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Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo zorgvuldig en 

volledig mogelijk u van advies te zijn. Wij doen dit naast beste weten op vrijwillige basis en zonder enig relatie 



 
 

WILD WEST GEOTHERMIE  IN PIJNACKER NOOTDORP?  V1a             Pagina 3 van 75 
 
 

met welke groep of persoonlijk belang ook.  

Wij hopen dat u hiermee van dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden is geheel uw verantwoordelijkheid.  
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Samenvatting 

 

Water, eten en energie zijn voor ons allen primaire levensbehoeften. De overheid heeft een zorgtaak 

om dat voor de gemeenschap veilig te stellen. De warmtevoorziening (extractie of opwekking en de 

bijbehorende transport-& distributie-infrastuur) vormt een essentieel deel daarvan voor zowel 

woningen als bedrijven. Een speciaal kenmerk kan daarbij zijn de ‘lokale productie in afstemming op 

het lokaal belang’ (ofwel: ‘local play’). Het speelt kan een belangrijke rol spelen bij het lokaal 

verduurzamen. Het houdt met name in dat wat je lokaal aan warmte opwekt of vrijmaakt ook lokaal 

benut en dat zonder energieverliezen en/of inefficiënte tussenschakels tussen bron en afnemers.  

Want het is altijd in het belang van alle betrokkenen dat de lokale energievoorziening op een 

efficiënte en duurzame wijze gebeurt. Begrippen als eerlijk, rechtvaardig en ‘effectief verduurzamen’, 

maar ook het veel gebezigde ‘haalbaar en betaalbaar’ krijgen verdere concrete inhoud via de 

gekozen oplossingen en de randvoorwaarden daarbij voor het energiegebruiken en beprijzen. 

In dit document zetten we uiteen hoe het speelveld van geothermie er in onze gemeente uitziet.  

We bezien de a) warmtepotentie en verkaveling b) de betrokken spelers en c) de werkwijze binnen de 

nationale juridische kaders op lokaal niveau. Ook kijken we naar de businesscase aspecten en de 

afzetkenmerken.  Dat alles als extra informatiehulpmiddel voor de gemeente en de inwoners om beter 

beslagen ten ijs te komen in de dialoog daarover met elkaar, met de aardwarmte-initiatiefnemers 

annex exploitanten en ook met andere betrokken partijen. 

Onze conclusies: 

1. Formuleer een gemeentelijk geothermiebeleid dat uitgaat van het beschermen van de lokale 

belangen  

2. Zorg dat dit beleid draagvlak verkrijgt via open communicatie en afdoende inbrengkansen van de 

burgers zoals wordt beoogd in het participatiebeleid van de overheid 

3. Concretiseer en operationaliseer dit beleid via een adequate invoeringsstrategie, een concreet 

actieplan en zichtbaar handelen  

4. Dek als gemeente naar hoger overheden af dat geothermie als ‘lokaal belang’ wordt erkend 

5. Verlies als overheid op alle niveaus niet uit het oog dat inwoners en hun belang in keuzes voorop 

behoort te staan. Trek lering ter verbetering uit de ervaringen met mijnbouw uit het verleden. 

6. Voorkom dat externe spelers de aardwarmte lokaal gaan beheersen en noodzakelijke 

overheidsregie vanuit lokaal daarover wegnemen. 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

 

Via de Klimaatwetgeving heeft Nederland heeft zich hoge ambities gesteld richting 2050: volledig CO2 

neutraal qua duurzame energiebenutting. Dat betreft zowel warmte als elektrische energie en het stelt 

ons allen voor forse uitdagingen bij beide energievormen. In Zuid-Holland biedt de nog ongebruikte 

restwarmte vanuit industriële processen, zoals in de Botlek, een mooie kans. Maar daarnaast kunnen 

we ook onze bodemwarmte benutten, zoals via geothermie uit aardlagen rond de 2 km diep gelegen 

of zelfs nog dieper. Inmiddels is geothermie niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk HOT in onze Zuid-

Hollandse omgeving. Gemeenten slaan zich regelmatig op de borst dat ze al een deel van hun 

energie ‘uit eigen bodem’ weghalen en daar nog veel meer kunnen halen. En als een van de grootste 

energie-verbruikende sectoren wil de glastuinbouw (GTB) hiermee sneller het predicaat ‘CO2 

neutraal’ qua warmtebenutting verkrijgen. Maar tegelijk blijft deze agrarische sector wel enorm veel 

energie gebruiken, ook van de relatief schaars blijvende duurzame energie. De overheid ziet de 

beschikbaarheid van restwarmte en van aardwarmte als een belangrijk motief om het ‘van het gas af 

dwingen’ beter te kunnen legitimeren naar de bevolking 1.   

Vanuit deze startsituatie is het ook niet verwonderlijk dat er diverse initiatiefnemers opstaan die de 

kansen inzien van geothermie exploratie- en exploitatie. Te meer omdat de overheid dat volop 

faciliteert, subsidieert, risico’s afdekt en goede rendementen mogelijk maakt. Het opportunisme begint 

bij geothermie veelal met het al bij voorbaat claimen van mijnbouwkavels. Dat gebeurt overigens wel 

met de hantering van de gangbare handelwijze in de sector van de mijnbouw. Dan volgt het feitelijk 

exploreren en tenslotte het exploiteren. Echter zonder voldoende en passende spelregels wordt de 

lokale omgeving bovengronds, waar aardwarmte uit de ondergrond beschikbaar komt en meteen 

wordt afgezet, daarbij een afhankelijkheid van al die op commerciële basis werkende partijen (zie 

daarvoor verderop in hoofdstuk 4 over het aspect monopolie-positie ontwikkeling en haar 

kenmerken). Want de private houders van winning-vergunningen komen veelal van buiten, hebben 

geen duidelijke lokale binding en gaan vooral voor het eigen belang. Vanaf het begin is vooral de 

business opportunity hun motivatietrigger en niet persé of herkenbaar het oogmerk om het lokaal 

belang van de lokale afnemers maximaal te gaan dienen. Zij verkrijgen bovendien hun vergunning op 

basis van een veelal technisch beoordelingskader op het landelijke niveau van het ministerie van 

EZK. Daarin staan echter, behoudens dan veiligheid technische, geen andere lokale 

randvoorwaarden in het belang van de lokale omgeving opgenomen.  

 

Op het lokale niveau hebben gemeenten, waaronder Pijnacker-Nootdorp, eveneens stevige CO2-

reductie ambities voor ogen. Maar denken zelf nog nauwelijks na over de bijeffecten en 

consequenties samenhangend met de toepassing van geothermie. Daarbij is vooral te constateren 

dat men aan private aardwarmte-exploitanten te veel vrijheid van handelen overlaat in hun omgeving 

en tegelijk te weinig voorziet en onderhandelt in de belangen van de eigen burgers. Dat gebeurt al 

door in de bestemmingplannen helemaal niks op te nemen over lokale randvoorwaarden in het lokale 

belang bij geothermie bronnen.  

De gemeente heeft echter jegens haar bovengronds wonende en werkende inwoners essentiële 

rollen als: a) omgevingsbeschermer (veiligheid, natuur en milieu) b) gatekeeper ruimtelijk (wat mag 

door wie, waar en waarvoor/waartoe) c) borgen van het lokale belang (geen ongecontroleerde en 

onwenselijke waarde-lekkage naar elders ten nadele van de eigen bevolking).  

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in deze beslist nog een inhaalslag te maken! Want tot nu toe 

blijkt het in de praktijk vooral een wildwesttafereel te zijn: partijen doen maar op eigen initiatief en de 

gemeente kijkt daarbij toe. De inwoners en omwonenden van een geothermiebron hebben het 

 
1 Een noodzaak ingegeven door de bevingsrisico’s, ontstaan door langere termijn forse aardgaswinning in 
Groningen. Gedurende de 70 jaar winning blijken er meer dan 1.500 bevingen te zijn geweest en daarnaast is 
de op plaatsen slappe veenbodem dramatisch gedaald. Vele huizen zijn ernstig beschadigd geraakt en het 
herstel en de schadecompensatie verloopt stroef. De overheid heeft de gaswinning aldaar gesanctioneerd, 
bevorderd en er flink aan verdiend, doch zonder de streek afdoende daarvoor te beschermen of te 
compenseren. Dat blijft nog steeds een groot probleem. 
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nakijken qua inbrengkansen en worden daarvan mogelijk zelfs daarvan de dupe op korte en of op de 

langere termijn.  

 

In het verloop van dit document maken we helder hoe het geothermie-mijnbouwspeelveld er in onze 

gemeente uitziet. We bezien de a) warmtepotentie en verkaveling b) de betrokken spelers en c) de 

werkwijze binnen de nationale juridische kaders op lokaal niveau. Ook kijken we naar de 

businesscase aspecten.  

Dat alles is nodig als extra informatiehulpmiddel voor de gemeente en inwoners te dienen om 

daarmee beter beslagen ten ijs te komen in de noodzakelijk nog te voeren dialoog met aardwarmte-

initiatiefnemers. En dat laatste blijkt al op korte termijn te spelen en dat gebeurt onvoorbereid en 

ongestructureerd.  
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Hoofdstuk 2: Aardwarmtepotentie en risico’s 

2.1 Geografische duiding van de kansen 

De aardwarmte-potentie in de Provincie Zuid-Holland blijkt relatief groot te zijn, zo blijkt uit 

uitgevoerde geologische sonderingen en daarop gebaseerde kaarten. Onderstaande prentjes (P50 

Map) 3 tonen de vermogenspotentie van warmteputsystemen in de voor ons relevante strook van de 

Provincie. In de gemeente Pijnacker-Nootdorp) zelf ligt de geothermische potentie rond de 25-30 

MWth per put op 2 km. diepte. Dat is best aantrekkelijk om uit te winnen omdat reeds voldoende 

bewezen is dat het technisch kan en het ook rendabel is voor een uitbater. Een putsysteem 

(bestaande uit een doublet met een productieput voor warmte opvoer en een injectieput voor 

terugvoer van de afgekoelde vloeistof) wordt als mijnbouwkavel bovengronds virtueel afgebakend als 

een ‘vergund mijnbouwconcessiegebied’ 4. Het oppervlak daarvan ligt meestal rond de 5 km2.  

