dat zou te kort kunnen doen aan de vele
aandachtspunten die we hiervoor behandelden en vragen om adressering. We verbinden er wel een boodschap aan:
‘Iedereen in onze gemeente moet blij kunnen worden en blijven van aardwarmte. Dat begint met respect voor elkaar
en het samen naar de omgeving-optimale oplossingen zoeken, deze overeenkomen en ze waarmaken.’
Wij zijn graag bereid om het voorgaande nader toe te lichten aan de Minister van EZK alvorens hij besluit,
Wij rekenen erop dat hij onze zienswijze zodanig verwerkt in het eindbesluit dat wij als inwoners het vertrouwen
krijgen dat geothermie in onze gemeente in ons belang verdere vorm en inhoud krijgt en houdt. Tevens dat wij daar
afdoende bij betrokken zijn en blijven. Omdat wij als een der eersten een dergelijk gunningtrajecten meemaken is dat
zowel voor ons als voor u een bijzonder leertraject zonder voldoende voorbeelden.
Dat brengt ons hopelijk nog dichter bij elkaar door nu goed naar elkaar te luisteren, van te leren en te (her)overwegen
wat passend is en wat niet.

39

‘Duurzaamheid op topniveau’ https://www.ammerlaan-tgi.nl/nl/aardwarmte
Gedragscode Omgevingsbetrokkenheid bij Aardwarmteprojecten, Blz. 7, punt 4: Communicatie en Dialoog.
Uitgebracht door Geothermie Nederland. https://allesoveraardwarmte.nl/wpcontent/uploads/2021/06/Gedragscode-Omgevingsbetrokkenheid-GNL.pdf
42 SodM rapport, 2021, Burgerparticipatie, paragraaf 6.2.2 en paragraaf 5.2, maatschappelijke betrokkenheid:
"SodM concludeert dat een betrouwbare en onafhankelijke informatievoorziening en goede en vroegtijdige
burgerparticipatie voor gemeenten en burgers nodig zijn om de risico’s van een geothermielocatie te kennen, te
begrijpen en om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen. Juist nu, omdat geothermie één van de belangrijke
energiebronnen kan zijn in de energietransitie. SodM juicht de genomen initiatieven van het ministerie en de sector toe
en adviseert EZK te monitoren of deze initiatieven erin slagen om burgers vroegtijdig en voldoende te informeren. "
40
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Hoogachtend,
Mede namens de mede-ondersteuners van deze zienswijze
De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie in Pijnacker-Nootdorp
A

B

C

Plus naam en adres erbij

Medeondersteuners van bovenstaande zienswijze:
annex 1: private personen
annex 2: organisaties
Overige stukken:
annex 3: situering van aardwarmteputten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp
annex 4: bloemlezing van ontvangen reacties bij de opstelling van deze zienswijze

CC : m.e.kuiper@minezk.nl ; B&W Gemeente Pijnacker-Nootdorp; beide putaanvragers; medeondertekenaars van deze
zienswijze.
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Annexen 1&2
Betreft medeondertekenaars (organisaties en private personen).
Om privacygevoelige gegevens worden afgelakt

Bron: VGPN, januari 2022
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Annex 3: situering van aardwarmteputten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

PN IV (boven). Maximaal debiet: 360 m3/uur; Totaal productievolume (tot aug. 2050): 51 miljoen m3; Minimale
injectietemperatuur: 20°C; Maximale injectiedruk: 39,3 bar. Verwachte bodemdaling: 8 mm
Seismisch risico: Laagste risicocategorie. PN V (onder). Maximaal debiet: 180 m3/uur; Totaal productievolume (tot
febr. 2052): 52,5 miljoen m3; Minimale injectietemperatuur: 16°C; Maximale injectiedruk: 72 bar; Verwachte
bodemdaling: 6 mm; Seismisch risico: Laagste risicocategorie. Bron van deze informatie: website EZK 43.
Merk op dat de mijnbouwkavels elk 5km2 zouden zijn (klopt kennelijk niet); de brandpunten (productie en injectieput
van een doublet) liggen geheel verschillend in de kavels (logica ervan?); de vormen van de beide rechthoeken fors
verschillen (logica?). Al met al roept dit het beeld op dat er een juridische mijnbouwkavel bovengronds is geduid maar
dat deze onvoldoende verband houdt met hetgeen ondergronds is aangelegd of gebeurt. Als we PN V als realistisch
beschouwen dan is PN IV te klein aangegeven qua effecten richting de woonbebouwing richting het zuidwesten.