      
Afbeelding 1: Aardwarmte potentiebeeld Zuid-Holland (links), de legenda van de potentieladder in 
MWth met kleurcodering uitleg in het midden en de uitvergroting gemeente Pijnacker-Nootdorp (links)  
 
Men richt kennelijk de productieput regelmatig naar de A13/Delfgauw omdat daar een geologische 
warmte-hotspot ligt. Tot onze recente verrassing heeft de verkaveling van onze gemeente inmiddels 
al vrijwel volledig plaatsgevonden en dat gebeurde steeds geruisloos. Er was daarbij geheel geen 
medeweten en medebetrokkenheid van ons als burgers. Terwijl we bovengronds eigenaar zijn en er 
wonen en werken en er een natuurlijke relatie is tussen onder- en bovengrond.   
Diverse private partijen zijn via het indienen een mijnbouwclaim bij EZK inmiddels al vrijwel 
automatisch eigenaar geworden van de warmte in de ondergrond, halen deze nu of later onze voeten 
vandaan en wij (burgers en bedrijven) moeten die vervolgens van hen (terug)kopen. Dat warmte-
afnemen wordt mede verplichtend aangestuurd door de overheid door het ‘van het gas af’ streven.  
 
Uit onderstaande kavelafbeelding blijkt dat er inmiddels al 2 geothermie putten in onze gemeente in 
bedrijf zijn (paarse kleur: PN IV Ammerlaan en PN V Duijvestijn, beiden zo’n 10 jaar), 2 putten met 
een winningaanvrage bij EZK (paarsgestreept: Delft 1 van het TU-Campus consortium en Nootdorp 
Oost 3 van Wayland Energie B.v. uit Bergschehoek) 5 . Tenslotte is er nog 1 put met reeds met een 
opsporingsvergunning van EZK (groen gestreept: Nootdorp Oost 2 van een Consortium met Den 
Haag betrokken als partij). Behoudens het zeer globaal bekend zijn met het feit dat er ‘2 

 
3 Bron: Thermogis.nl. Weergegeven zijn P50 (= gemiddelde) waarden qua winbare energie per put in MW 
4 Het Ministerie van EZK verstrekt de opsporing en winvergunningen op basis van de mijnbouwwet. 
5 Kennelijk een spin-off na een 1e Geothermie ervaring van een tuinbouwbedrijf aldaar. Wayland Energy 
ontwikkelt diverse aardwarmteprojecten. De eerste aardwarmte-installatie is sinds 2018 operationeel in 
Bergschenhoek *). De ambitie van Wayland Energy is om de komende jaren meer aardwarmte-installaties te 
realiseren. Het is een (klein) B2B bedrijf. Wayland Energy heeft een opsporingsvergunning voor Nootdorp Oost 
3 en wil warmte leveren aan lokale glastuinbouw en aan Klapwijk. Een subsidie voor de productie van 
duurzame energie (SDE) is al ontvangen. Zij zijn in Lansingerland op meerdere plekken actief en ook in Leiden. 
*) technologie: 1 doublet, conventionele aardwarmtewinningstechniek met warmtepompen en 
warmtekrachtkoppeling (WKK). 
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bedrijfsputten operationeel zijn bij resp. Ammerlaan en Duijvestijn’ is de lokaal beschikbare informatie 
over/deelname aan/inbreng van zowel de gemeente als de omwonende burgers en bedrijven bij al 
deze putten vooralsnog vrijwel nihil geweest. 

 
 

Afbeelding 2: Overzicht van de verkaveling van de ondergrond zoals door EZK is vastgesteld en 

toegankelijk gemaakt via ThermoGIS 6. De drie paarse gebieden aan de rechterzijde liggen in de 

aangrenzende gemeenten. 

2.2 Risico’s  
Doch aan  de energieverduurzaming oplossing 
aardwarmte zit onlosmakelijk een risicokenmerk 
verbonden. Voorgaand kaartje toont aan dat we 
als gemeente vrijwel geheel een mijnbouw-
gebied gaan worden. Naast lokale overlast door 
de boor-, beheer- en transportactiviteiten brengt 
dat inherent een aantal bodemrisico’s met zich, 
zoals die van bodemdalingen, bevingen en 
trillingen, vervuilingen en natuuraantasting. 
Experts 8 geven daarbij aan dat in onze 
omgeving naar hun inschatting en verwachting 
die nadelige effecten beperkt zijn en blijven. 
Echter de ervaringen met geothermie in 
Nederland en met name in onze omgeving zijn 
nog beperkt qua aantal putten en tijdsduur 
gebruik. Voorts is er in onze omgeving slechts 
beperkt seismisch monitorinstrumentarium 
aanwezig; zie het prentje hiernaast met de 
KNMI-meetpunten 9. De ervaringsdatabase 
voor geothermie is in onze omgeving nog te 
beperkt met data gevuld om een betrouwbare 

 
6 ThermoGIS is een publiek web-based geografisch informatiesysteem met als belangrijkste doel het 
bedrijfsleven en overheden te ondersteunen bij het ontwikkelen van winning van aardwarmte uit de 
Nederlandse ondergrond. Vergelijkbare informaties is er NLOG (het Nederlandse aardolie en gasportaal). 
8 Zie daarover o.a. TNO-rapport AGE 20-10.036 d.d. 2 april 2020 aan het Ministerie van EZK gericht handelend 
over seismische risico-inschattingen op basis van omgeving-situatie vergelijkend internationaal onderzoek 
9 https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/seismische-meetstations  

 

https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/seismische-meetstations
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relatie te kunnen leggen tussen de aspecten van ondergrondse gesteldheid en operationele condities 
in geothermische projecten en de daarbij bijbehorende kans op seismiciteit 10 11 . Dus vooral het 
verloop van tijd zal ons nog moeten leren of de tot nu toe geruststellende expert-opvattingen ook 
kloppen. Bezorgdheid daarover is er te meer omdat ook elders in Nederland in het verleden 
soortgelijke geruststellende beweringen zijn gedaan. Maar toch later door de realiteit werden 
gelogenstraft met onomkeerbare nadelige consequenties voor de omwonenden. De experts stellen 
dan hun verwachtingen bij, maar dat neemt het probleem niet weg.  
 

Met name hogere magnitude bevingen, die voelbaar zijn en tot materiële schade leiden, 
moet men trachten te voorkomen door zorgvuldig en scherp kaders te stellen aan de 
puteigenschappen en ook aan het managen ervan Voorst speelt mee dat er steeds meer 
aardwarmteputten bijkomen die elkaar kunnen beïnvloeden en tegelijk de bijeffecten (bodemdaling, 

bevingen en trillingen) kunnen versterken en verergeren 12. Permanente seismische monitoring van 

de ondergrond in onze omgeving is daarom nuttig en wellicht zelfs vereist om de ondergrond-
ontwikkelingen beter op de voet te volgen en ook vroegtijdiger in te kunnen grijpen. Uit vergelijkend 
onderzoek van praktijksituaties is verder bekend dat de sleutelfactoren voor het seismische 
activiteiten door geothermie vooral ook locatie specifiek zijn en worden bepaald door de lokale 
geologische formatie en daarnaast door de wijze van het putgebruik (zoals bij de parameters 
injectidruk, doorstroomsnelheid en temperatuur) 13.  
In combinatie met de seismische is dus ook monitoring van de operatie-activiteiten belangrijk.  
 
Een bijzondere en behartenswaardige kanttekening komt van hoogleraar geo-energie van de 
Rijksuniversiteit Groningen Rien Herber. Hij ontdekte in Groningen dat gebouwen die op veengrond 
staan relatief hebben meer te lijden van aardbevingen dan die op zandgrond. Het effect dat Herber 
beschrijft is goed te vergelijken met dat van een tsunami. Trillingen vanuit het diep van de aarde 
worden in de slappe veengrond het meest afgeremd en daarbij is het opslinger-effect het grootst.  
Er kan daardoor mogelijk zelfs een factor 10 versterking van de amplitude (bepalend voor de grootte 
of sterkte) optreden. Ook TNO onderkent al sinds 2003 dit opslingereffect 14. Zie verder ook de 
opslingerkaart van TNO-KNMI daarover 15. Daaruit blijkt dat we in onze omgeving in de op een na 
hoogste klasse qua opslingereffect zitten, namelijk klasse IV van totaal  V klassen. Kans en amplitude 
van het bovengrondse eindeffect kunnen dus alleen gering blijven indien door strikt hanteren van 
normen, controle daarop en handhaving geïnduceerde seismische trillingen strikt laag worden 
gehouden.  
 
Ook het beheersen van het corrosie-risico bij het ondergrondse doublet is een belangrijk aspect. 

 
10 Risico's van eventuele seismiciteit bij geothermie, Brief plus rapport van TNO age aan de Minister van EZK, 2 

april 2020, blz. 5: “Voor reservoirs met matrix gedomineerde stroming kan gebruik gemaakt worden van de fysische 
modelaanpakken en conceptuele modellen, welke zijn ontwikkeld voor gaswinning, indien deze worden uitgebreid met 
thermische effecten. Daarbij is het noodzakelijk om de modelvoorspelling te valideren, bijvoorbeeld met metingen bij 
doubletten die in productie zijn” (.) Maar er zijn nog vrij weinig putten en ook nog gedurende korte tijd in Nederland in 
gebruik met veenbovengrond. Dus het doen van betrouwbare voorspellingen op basis van lokale praktijk kan nog niet. 
11 Op 25 maart 2019 publiceerde de Tcbb daarop een tweede advies, getiteld “Mijnbouwschade, wat nu? 
Advies Landelijke Aanpak Afhandeling Mijnbouwschade en Schadeprotocol Gaswinning uit Kleine Velden op 
Land”. 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. 
12 TNO denkt vooralsnog dat dit geen probleem vormt als de ondergrond als stabiel kan worden beschouwd. 
13  Review of worldwide geothermal projects: mechanisms and occurrence of induced seismicity, TNO Report 
2019 R100043, 2019, page 95. Solutions: ‘curative techniques for the elimination of scale and the reconditioning of the 

boreholes to restore the hydrodynamic well characteristics to a condition as close as possible to the initial state, and 
preventive methods for combating corrosion and scaling (well bottom treatment tubing – WBTT - with continuous injection 
of corrosion inhibitors)’. Source: THE FRENCH GEOTHERMAL EXPERIENCE REVIEW AND PERSPECTIVES, 2020 
14 TNO-rapport NITG 03-185-C, Seismisch hazard van geïnduceerde aardbevingen, 2003, blz 76: “slappe, weinig 
geconsolideerde afzettingen als klei en veen hebben een lagere schuifmodulus en schuifgolfsnelheid dan stijve vastgepakte 
zand- en grindafzettingen en gesteente. De amplitude van een golfbeweging (en daarmee de piekversnellingen) in veen of 
klei zal, bij een gelijke dynamische belasting en demping, groter zijn dan in zand of grindhoudende afzettingen en 

gesteente”.  Het schadelijke effect van bodemtrillingen in veengrond op de bovengrondse infrastructuur daardoor hoger.  
15  
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Elders ter wereld heeft men daar al vele problemen mee gehad. Zoals in de omgeving van Parijs 
waar bij een derde van de 50 putten na zo’n 20 jaar gebruik serieuze problemen optraden die men 
niet meteen kon oplossen 16. Het (her)bevestigt opnieuw het ultieme belang van een duurzaam en 
integer putsysteem dat de tand des tijds kan doorstaan en dat aan het einde van de levensduur 
voorzien is in een zorgvuldige ontmanteling ter bescherming van de omgeving kwaliteit. 
 
2.3 Een goudmijn onder de grond met twee gezichten  
Aardgas was vele decennia de economische smeerolie voor geheel Nederland en diverse kabinetten 
maakten er goede sier mee (lusten herverdelen en landsbegrotingen sluitend maken en houden) 17.  
We kennen inmiddels ook de andere kant van het verhaal (de lastenkant) wat beter: de bodem in 
Groningen beeft en trilt inmiddels (in middels al meer dan 1500 maal) en de schade is materieel 
bijzonder groot, de psychische belasting enorm en de gezondheidsschade is niet te becijferen.  
De vragen die daarbij al snel opkomen verdienen van ons een eerlijk en objectief antwoord.  
Was het dat allemaal wel waard? Hoe kon een dergelijke onrechtvaardige lusten- en lastenverdeling 
ontstaan en blijven bestaan? Wat leren we hiervan voor de toekomst?  
Wij hebben in de gemeente PN  een aardwarmte-goudmijn die ook mijnbouwinzet vergt. Laten we uit 
de ervaringen elders in Nederland op het gebied van mijnbouw vooral meenemen dat we de risico’s 
goed moeten inschatten en afdekken, schades bij voorbaat borgen en ook dat de ondergrondse 
waarden liefst ook in ons eigen voordeel beschikbaar komen en niet voor een belangrijk deel 
wegvloeien als een economisch gewin voor anderen. Want in tegenstelling tot bij het aardgas is de 
geothermische warmte onder onze voeten praktisch gesproken vrijwel uitsluitend voor onszelf 
bedoeld. Want lokaal zijn we vrijwel altijd de finale afnemers ervan en dus niet anderen elders, want 
langere afstand transport van warmte heeft vele nadelen en is daarom niet aan te bevelen 
 
 
  

 
16 (.) For obvious environmental and pressure maintenance reasons, the production technology is based on the so-called 
doublet concept. It associates a production well, a heat exchanger transferring the geothermal heat to a distribution 
network and an injection well conveying the heat depleted brine into the source reservoir. Among the fifty four such 
schemes presently operating in the Paris area, one third are undergoing severe exploitation problems. Those consist of well 
damage which, in most instances, has affected first the injection well, then the producing well. This damage originates from 
a thermochemically sensitive formation fluid, a hot, slightly acid brine with a fairly low gas liquid ratio. It results in casing 
corrosion and scaling by heavy metal, mainly iron, sulphide deposits. Yet the origin of this scale, either corrosion generated, 
bacterial or native, is not clear. Source: Geothermal Well Damage in the Paris Basin: A Review of Existing and Suggested 
Workover Inhibition Procedures, 1988. 
17 Echter dat gebeurt niet volgens het Noorse model van beleggen en sparen. De Noren hebben in vele jaren daarmee een 
het grootste beleggingsfond ter wereld opgebouwd met goed structureel rendement. Wij hadden dezelfde mogelijkheden, 

maar in Nederland is het overschot echter ‘op en weg’.  
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2.4  Kenmerken van potentie en waarde van de lokale geothermie potentie in PN  
Op basis van informatie van EZK en  initiatiefnemers komen we tot het volgende overzicht: 
 

 Ammerlaan 
23 

Duivestein 24 Klapwijk 25 
(Oost 3) 

Noukoop 26 
(Oost 2) 

Delft 
Campus 27 

(Delft 1) 

Water-
temperatuur   

77         °C    76           °C 73       °C   75    °C 

Vermogen   28   MWth   

Debiet per uur  360        m3 180          m3       500     m3  300  m3 

Productie diepte  2353       m. 2045          m. 2400      m.  2300   m. 

Injectie diepte  2310       m. 2000          m. 2200      m.  2200   m. 

Max. injectiedruk 39       Bar    72          Bar    

Productievolume    51 mln.m3 
 

 52,5   mln.m3    

Tabel 1: Kenmerken van de geothermiebronnen en houders van een vergunning. 
 
De informatie in dit overzicht is niet geheel compleet maar wel voldoende voor eerste beeldvoming.  
Ze is consistent met gegevens te ontlenen aan de  ThermoGIS database (zie de eerdere kavelkaart).  
Grosso modo gaat het bij ons om 5 putten met een vermogen van 25 MWth elk. Van 4 putten is op 
basis van de EZK-kavels de warmte vanuit Pijnacker-Nootdorp toegankelijk en exploitabel. Voor één 
put is of wordt dat aan de Delftse kant uitgevoerd. Op basis van expert-advies zijn door EZK bij de 
putten van Ammerlaan en Duijvestein de druk, het debiet en de injectietemperatuur belangrijk 
teruggeschroefd ten opzichte van het vermelde in de aanvraag van die bedrijven. Oogmerk van die 
reductie is om het seismisch risico modelmatig tot het niveau ‘laag’ 28 in te perken.  
Beide puteigenaren vechten echter deze op risico inschattingen gebaseerde beoordeling door expert 
instituten als TNO-AGE aan. Bovendien willen deze put-eigenaren naar de toekomst toe extra 
productieruimte behouden om daarmee de warmte-output verder te kunnen vergroten. 
 
In het Energietransitieplan van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, oktober 2021 29, blz. 6, is het 
volgende opgenomen over de dekking van de toekomstige lokale duurzame warmtevraag: 
 
‘Met de kennis van nu schatten we in dat maximaal 55-62,5% van de totale warmtevraag is in te 
vullen met lokale geothermie. Hiermee is ongeveer de gehele basislast van de warmtevraag in te 
vullen. Dit staat gelijk aan de huidige twee geothermiebronnen en nog twee van de vijf mogelijke 
bronnen in de gemeente.’  Waar dit allemaal op gebaseerd is, wordt niet verifieerbaar onderbouwd. 
 
Vervolgens komt men tot het volgende warmtevraag- en duurzame opwekstaatje. Ons ontbreekt de 
achterliggende berekening en de daarbij passende motivering en overige uitgangspunten. 
  

 
23 EZK PN IV (Ammerlaan) winning-plan, december 2021.   
24 Idem PN V (Duivestijn) 
25 Website Waijland en waar nodig vergelijkend met andere putten aangevuld 
26 Nog geen data voorhanden. Kavels wordt gesplitst in 2 delen (zie de eerdere kaart) en globaal 20-25 MWth/put 
opbrengst, vergelijkbaar met de andere putten.  Winningsplannen liggen bij EZK en komen nog dit jaar ter inzage. 
27 Stichting DAP info 2021. TU Delft, Hydreco Geomec, Energie Beheer Nederland (EBN) en Shell bereiden een 
geothermieproject voor op de campus van de TU Delft. Het doel is onderzoek te doen naar geothermie en de toepassing 
ervan én warmte uit de aarde te benutten voor de verwarming van gebouwen.De uitwinning is vanaf Delft en bedoeld voor 
de TU-Campus en ook voor Delft zelf. Testboring voorzien in 2022 in de Delft Poreuze zandsteenlaag op 2200 m diepte. 
Productie- en injectieput liggen 1300m. uiteen. Delft voorziet in 3 seismische meetpunten rondom de Campusputten op 
enige kilometers afstand. Naast seismische activiteit wordt ook het koude/warmtefront gemeten. 
28 Zie de aan EZK gerichte zienswijze van VGPN, d.d. 11-1-2022, in verband met de winvergunning van putten PN IV en V, 

alsmede het préadvies van diverse experts (SodM, TNO, Tccb, Mijnraad, lagere overheden en anderen) 

29 Het rapport is in November 2021 vastgesteld door de Raad als vetrekpunt voor de lokale energietransitie. 
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Tabel 2: Overzicht vam aardwarmte behoefte voor gemeente Pijnacker-Nootdorp 30.  
 
Om u een indruk te geven van de financiële waarde van de duurzame opwek hierin volgt hierna een 
klein rekensom. 2TJ (Tera Joules) aan warmte-afzet tegen consumentegasprijzen van Euro 0,70/m3 
31 (dit is Euro 0.02 per MJ) komt uit op een jaaromzetbedrag van Euro 40 mln en over 30 jaar is dat is 
Euro 1.200 mln. 
 