43

Pijnacker-Nootdorp IV & V https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851ca2645fe35f98/kennisgevingen/9a8f014d-15db-493b-94a4-712158c1aae7
Bron: VGPN, januari 2022
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Bron: VGPN, januari 2022
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Annex 4: bloemlezing van ontvangen reacties bij de opstelling van deze zienswijze
1.

Buiten eventuele bevingsrisico's beginnen ook steeds meer drinkwaterbedrijven zich zorgen te maken over
lange termijn issues met waterkwaliteit van onze drinkwatervoorziening. Het wordt tijd dat hier duidelijke
regels en strenge eisen voor komen. Korte termijn financieel gewin van de exploitant mag geen risico voor de
toekomstige generatie worden.

2.

Wie heeft überhaupt ooit het idee goedgekeurd dat er midden in een natuurgebied zulke zaken mogen
worden uitgevoerd. Ik was in de veronderstelling dat we van de overheid zuinig moesten zijn op onze laatste
stukken natuur.

3.

Ik kan mij niet voorstellen dat dit geen schade geeft aan de natuur en huizen.

4.

Top dat hier zoveel aandacht voor is. Wij weten ook niet of onze huizen gaan zakken op de lange duur. En wat
te denken over het grondwater wat vervuild raakt; nog maar eens over nadenken.

5.

Heel goed dit initiatief. Ik zie nu pas in waar het water eruit wordt gehaald het ook weer terug gaat.

6.

De huizen en natuurgebieden moeten we beschermen.

7.

Aardwarmte is een mooi product, maar het moet wel op een verantwoordelijke wijze.

8.

Willen allemaal groene energie maar wel zo dat als wij er maar geen last van hebben.

9.

Fijn hoor aardwarmte halen ook uit onze grond, wat ik begrepen heb van het kaartje wat ik in de brievenbus
kreeg. Wij hebben een luchtwarmtepomp, maar wat als wij een aardwarmtepomp hadden laten slaan onder
onze eigen grond? Zij halen de aardwarmte van onder andermans grond?!!!

10. Word een grote ellende ga eens bij andere gemeenten luisteren.
11. Dank dat jullie dit onderwerp hebben opgepakt. Ik heb een poging gedaan om de stukken en materie te
doorgronden, maar mis expertise en tijd om dit goed te kunnen doen. Fijn dat een aantal mensen de krachten
gebundeld hebben. Ik ben van plan een zienswijze in te dienen en zal daarbij ook naar jullie model kijken. De
belangrijkste punten die ik zie, en waar jullie wellicht ook nog wat aan hebben.
1.

2.

3.

4.

5.

De plannen worden volgens mij apart beoordeeld. Voor mij is onduidelijk wat de totale effecten zijn
en in hoeverre de 2 plannen impact hebben op elkaar. Bijvoorbeeld de bodemdaling. Bij het ene plan
wordt 6 mm verwacht, bij het andere plan 8 mm. Betekent dat dan dat in totaliteit een bodemdaling
van 14 mm wordt verwacht? En hoe werkt het dan als er nog meer plannen bij komen?
Monitoring, evaluatie en beheersingsmaatregelen. Ook door jullie al aangegeven. Maar ook in de
verschillende adviezen lees ik terug dat er risico's worden voorzien. Maar ik mis een duidelijk plan
van de wijze waarop de risico's worden gemonitord, geëvalueerd en de risico's worden beheerst.
Daarbij verwacht ik ook dat een onafhankelijke partij dit mede kan beoordelen. Bovendien zie ik dat
er enkele beheersmaatregelen worden geadviseerd, maar ik lees niet terug in het plan dat deze
beheersmaatregelen ook uitgevoerd worden. Zoals bijvoorbeeld het opstellen van een 'seismisch
respons protocol'
En zoals jullie ook al aangeven, geen vergunning verstrekken voor een lange looptijd maar elke 5
jaar een formeel herijkingsmoment met een inspraakmogelijkheid van belanghebbenden en
omgeving
In beide plannen wordt er gesteld dat het niet raakt aan een natuurbeschermingsgebied of dat een
natuurbeschermingsgebied verder dan 10 km weg is. In mijn beleving ligt de waardevolle natuur
(gebied naast de N470, Bieslandse Bos, Ackerdijkse Plassen) zeker binnen de straal van 10
kilometer en is het relevant om de impact op die natuurgebieden mee te nemen in de monitoring en
de risico afweging.
Het ontbreekt aan goede communicatie met de omgeving en zeker ook aan inspraak en
participatie van de omgeving. Belangrijke elementen van goede communicatie met de omgeving:
i. Helder en transparant de plannen, risico's en monitoringsresultaten en
beheersingsmaatregelen delen met de omgeving.
ii. Een structuur inrichten waarin regelmatig (jaarlijks) overleg is met de omgeving en
onafhankelijke deskundigen.