Dat is reeds een voldoende motief voor geothermie initiatiefnemers om uit de startblokken te komen 
en te trachten daarvan een graantje mee te pikken. Zelfs een derde is mogelijk al ruim genoeg voor 
die actie. Deze cijfers zouden echter vooral ook onszelf moeten prikkelen om zomogelijk ‘onze eigen 
aardwarmte potentie’ in collectief eigendom en beheer  te ontginnen en deze vervolgens voor een 
gunstige kostprijs zelf te benutten. Minimaal moeten we lokaal, als collectief onderhandelend, 
zodanige voorwaarden gaan stellen aan de houders van een winningvergunning dat onze belangen 
afdoende en zonder discriminatie zijn geborgd voor de toekomst. Daarom is het ook absoluut logisch 
en voor de hand liggend dat de gemeente, namens de inwoners, hierop tijdig effectieve grip uitoefent!  
 
2.5 Bestemminsplannen en gemeentelijke aanpak bieden geen lokale bescherming 
Onze gemeente faciliteert de aardwarmteontwikkeling via ruimhartige bestemmingsplanregels en een 
daarnaast een ambitieus energietransitieplan met een grote rol daarin weggelegd voor de overgang 
naar lokale aardwarmte. Echter zonder enige randvoorwaarden daartoe erbij op te nemen, noch als 
bovenwettelijk beleid en kader te formuleren en te hanteren. Dat laatste met het oogmerk om het 
lokaal belang en de ondergrondse waarden en kansen optimaal beschermen op een effectieve en 
evenwichtig wijze. Voor de aardwarmte-exploitanten wordt het nog extra luckratief en ook minder 
risicovol door het ‘van het gas af’ wettelijk verplicht te stellen en dat als gemeente vervolgens strak en 
stelselmatig door te voeren. Soms doet de gemeente nog meer aan extra’s in het zakje richting 
initiatiefnemrs door de mede-financiering van de initiële risicovolle investeringen. Soms gebeurt dat 
eveneens zonder of slechts met zachte randvoorwaarden en ook niet met een vooraf consultatie van 
de lokale bevolking. Die het finacieringsgeld echter wel via belasitingen en heffingen opbracht en dat 
niet met een financieringslabel aangehecht voor een private aardwarmte-exploitant!  
 
Wat in dit hele verhaal ook volledig mist is dat de gemeente altijd (heden en toekomst) de kansen 
heeft om eisen (desnoods boven wettelijke) te stellen aan deze uitbating 32. Dat altijd in het belang 
van de omgeving plus haar inwoners. Met daarbij het oogmerk om zoveel als mogelijk toe toe te 
werken naar het lokaal belang optimaal dienend. We bedoelen hiermee dat de gewonnen en 
afgezette aardwarmtewaarde vrijwel een strikte een lokale aangelegenheid is en er geen waarde 
behoort weg te lekken. Dat vereist lokale zeggenschap en beschikkingsmacht, zie hoofdstuk 3 waar 
dit wordt uitgewerkt). Dat kan via passende medezeggenschap spelregels, mede de oplossing 
bepalen, medezeggenschap over afzet en de verdeling lusten en lasten, informatie transparantie etc.  
Dat vergt van de gemeente qua handelen: a) de vinger adequaat aan de pols houden en private 

 
30 Energie-transitieplan van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp, oktober 2021 
31 Echter de gasprijs explodeerde in oktober 2021 tot Euro 0,95/m3 bij een eenjarig contract. Prijsdaling en prijsstabiliteit 

voor de verdere toekomst zijn ongewis. Er is in potentie ruim voldoende gas ter wereld beschikbaar (economisch winbare 
hoeveelheden voor honderden jaren). Maar wij zijn importafhankelijk en hebben een strakke band met Rusland qua 
aanvoer. Via schepen is permanente aanvoer vanuit Amerika en elders mogelijk, ook tegen concurrerende prijzen. 
Prijsinstabiliteit ontstaat meden als Nederland geen of een te beperkte lokale buffer aanhoudt en bij schaarste 
noodgedwongen inkoopt tegen (te) hoge prijzen. Bovendien wordt de energieprijs, waaronder van aardgas in Nederland 
voornamelijk door de overheid bepaald op politiek gronden. De productie- en groothandelsprijs is slechts een fractie 
daarvan. Bij aardwarmte benutting met geen of een beperkte overheidsopslag zou de eindgebruiker beter af kunnen zijn. 
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initiatieven je niet laten overkomen b) doordacht beleid in evenwichtige samenhang met tal van 
andere beleidsgebieden van de gemeente en daarbij een concreet plan hebben voor de lokale 
inbreng en participatie bij geothermie-initiatieven in een tijdig stadium c) een proactief op het lokaal 
belang gericht acteren van de verantwoordelijke wethouder.  
 
2.6 Rendabel doch verantwoord uitwinnen blijft altijd randvoorwaarde 33 
Ook bij geothermie behoren de investering zich rendabel terug te verdienen en dat is een uitdaging. 
Met name private initiatiefnemers kunnen de neiging hebben om voor de noodzakelijke financiering 
(overigens naast de altijd forse subsidie vanuit de overheid ter ondersteuning) de businesstoekomst 
rooskleuriger te schetsen dan deze in werkelijkheid is. Zo constateert Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) dat kosten voor de volledige levensduur-cyclus van een producerend warm watersysteem 
altijd niet afdoende begroot worden. Dit betekent dat kosten voor onderhoud en ongewone voorvallen 
te laag worden geraamd of mogelijk zelfs helemaal niet worden meegenomen. En dus mogelijk ook 
niet de kosten voor noodzakelijke ontmanteling van de ondergrondse en bovengrondse installaties als 
die aan het einde van hun technische of economische levensduur zijn gekomen. Ervaring leert echter 
dat deze kosten hoog kunnen oplopen en dat daarbij ook aansprakelijkheid (inclusief bij calamiteiten) 
helder moet zijn vastgelegd. Onderschatting van de levensduurkosten van geothermie-projecten 
veroorzaakt altijd ongewenste financiële risico’s voor de onderneming zelf, maar ook voor 
omgevingsbelanghebbenden.  
 
Bovendien kan een focus op het snel terugverdienen perverse prikkels geven om de kosten in de 
productieput-systeem zo laag mogelijk te houden of om al te snel uit te baten en ook dat laatste 
verhoogt per definitie de omgevingsrisico’s. Daarbij ligt het tevens in de rede om de risicobeleving en 
risico-acceptatie te plaatsen in de context van maatschappelijke sentimenten rondom het gebruik van 
de ondergrond. Het verdient aanbeveling ook dit laatste mee te wegen bij de toekenning van 

vergunningen 34. Het zo dus tevens best nuttig zijn dat onze gemeente ook in dit opzicht haar rol als 
belangenbeschermer van de lokale gemeenschap zichtbaarder en daadwerkelijker inhoud geeft door 
hier expliciet en afdoende aandacht aan te besteden en voorts aantoonbaar en effectief mede toe te 
zien op het adequaat onderneming handelen en monitoren van de lokale geothermieputten.  

 
33 Hoe houden we in de energietransitie rekening met natuur en landschap? 
Voorbeeld van een gemeente die heldere beleidskaders heeft gemaakt om de omgeving bij de energietransitie te 
beschermen en te ontzien. Bron: gemeente Bronckhorst https://www.bronckhorst.nl/home/veelgestelde-vragen-
energie_46973/item/hoe-houden-we-in-de-energietransitie-rekening-met-natuur-en-landschap_120970.html        
34 Staat van de Sector Geothermie Staatstoezicht op de Mijnen, rapportage 2017. 
https://geothermie.nl/images/Onderzoeken-en-rapporten/SvdSGeothermie.pdf 

https://www.bronckhorst.nl/home/veelgestelde-vragen-energie_46973/item/hoe-houden-we-in-de-energietransitie-rekening-met-natuur-en-landschap_120970.html
https://www.bronckhorst.nl/home/veelgestelde-vragen-energie_46973/item/hoe-houden-we-in-de-energietransitie-rekening-met-natuur-en-landschap_120970.html
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Hoofdstuk 3: Overzicht van de spelers en stakeholders op het geothermie schaakbord 

 

3.1 Historie  
De aardwarmtesector is eennog relatief jonge sector die nog sterk in ontwikkeling is. Sinds de eerste 
werkzame aardwarmte-installatie in 2007 zijn tenminste 24 projecten gerealiseerd in Nederland, 
waarvan er in 2018 18 ook warmte hebben geproduceerd. Een overzicht van de bij aardwarmte 
betrokken spelers is terug te vinden in het Masterplan aardwarmte uit 2018, zie hieronder. 
 

  
Afbeelding 4: Partijen betrokken bij de aardwarmte waardeketen. 
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Het koppelt 5 hoofdgroepen (as links) aan de plek in de totale aardwarmte waardeketen (as boven).  
We zien dat zelfs bij deze nog vrij jonge sector er al vele spelers voorkomen op het speelveld.  
Een deelgroep daarvan vormen de reeds bekende spelers uit het fossiele tijdperk, zoals Eneco, Shell 
en Gasunie, die nu gaan switchen Maar er zijn ook al nieuwe spelers bijgekomen, zoals HAL en 
Hydreco. Enkele tuinders zijn eveneens op de rijdende aardwarmte-productietrein gestapt (zoals 
Ammerlaan, Duivestijnen Wayland)35. Vaak zijn dat één-putter met aardwarmte productie-focus 
gericht op de behoefte van het eigen bedrijf. Doch soms hebben ze tevens een doorgroei-ambitie in 
deze business, zoals Wayland Energie BV in Bergschenhoek. Zowel private partijen alsook de 
overheid (b.v. een gemeente) kunnen geothermie-initiatiefnemer zijn, mits men aan de gestelde 
formele vereisten voldoet/kan voldoen; EZK beoordeelt dat per casus. Het is daarbij geen plicht om 
als vergunninghouder zelf de benodigde mijnbouw-expertise te bezitten op geothermie gebied; men 
mag ook anderen daartoe inzetten. Om diverse redenen (professionaliteit, beheer, risico-reductie) is 
het veelal beter om een portfolio aan putten in beheer te hebben en tevens volgens een 
conglomeraatmodel samen te werken (expertises adequater en efficiënter te bundelen).  
De financiering is dan meestal ook wat eenvoudiger te regelen. 
 
Wat al direct opvalt in dit schema is dat er over de burgers en omwonenden zo weinig zichtbaar is. 
Toch zijn ze als betrokken partij uiterst belangrijk. Want de warmte extractie gebeurt veelal onder hun 
voeten vandaan en de afzet van aardwarmte is vrijwel uitsluitend lokaal bestemd.  
Het model hierboven suggereert dat men als burgers/omwonenden in alle fasen betrokken is of kan 
zijn 36. In theorie is dat wellicht juist maar in de praktijk klopt dat niet. Dat laatste geldt voor vrijwel 
voor elke fase in het proces van aardwarmte-ontwikkeling tot -afzet. We komen daarop in het 
hoofdstuk 6 op basis van de ervaringen en onderzoeken nader op terug.   
 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
EZK neemt een centrale regieplek in op basis van vooral de Mijnbouwwet 37 en Warmtewet 38. 
In bijlage B14 (juridisch kader) is over een aantal wetten die van belang zijn bij het Geothermie meer 
informatie opgenomen. Bij de beoordeling van Geothermie-initiatieven tot exploratie en winning steunt 

 
35 In veel projecten is de warmtevrager (tuinder) tevens de vergunninghouder. Het winnen van aardwarmte 
behoort dan niet tot de kernactiviteiten van het bedrijf; vaak doen deze bedrijven eenmalig een 
geothermieproject. Hierdoor blijft de ontwikkeling van kennis en ervaring in de sector tot nu toe achter bij de 
olie- en gassector. Bron: 2e Kamerstuk 35 531 Wijziging van de Mijnbouwwet. 
36 Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor geothermie en verenigt alle ondernemingen en 
organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie Nederland zet zich met haar leden in 
voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte voor burgers en bedrijven. Zij heeft een 
uitgewerkt participatiemodel beschikbaar voor als kader en handreiking voor de lokale inbreng. Maar dat 
model blijkt in de praktijk nog nauwelijks te worden gehanteerd c.q. niet afdoende inhoud te krijgen.   
37 De Mijnbouwwet (Mbw) reguleert het gebruik van bestaansbronnen in de diepe ondergrond, zoals het 
opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen en aardwarmte. De Wet is, met bepaalde uitzonderingen, alleen 
van toepassing op delfstoffen die op een diepte van meer dan 100 meter aanwezig zijn. Voor aardwarmte 
geldt een grens van een diepte van meer dan 500 meter. De Mijnbouwwet bepaalt dat delfstoffen eigendom 
zijn van de Staat. Het eigendom van delfstoffen die met gebruikmaking van een winningsvergunning worden 
gewonnen, gaat door het winnen daarvan over op de vergunninghouder.   
38 De Warmtewet biedt bescherming aan consumenten en bedrijven die gebonden zijn aan lokale 
warmtenetten, met name tegen een te hoge prijs voor de warmte (andelijke maximumtarieven). Een 
warmtenet is een lokaal stelsel van leidingen dat warmte transporteert van de bron naar de afnemers. 
Warmtenetten zijn onderling meestal niet verbonden en hebben een eigen warmtebron. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Warmtenet
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EZK op expert-instanties zoals SodM 39, Mijnraad 40, Tcbb 41 en TNO AGE 42.  
Provincie, Gemeente, Drinkwaterbedrijven (Dunea) en Hoogheemraadschappen kunnen eveneens 
een préadvies indienen en doen dat meestal ook vanuit hun verantwoordelijkheidsdomein.  
Dat gebeurt gerelateerd aan het een initiatiefnemer ingediend winningsplan. Op basis van al het 
voorgaande formuleert bij EZK een Ontwerp-instemmingsbesluit met daarin de technische 
voorwaarden voor de winning. EZK legt dit ontwerpbesluit openbaar ter visie en eenieder kan daar 
een zienswijze over indienen. EZK beoordeelt de ontvangen inbreng en past zo nodig de voorlopige 
beschikking aan. Vervolgens besluit de Minister van EZK over een vergunning toewijzing.  
 
Een bijzondere partij (en ook een onderdeel van EZK) is EBN, een organisatie opgericht door de 
Nederlandse overheid en operationeel sinds de gaswinning in Groningen. Om de maximale 
maatschappelijke en economische waarde uit de Nederlandse ondergrond te realiseren zal EBN ook 
deelnemen in de aardwarmtesector. Haar aandeel is in voorkomende gevallen ca. 40% van het 
risicodragend vermogen.  EBN gaat deelnemen nadat de opsporingsvergunning is verleend.  
EBN kan aldus reeds in de vroege fase van opsporing en projectontwikkeling een rol gaan spelen.  
Op deze basis neemt EBN sinds 2019 financieel deel in diverse aardwarmteprojecten in Nederland. 
 
Daarnaast speelt ook RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) een belangrijke rol bij de 
subsidiëring (SDE++) van aardwarmteprojecten.  
Private Banken zorgen voor een belangrijk deel voor de financiering van aardwarmteprojecten met 
vreemd vermogen. Doch ook de Provincie en gemeente kunnen daaraan meedoen.  
Voor het opvangen van misboringrisico’s heeft de overheid (tijdelijk?) een flink potje beschikbaar dat 
als een soort verzekering werkt: via een premie van 7,5% van de investering koop je de schade bij 
misboring vooraf af 43 44.  
Verder zijn er nog nadere subsidies en faciliteiten om het opstarten te vergemakkelijken en de 
business-case haalbaar te maken. Het voert te ver om dat hier allemaal uit de voeten te doen.   
 
 

 

  

 
39 Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) maakt zich sterk voor de veiligheid van de mens en de bescherming 
van het milieu bij energiewinning en het benutten van de ondergrond, nu en in de toekomst. Ze adviseert EZK 
over mogelijke risico’s als gevolg van voorgenomen werkzaamheden in de diepe ondergrond en adviseert over 
de technische capaciteiten van de uitvoerder. 
40 De Mijnraad brengt advies uit over het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte, en het opslaan 
van stoffen in de diepe ondergrond. 
41 De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) adviseert en informeert burgers die te maken hebben met 
bodembeweging door mijnbouw en onderzoekt of er een verband is tussen bodembeweging en 
mijnbouwactiviteiten, waardoor schade is ontstaan. Ze adviseert EZK over winningsplannen en 
bodembewegingsrisico’s daarbij 
42 TNO is het kennisinstituut voor de ondergrond en houdt mede namens de Minister gegevens van 
mijnbouwactiviteiten en van de ondergrond in Nederland bij. TNO AGE adviseert de lokale en regionale 
overheden en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het verstrekken van vergunningen. Ze doet 
onderzoek naar geothermie, waarbij warmte uit de ondergrond wordt gehaald op diepten van ongeveer 3 km. 
43 Risico's dekken voor aardwarmte (RNES Aardwarmte).  Overheid houdt daarbij ook rekening met de 
cumulatie van ondersteuning vanwege andere reeds verstrekte investeringssubsidies. 
44 De rol van de overheid is als van een verzekeringsmaatschappij omdat zij het risico op basis van een groter 
aantal putboringen afdekt. Volgens onderzoek van de Wereldbank in 2010 loopt de succeskans bij een grotere 
pool op tot 80% en dat is heel acceptabel. Mogelijk is dat percentage inmiddels of in Nederland nog hoger.  
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Hoofdstuk 4: Aardwarmte een lokale aangelegenheid bij uitstek 
 
4.1 Geothermie is vooral een lokale aangelegenheid  
Het door een geothermiebron afgegeven warme water wordt meestal voornamelijk lokaal benut. 
Want warmte aanlevering vanuit elders is relatief minder efficiënt (hoge transportverliezen bij 
warmte). Daarbij komt nog bij dat warmtetransportnetwerken niet goedkoop zijn en zeker altijd 
duurder dan de (vaak reeds bestaande) hoogwaardige gasnetwerken 47.  Wind- en zonne-energie 
kunnen wel via reeds bestaande netwerken naar elders exporteren en dat is belangrijk omdat deze 
bronnen flucturende output leveren. Daarmee zijn ze onbruikbaar als zelfstandige en voldoende 
energiebron lokaal omdat een bufferfunctie ontbreekt. De lokale warmtebron heeft reeds een constant 
functionerende natuurlijke buffer in zich. Daardoor kan men, naar de maat van lokale behoefte, 
betrouwbaar blijven leveren gedurende een lange periode (30 en meer jaren).  Lokale aardwarmte 
extractie en benutting is daarmee een ideale combinatie op lokaal niveau. Dat vraagt qua juridische 
en economische oplossing eveneens om een belangen-integratie en liever niet om een verdeling van 
verantwoordlijkheden via extra schakels met eigen belangen ertussen of in de plaats van. Een lokale 
focus en inbreng past bovendien naadloos bij het door de nationale overheid beoogde doel van veel 
meer burgerparticipatie via energie coöperaties. 
 
Praktijkvoorbeelden daarvan zien we al terug bij andere energieprojecten (wind en zon).  
Lokale coöperaties en consortia streven ernaar om de lokale duurzame energiewaarden, in 
onderlinge afstemming en samenspraak met elkaar, slim en eerlijk maximaal lokaal te benutten. 
Aardwarmte lijkt een nog idealere kandidaat dan zon en wind te zijn. Bovendien: elke partij die je 
onnodig in de waardeketen ertussen schuift wenst er toch aan te verdienen. Via een op non-profit 
gebaseerde eigen warmtecoöperatie kun je als gezamenlijke deelnemers uitsparen en bij voordelige 
overschotten ook dat zelf lokaal benutten. Toch zien we het bovenstaande nog te weinig terug in de 
huidige overwegingen en oplossingen in onze gemeente bij geothermie. Overigens hoef je op lokaal 
niveau ook niet zelf alle expertise in huis te hebben, want die is ruimschoots in te kopen op 
contractbasis in de vrije markt. Daarom is er beslist veel voor te zeggen dat onze gemeente op korte 
termijn op het gebied van aardwarmte en gemeenschapsparticipatie daarbij een inhaal- en 
reparatieslag maakt en niet alles bij gemeenschap participatie voorbaat nu en later overlaat aan 
private initiatiefnemers.  
 