Bron: VGPN, januari 2022
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iii. Participatieplan opstellen, waarin de lasten en lusten op een eerlijke en transparante
manier verdeeld worden.
12. Hierbij een signaal dat ik blij ben met het initiatief van de werkgroep. In onze gemeente gaat het belang van
een enkeling telkens voor op de groep: één tuinder/ondernemer mag in zijn belang vervuilen (licht, geluid,
CO2, oppervlaktewater enz.) en de stille meerderheid is onwetend of afwachtend. Iets in de politiek en/of het
openbare bestuur gaat hier fout. Ik ben het eens met de punten in de zienswijze van de initiatiefgroep VGPN
en sluit me er graag bij aan.
13. Dank voor jullie inzet om ‘Groningse’ taferelen hier te voorkomen!
14. Hierbij mijn naam en adres voor de ondersteuning van de zienswijze. Dank dat jullie hier zo voor
inspanningen, op deze manier wordt de gemeente goed wakker geschud voordat ze weer zo een belangrijke
beslissing nemen.
15. D.m.v. deze mail, wil ik een zienswijze in dienen. De aardwarmte die wij als inwoners van Pijnacker-Nootdorp
min of meer opgedrongen gaan krijgen heeft niets met democratische besluitvorming te maken. Op de plek
waar wij inmiddels 28 jaar wonen, blijven we ophogen. We hebben de grond om ons huis inmiddels ca. 90cm
opgehoogd. Dit is een instabiele ondergrond, wat gaat deze vorm van warmtewinning betekenen voor onze
woonomgeving??
16. Hierbij sluit ik mij aan bij u en ik ben het eens met de zienswijze. Ik zou graag nog wel een aanvulling zien
waarbij gevraagd wordt van alle objecten in beide plannen een nul-situatie op te nemen door middel van
foto’s van de huizen en de grond. Indien schade ontstaat is het nu geregeld in de wet dat de
vergunninghouder de schade moet vergoeden en indien de vergunninghouder dat niet kan dan moet eenieder
zich wenden tot een waarborgfonds. Dat kan vele jaren duren en ook zullen inwoners causaal verband
moeten aantonen. Dan krijg je een situatie zoals in Groningen. Dat wil je toch niet. Voorstel doen dat EZKgarant staat voor de schade en niet de vergunninghouder en het waarborgfonds. Bij schade kan EZK via
bijvoorbeeld een fonds direct inwoners vergoeden zonder dat zij jaren in de ellende zitten. EZK is al enkele
jaren om een protocol op te stellen maar het is er nog niet en de bedrijven zijn al 10 jaar bezig met de
aardwarmtewinning en het aanbrengen van schade in de bodem.
17. Dank je voor je uitgebreide memo omtrent dit ingewikkelde onderwerp. Belangrijk is inderdaad de risico’s
voor de omgeving van de bewoners in kaart te brengen en de belangen van de bewoners aan de orde te
stellen bij de energiewinners en overheid. Een kader van afwikkeling van eventuele schade bij calamiteiten
zou erg mooi zijn. Hierbij kunnen we leren van Nieuwegein. Zet ons maar op de lijst.
18. Knap stuk doorvorst werk. Geheel akkoord met de inhoud.
19. Hierbij geef ik graag aan dat ik het eens met de zienswijze inzake geothermie.
(Deze tekst werd vele malen ontvangen door de VGPN)
20. “Wij wonen ruim 30 jaar aan de Noord weg in Pijnacker. De afgelopen jaren, dat gaat al heel wat jaren terug,
voelde ik, met name ’s nachts, een paar keer per week een trilling door het huis gaan. Het is nooit lang, maar
duidelijk voelbaar. Ik ben er meerdere keren wakker van geworden, maar kon niet verklaren waar het
vandaan kwam. Bij navraag bleek mijn buurman de trillingen ook te voelen. Ik heb die trillingen een paar keer
bij de Gemeente gemeld, maar het is niet gelukt om daar een antwoord op te krijgen. Uit de stukken van met
name De Provincie lees ik dat er zorgen zijn over de “cumulatieve effecten van meerdere geothermiesystemen
in nabijheid van de breuklijn”. Dat zou o.a. een middelgroot risico op seismische activiteit kunnen
veroorzaken. Onze huizen zijn onderheid met houten palen van 16 meter lang. De huizen zijn gevoelig voor
trilling. Dat merken wij als er zwaar vrachtverkeer langsrijdt en als er zandwagens of tractoren langsrijden.”
Etc.
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