4.2 Wetgeving verhindert ‘Geothermie als lokale aangelegenheid’ niet.  
Doch de mijnbouwwetgeving bevordert het ook weer niet, terwijl dat vrij voor de hand liggend is.  
Dat zou alsnog eenvoudig kunnen door het daartoe opnemen van een wetsartikel waarin a) er 
voorkeur is voor aardwarmtewinning in lokale (gemeenschap)handen: het lokaal belang b) bij private 
initiatieven (van binnen of buiten de gemeente) er eveneens verplichtend de medebetrokkenheid en 
deelname vanuit de lokale omgeving afdoende wordt geborgd.  
 

 

 
47 De afhankelijkheid van de lokale warmtevraag betekent dat de lokale vraag leidend en bepalend is voor een 
gezonde aardwarmte businesscase. Voor warmtevragers als woningen of utiliteitsgebouwen, maar ook 
projecten met glastuinbouwafnemers die bestaan uit meer bedrijven, vereist dit extra coördinatie om 
voldoende afnemers te organiseren voor een geothermische installatie, en veelal de aanleg van een nieuw of 
groter warmtenet. Daarbij spelen de kosten en de maatschappelijke acceptatie van de hiervoor benodigde 
warmtenetten, installaties en boringen een belangrijke rol. Bron: 2e Kamerstuk 35531 Memorie van Toelichting 
Mijnbouwwet. 
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   Afbeelding 5: Het fysieke systeem van aardwarmtewinning tot aan de eindgebruiker 
 
De winning van aardwarmte speelt zich fysiek in onder- en bovengrond in samenhang en op een zeer 

lokaal niveau af. Natuurlijk moeten er diverse bedrijfsmatige hoofdfuncties (zie afbeelding 4) in de 

waardeketen worden verricht, maar dat staat geheel los van het eigenaarschap, de zeggenschap en 

de eindverantwoordelijkheid voor een aardwarmteput. Afdoende geothermische expertise is veelal 

lokaal afwezig, maar het is ook zeker niet strikt nodig om daar zelf over te beschikken. Want alle 

benodigde functies voor het bovenstaande (zowel voor de initiële opzet ervan alsook voor de beheer-

fase) zijn op de vrije markt beschikbaar in Nederland of elders. Dat in stevige concurrentie met elkaar 

op basis van prijs/prestatiekenmerken. Aldus kunnen ze meedingen voor bepaalde taken en daarmee 

op optimaal passende wijze in een lokaal waarde creatie-systeem worden ingezet. Het voorgaande 

staat ook geheel los van het juridische- of economische eigenaarschap van de geothermieput. 

3.2 Monopolies en hun kenmerken 

Zoals we al weten is de geothermie-warmtevoorziening met name verbonden aan het lokale niveau. 

Echter de aard van de aardwinningsmethodiek en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke 

verkaveling van de ondergrond wordt vooralsnog uitsluitend vanuit de centrale wetgeving 

aangestuurd en geborgd, zonder daarbij bij voorbaat lokale voorkeursrechten toe te wijzen.  

Warmte-extractie vanuit een mijnbouwkavel wordt bovendien automatisch het eigendom van de 

vergunninghouder en valt daarmee onder diens beschikkingsmacht. Als warmte-exploitant verkeert 

deze zo in een lokale monopolie-positie. De preferente oplossing zou gericht moeten zijn op het 

oogmerk de lokale bevolking als eerste zelf en ook maximaal nut en meerwaarde van aardwarmte 

bodemschatten te laten ervaren. Dat pleit er zelfs voor om het winnen en afzetten van aardwarmte bij 

voorkeur en zoveel als mogelijk integraal in lokale handen (de inwoners bovengronds) te houden. 

Dan blijven de lusten en lasten automatisch bijeen en valt een eventueel batig verschil daartussen 

eveneens toe aan de lokale omgeving en verdwijnt het niet extern. Natuurlijk moet je dat alles wel 

zorgvuldig regelen, besturen en beheersen. Zoals dat overigens voor elke organisatie en 

onderneming met een bepaalde missie en doelstelling geldt, onafhankelijk of dit privaat is of niet. 

 

De kans dat het ertussen schuiven van een geothermie-monopolist als eigenaar en exploitant 

(onafhankelijk van of dat van binnen of van buiten onze gemeente gebeurt) voldoende extra 

meerwaarde toevoegt, achten wij onder normale omstandigheden vrijwel nihil. Want deze private 

partij heeft uitsluitend als optiek er zelf aan verdienen en kan daarbij de noodzakelijke bedrijfsfuncties 

veelal zelf ook niet beter en goedkoper regelen. Want ook hij moet deze van de vrije markt halen en 

dat bij vergelijkbare prijzen en prestaties. Wil men deze monopolisten (van binnen of buiten de 

gemeente komend) toch de ‘lokale geothermie-ondernemingsruimte’ laten dan zou dat minimaal met 

zodanige randvoorwaarden moeten zijn dat de lokale belangen (lusten-lastenbalans; zie ook bijlage 

B5) effectief en afdoende worden geborgd. En dat wel op een zodanige wijze dat controle, 

handhaving en bijsturing in het omgevingsbelang mogelijk is en blijft. 

Indien men echter lokaal de geboden kansen niet tijdig oppakt; wat gebeurt er dan in de praktijk?  
Een wildwest model aardwarmte ontwikkelingsmodel is dan te verwachten, met initiatiefnemers van 
divers pluimage en oogmerken voor een afzonderlijke put of zelfs meerdere putten. Dat kunnen 
afzonderlijke private partijen zijn of een consortium van partijen. Want de aardwarmte potentie is ruim 
voldoende gebleken, vrij aantreklijk in het huidige tijdsbeslag, en iedereen mag instappen. Dat  
gebeurt dan ook zonder enig overleg of afstemming met de lokale omgeving; zie het vrijwel geheel 
verkavelde prentje van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in afbeelding 1. Zo ontstaat een set aan 
warmteput-eilandjes met op elk een monopolist met een eigen belangenset 48. Die monopolist heeft 
de lokale afzet wel nodig als haar voornaamste inkomstenbron. Doch hij heeft tegelijk veel 

 
48 Een monopolie is een aanbodsituatie waarin in een afgeperkt handelsbereik een product of dienst slechts 
door één (markt)partij wordt aangeboden. De prijs ervan wordt dan niet door de vrije marktwerking bepaald, 
maar vastgesteld door die enige aanbieder, die dan veel winst kan maken, of door de overheid vastgesteld.  
In een zuivere monopolie is er geen enkel alternatief beschikbaar. Is er niet één, maar zijn er enkele 
aanbieders van een bepaald product of dienst, dan spreekt men van een oligopolie. Is er, omgekeerd, sprake 
van één koper of afnemer van een product of dienst dan spreekt men van een monopsonie. Bron: Wikipedia.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Product_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dienst_(economie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prijs_(betaling)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marktwerking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winst_(onderneming)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligopolie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monopsonie
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speelruimte plus macht en zal deze uitnutten in eigen belang. Met equivalente aardgasprijzen als 
maximum begrenzing is er dan nog veel te kiezen op gebied van afzet, prijs en levervoorwaarden. 
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Hoofdstuk 5: Het Verdienmodel en de Businesscase bij aardwarmte  

 

Onafhankelijk van wie de eigenaar en exploitant van een geothermieput en ook van een warmte 

distributiesysteem is, moet het wel allemaal economisch verantwoord door de betrokken partijen 

(publiek of privaat) geëxploiteerd kunnen worden 49. In dit hoofdstuk gaan we daarop wat verder in. 

5.1 Parameters in verdienmodel van een aardwarmte producent 50 51 

De voornaamste parameters het verdienmodel en in de business case van een aardwarmteproducent 

zijn:  

1. De putparameters: diepte, temperatuur van het water, druk, debiet (hoeveelheid warm water) 

2. De investeringen en de risico’s daarbij 

3. De afzet in volume en tijd gezien en mogelijk ook de afnemersegmentatie 

4. De omzet op basis van te stellen prijs- en levervoorwaarden 

5. Overheidssubsidies, belastingen, risicoverplichtingen en -afdekking 

6. Omgevingsherstelkosten in de bedrijfsperiode, bij de opheffing en mogelijk ook daarna.  

 

Aan de hand daarvan kan men bezien of er een haalbare businesscase mogelijk is. Meestal bepaalt 

men voor de eindbeoordeling de terugverdientijd van de investeringen, het break-even punt (afzet 

waarbij opbrengsten en kosten in evenwicht zijn bij de beoogde bezettingsgraad) en de rentabiliteit 

van het vermogen. Omdat er over diverse parameters geen zekerheid bestaat zal men bovendien de 

mogelijke de variaties daarin in beeld trachten te brengen en vervolgens bepalen welke de meest 

kritische daarvan zijn. Dat laatste neemt men eveneens mee in de go/no besluitvorming en men moet 

het ook later in het oog goed moet blijven houden, opdat men niet alsnog ontspoort.  

 

5.2 De business case van een aardwarmteput (10MWth aardwarmte capaciteit) 

Investeringen    Operationele kosten   

Mijnbouw-deel min max  Mijnbouw-deel min max 

Put boring 8.500 9.000  P1 Energie, chemicalien en 
verbruiksmateriaal 

200 250 

Doublet kosten 1.200 1.300  P2a Monitoren & onderhoud 75 90 

Warmte-wisselaar (WW)    300    400  P2b, putherstel en bijzonder 
onderhoud op afroep 

250 300 

    Diversen en onvoorzien 30 50 

Totaal 10.000 10.700  Totaal 555 600 

Bovengronds-deel    Bovengronds-deel   

Secundaire loop WW 600 700  P1 Energie & chemicaliene 40 50 

Bedrijfsinstallatie 800 9000  P2 Installatie en network 
monitoring en onderhoud 

400 450 

Distributienetwerk 8.000 10.000  P3 Voorziening afschrijving 250 350 

Idem, substations 2.500 3.500  Diversen en onvoorzien 40 60 

Totaal 11.900 14.600  Totaal 730 910 

       

Algemeen totaal  21.900 25.300  Algemeen totaal 1.285 1.600 

 
49 Daarbij speelt aan de afzetzijde dat het ‘eerlijk en betaalbaar’ zal moeten zijn en blijven. De voornaamste referentie voor 
warmteafzet en afname is nog steeds de gasoplossing. Ook de overheid gebruikt dat als referentie en koppelt haar 
subsidies richting warmteproducenten mede aan de kosten van de verwarming via het gasconcept. Dat is gedurende vele 
jaren een stabiele referentie gebleken maar door geopolitieke ontwikkelingen in 2021 en 2022 is dat aan het veranderen. 
Het is voor de hand liggend dat Geothermie-subsidies afgebouwd worden als de kosten van het gasconcept toenemen. 
Bovendien is er politiek druk om gasverbruik via extra opslagen te ontmoedigen en daardoor de overgang naar duurzamere 
oplossingen te bespoedigen. 
50 Gelet op het feit dat warmte een essentiële primaire behoefte is zou het leidend principe moeten zijn dat 
aardwarmtemonopolisten zich richten op het optimaal dienen van het belang van hun lokale afnemers 
51 In bijlage B6 geven we een algemeen overzicht van wat er zoal speelt bij een economische business case 
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Tabel 3: investering- en exploitatie-uitgaven bij een op geothermie gebaseerd warmtesysteem.  

 

 Worst Case Best Case Medium Case 

Investeringen 25.000 22.000 23.000 

Exploitatie-uitgaven 1.600 1.285 1.400 

Subsidie (in % van investering) 0 35 25 

Break-even (Euro/MWhth)  81 56 64 
 

Tabel 4: Break-even overzicht 52 behorende bij Tabel 3 

 
De bedragen in beide tabellen zijn in Euro *1000. De Gegevensbron is de European Geothermal 

Energy Council (EGEC) 53. We zien in tabel 3 dat het totaal aan investering-uitgaven voor een 

geothermieput plus het warmtedistributienetwerk tussen de Euro 22 en 25 mln. ligt.  

De investeringsuitgaven ondergronds (ca 50 % van de totale investeringen) worden vooral bepaald 

door de boordiepte en wat minder door de putcapaciteit 54. In de praktijk is een behoorlijke 

kostenvariatie gebleken doordat er onvoorziene omstandigheden kunnen optreden.  De jaarlijkse 

exploitatiekosten van het warmtesysteem liggen op 1,4 mln. Bij een 30-jarige levensverwachting van 

het systeem komt dat uit op 30*1,4 = 42 mln. totaal. Het voorgaande is zonder de verwerking van 

inflatieverwachtingen, ondernemersbelastingen en -subsidies.  

 

In het Break-even overzicht zijn subsidiepercentages j behorend bij Worst, Best en Medium case 

opgenomen. Vervolgens zien we de bijbehorende afzetprijzen (in Euro per MWhth).  

Zonder subsidie lukt het tot nu toe vrijwel niet om rendabel te exploiteren. Die subsidie moet echter 

veelal door de natie als MWh geheel worden opgebracht. Dus onafhankelijk van het feit of men zelf 

van de put profiteert of niet. In feite ligt de realistische afzetprijs belangrijk hoger dan de gehanteerde 

(men moet er namelijk tenminste nog de subsidiecomponent daaraan toevoegen).  

 

Een aardwarmteproject moet gefinancierd worden met ten dele eigen (= risicodragend) - en ten dele 

vreemd (= niet of minder risico dragend) vermogen. Indicatie: gemiddelde vermogenskostenvoet is 

zo’n 5% per jaar overall en voor het risicodragende deel is dat zo’n 12% per jaar. Onze overheid 

houdt deze rendements-getallen rekening aan bij het toetsen van SDE++ aanvragen.  

De wijze van financiering en de mix eigen-vreemd vermogen kan de kostprijs mogelijk nog verder 

verhogen. Niet duidelijk of in het In het uitgaven-overzicht ook reeds is voorzien is in de kosten van de 

putafbouw of het herstel van eventuele schades aan en in de omgeving, zoals door bevingen, 

trillingen en bodemverontreiniging. Ook het risico van het misboren bok de aanleg niet expliciet 

zichtbaar gemaakt. In Frankrijk zijn daar al jaren goede regelingen voor. Maar ook in Nederland is dat 

verzekerbaar (bij de overheid) via een premie van 7.5 % van de putboringkosten.  

Eveneens aan de hand van de Franse ervaringen volgt hieronder een beeld van het verloop van een 

 
52 Bij Break-even is er noch winst of verlies. Hierbij zijn de vaste plus variabele kosten gelijk aan de 
opbrengsten. Bij kostprijs-calculaties wordt veelal een 80% capaciteitsbezettingsgraad aangehouden.  
53 Bron: Presentatie op Geothermie Seminar Presentatie in Parijs in 2019, georganiseerd door ‘the European 
Geothermal Energy Council (EGEC)’ volgens een gerealiseerd 10 MWth aardwarmte concept. In de omgeving 
van Parijs zijn ca. 50 putten in bedrijf voor 250.000 woningen. Waarbij men waakt voor over-benutting van de 
putten om de gebruiksduur te verlengen. Ca 1/3 is mislukt op enig moment. Frankrijk heeft, naast Duitsland, 
de meeste aardwarmteputten in bedrijf in Europa en daarbij over een periode van 50 jaar een leer-curve 
doorgemaakt. Hoe dat precies in Nederland qua prijzen en variaties daaromheen zit is ons nog onbekend. Wij 
hebben EZK om wat meer inzicht en doorzicht daarover gevraagd maar dat is nog niet beschikbaar. 
54 Costs of Deep Geothrmal Energy in the Netherlands, Thesis D. Straathof, Universiteit Utrecht, ECN-O-12-043, 2012 
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aardwarmte traject en vervolgens over het uitgaven en risico-beloop.  

 

 
Afbeelding 6: Uitgaven in de diverse projectfasen van  een geothermiesysteem in ontwikkeling 

Merk daarbij op dat al helft van de iinitiële uitgaven zitten in de exploratiefase (= links van de verticale 

streep in de afbeelding), incusief consolidatie in een werkende putoplossing, en de rest zit in alles wat 

er nog verder bij benodigd is. Het gehele traject duurt ook meerdere jaren.  

 

 

Afbeelding 7: Ontwikkeling van het risico- profiel tijdens het traject van exploratie naar exploitatie55 

De grootste financiële risico’s zijn er in exploratiefase vanwege misboringkansen 56.  

In de exploitatie fase kan de productie tegenvallen en kunnen er bijzondere kosten ontstaan door 

constructiemanco’s of schade in de externe omgeving. Voorts kan de afzet en omzet onder 

verwachting zijn. Doch ook subsidies en belastingen spelen een belangrijke rol en beinvloeden het 

resultaat. Naarmate er meer zekerheid bestaat over economisch winbare volumes, het project 

technisch al beter in de stijgers staat en ook de afzetprojecties betroiwbaar zijn onderbouwd, nemen 

de risico-kansen verder af. De finacieringskansen houden gelijke tred daarmee want banken mijden 

waar mogelijk onzekere risico’s. Duidelijk is dat door de hoge initiele vaste kosten bij 

geothermieprojecten  de kosten voor de baten uitgaan.. Dat vereist een stevige professionele partij, 

 
55 GEOTHERMAL HANDBOOK: PLANNING AND FINANCING POWER GENERATION, ESMAP (World Bank), 2012. 
56 In de omgeving van Parijs was dat over 50 jaar bezien bij 1/3 van de putten het geval. Bij ons in Pijnacker 
was er een van de 3 putten een faalprobleem (dat doublet zit nog steeds in de grond en over de status is niets 
bekend). Naast een boring-falen zijn er elders ter wereld vele gevallen gesignaleerd met put-
corrosieproblemen. Wat dat aan herstel-schade betekende, en of al is hersteld was niet terug te vinden.  
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met liefst ook een behoorlijk financieel weerstandvermogen, die dit op zich neemt en het project kan 

doorzetten zonder onderweg (exploratie en exploitaiefase) in de moeilijkheden te komen of zelfs om 

te vallen. Dat pleit (tevens) voor een portfolio benadering en een stevig consortium, dat aannemelijk 

adequaat van samenstelling is en qua afspraken gedegen in elkaar is gezet. Een geothermie 

éénputter zal veelal te beperkte mogelijkheden hebben dat alles verantwoord, afdoende en blijvend te 

kunnnen waarmaken. 

5.3 Portfoliobenadering (meerdere putten in één hand) is belangrijk 

Risicobeperking door diversificatie is een strategie die ook in de mijnbouwpraktijk al lang bekend is 57. 

Olie- en gas ondernemingen kiezen er altijd voor om het exploratie en -exploitatierisico te spreiden 

over een voldoende groot aantal toekomstige kansen. Ook bij de geothermische exploratie- en de 

exploitatieontwikkeling kan en moet men gebruik maken van een zorgvuldig opgezette putrisico-

diversificatiestrategie. Dat gebeurt het liefst over meerdere geothermische velden heen.  

Het volgende is daarbij te overwegen:  

1. Portfolio-verkenning in een wat groter geografisch gebied  
2. Parallelle ontwikkeling van de uit de portfolio geselecteerde velden voor tijd- en kostenbesparing 58 
3. Een stapsgewijze expansie in plaats van alles tegelijk om capaciteits- en financiële redenen. 
 
Door meerdere putten te boren gaat men over naar een statistische slaagkans (x %) in plaats van een 
enkelvoudig risico (succes of mislukking). Verder leert men bij van meerdere boringen.  
Een cluster aan putten is ook relatief professioneler en goedkoper te beheren dan een enkele put. 
Voor de afnemer is het belangrijk dat putten in een cluster samenwerken en via een netwerk 
samenhangen qua output richting afnemers. Want daardoor is de leverzekerheid beter geborgd. 
Binnen een gemeente is het praktisch dat de lokale putten onder een gemeenschappelijk beheer en 
management vallen en dat de afspraken voor alle putten gelijk kunnen zijn, aansluiten op de lokale 
behoeften en dat de prijs-prestatie regelingen acceptabel en aantrekkelijk zijn en blijven. 
 
5.4 Terugverdientijd van Investeringen en kostprijzen per eenheid geleverde warmte 
In Nederland blijken bij projecten in de glastuinbouw de investeringen rond de Euro 1.600 per KW-
warmtecapaciteit te liggen, waarvan 50% van het bedrag toewijsbaar zijn aan de exploratiefase 59. 
Bij 15 jaar exploitatie van een put en een normale bezettingsgraad speelt men dan quitte qua totale 
uitgaven en inkomsten over die periode. Het zijn dus altijd langere termijnprojecten en dat stelt dito 
eisen aan de business en ook stabiele financiering ervan.  
Wij zijn van oudsher een land dat voor haar warmtevoorziening aardgas benut. Dat is een 
energieproduct dat wereldwijd ruim voorhanden is, zelfs voor honderden jaren verbruik. De 
wereldmarkt bepaalt in principe ook de prijs die in Nederland naar de eindgebruikers doorberekent. 
Echter de overheid legt daar diverse opslagen en de BTW bovenop.  
 
De aldus bepaalde eindgebruiker-prijs is ook de referentie voor de mate van overheidssubsidie op de 
aardwarmtevoorziening. Zo blijft het voor de eindgebruiker vergelijkbaar en acceptabel. Het voert te 
ver om hier een verdergaande verhandeling op te nemen. Uit het eerdere overzicht blijkt al dat in de 
Franse casus 25% aan subsidie benodigd was om de aardwarmtevoorziening voor de eindgebruiker 
acceptabel en betaalbaar te maken. Bekend is verder dat Nederland behoort tot de landen met de 
hoogste opslagen op de kostprijs van energievoorziening en ook dat bedrijven-grootgebruikers in ons 
land aanzienlijk minder per eenheid geleverd energieproduct betalen dan de kleingebruikers.  
Die onevenwichtigheid blijft in de toekomst eveneens een aandachtspunt. Mede omdat het 

 
57 De meest bekende hantering is in de beleggingswereld. De portfoliotheorie is in de jaren 50 van vorige eeuw 
opgezet door Nobelprijswinnaar Harry Markowitz. Waarbij men via het slim combineren van beleggingen de 
statistiek haar werk laat doen om het totale risico te verminderen bij het tegelijk vasthouden van het 
rendement. Maar ook in andere sectoren is een portfolio benadering geboden; een gedegen risicoanalyse is in 
zeer gebruikelijk en vaak zelfs verplicht. Ook de gehele verzekeringswereld steunt op de portfolio-benadering 
bij grotere volumes, waarbij statistische kansrekening en risicobeheersing business-elementen vormen. 
58 Verder is geldt er ook de warmteput-ontwikkeling de bekende ‘learning curve’; naarmate men meer putten 
realiseert en ook door innovaties nemen de kosten sterk af. Men verwacht zelfs dat putten richting 2050 zo’n 
40% goedkoper kunnen worden. Dat betekent dat op oudere putten inhaalafschrijvingen nodig kunnen zijn. 
59 B.R. van Dongen, Master thesis TU Delft, 2019;  
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verduurzamen van en door ons allen een extra prikkel vergt om het verbruik te verminderen, 
duurzame energie schaars is en blijft, en de finale levering tegen lage prijzen aan grootafnemers 
daarom terecht ter discussie staat. De conclusie is dat de toverdoos van de overheid in feite bepaalt 
of aardwarmte uit kan of niet en voor wie dat geldt en ook: wie het uiteindelijke nadeel betaalt. 
 

5.5 Conclusie over lokaal belang en geothermie uitbating  

Alle eigendomsvarianten (overheid en privaat) blijken in de wereld reeds voor te komen (zie bijlage 

B6). Soms is dat politiek vooraf bepaald (overheid gedomineerd toewijzingsmodel versus een vrije 

markt focus bij de mijnbouwverkaveling) en het kan soms pragmatisch zijn ontstaan in een vrije 

keuzesituatie van ‘alles kan en mag’ (wildwest ontwikkelingsmodel). Maar zoals al eerder gezegd: ook 

bij overheidshouderschap van mijnbouwkavels en ontginning daarvan moeten dezelfde activiteiten 

worden vervuld, doch dat kan evengoed via vrije mededinging (may the best win) gebeuren. 

Uit het tot nu toe behandelde ontstaat het volgende beeld: 

1. Indien de geothermie-warmte aanbieder een monopolist met veel eigen beleidsruimte kan zijn, 

dan is zijn eigenbelang slaagkans wellicht groter doch dat gaat ten koste van de afnemers. 

2. Voor het renderend kunnen exploiteren van een geothermie put is het niet primair bepalend wie 

de eigenaar is (private ondernemer, conglomeraat, gemeenschap) maar vooral: de potentie en 

eigenschappen van het project, de afzetmarkt en zeker ook belangrijk: professioneel 

management over de gehele levensduur plus adequate financieringsregelingen en subsidies. 

3. Een eerlijke lusten/lasten verdeling tussen de put-eigenaar en omgeving-betrokkenen is iets wat 

je vooral tijdig en afdoende vooraf moet aankaarten en regelen.  

Achteraf regelen kan een  onbegonnen zaak zijn of worden omdat de belangen te ver uiteen 

liggen en reeds verworven eigendomsrechten plus aanvullende privileges en voordelen niet 

gemakkelijk worden opgegeven door private partijen. 

4. Ook als gemeenschap moet je altijd op basis van heldere uitgangspunten en op zakelijk gedegen 

wijze onderhandelen. Een wethouder energietransitie zou dit bijvoorbeeld als een van zijn 

voornaamste taken namens de gemeenschap moeten zien en dat oppakken. Dat vergt het vooraf 

vaststellen van een onderhandelingskader met heldere doelstellingen en aanpak die het 

draagvlak van de gemeenschap heeft. Over zijn welslagen op basis van een mandaat zou hij 

periodiek op transparante wijze verantwoording moeten afleggen aan diezelfde gemeenschap. 

5. Het SDE++ subsidiesysteem maakt Aardwarmte businesscases sluitend en aantrekkelijker 60  

6. Over risico- en schade aspecten is nog onvoldoende sluitend geregeld vanuit de optiek van de 

belangen van de omgeving en omwonenden borgen en hen bij voorbaat ontzorgen bij schades. 

Het voorgaande is slechts een korte schets over wat allemaal een rol speelt. Bij een praktijkcasus zal 

een verdieping en verbijzondering zeker nodig zijn, mede omdat de lokale situaties behoorlijk kunnen 

verschillen. Voor een kwalitatief beeld van het palet aan lusten en lasten samenhangend met een 

aardwarmte-put verwijzen wij naar Bijlage B5. Het is een illustratief voorbeeld vanuit onze omgeving. 

Het handelt over een geothermieput met als houder een lokaal glastuinbouwbedrijf en 

tuinbouwbedrijven en omwonenden. Iedere partij heeft daarbij zo zijn eigen belangen-set. Het toont 

aan dat een volledige convolutie van die belangen niet erg aannemelijk kan zijn, omdat het juist gaat 

over een zo divers palet aan soms zelfs tegenstrijdige voorkeuren, wensen en belangen. Relatief 

bezien heeft de puteigenaar daarbij de grotere keuzevrijheidsgraden jegens de afnemers. Tenzij er 

een eendrachtige koperstaking ontstaat die het eigenmachtig handelen van een puteigenaar in eigen 

belang belemmert of vanwege een overheid die stevig toeziet op het vooral dienen van het lokale 

 

60 De SDE++ subsidie is beschikbaar voor alle ondernemers, instellingen en non-profitorganisaties. Men komt daarvoor in 
aanmerking wanneer men hernieuwbare energie gaat produceren. Hierbij zijn er 5 categorieën: biomassa, geothermie, 
water, wind en zon. Per november 2020 ging deze weer open voor de eerste aanvraagronde met een nieuw budget van 5 
miljard euro. Voorbeelden van lokaal verleende subsidies in verband met aardwarmte: PN IV (Ammerlaan) in 2013 max. 
19, 8 mln. subsidie en in 2019 maximaal 110,0 mln. Subsidie over 15 jaren. PN V (Duijvestijn) in 2013 27,8 mln. over 15 
jaren. Het gaat telkens om enorme bedragen en de onderbouwing is onzichtbaar. 
https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c  

https://www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6185c5a3392e457491b65e962a37431c
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maatschappelijk belang en haar medewerking en subsidies daarvan afhankelijk stelt. Er is geen 

andere positieve samenhang geconstateerd tussen inwoner- en het tuindersbelang als 

aardwarmtegebruikers, anders dan om aantrekkelijke prijzen en rechtvaardige levercondities te 

bewerkstelligen. Daarbij kan worden verondersteld dat de glastuinbouw voor zichzelf relatief 

aantrekkelijker voorwaarden wenst. Doch dit staat op gespannen voet staat andere belangen of 

uitgangspunten, zoals: we hebben als 55.000 inwoners lokaal gelijke rechten in deze.  



 
 

WILD WEST GEOTHERMIE  IN PIJNACKER NOOTDORP?  V1a             Pagina 27 van 75 
 
 

 

Hoofdstuk 6: Praktijkervaringen bij de lokale geothermieprojecten en conclusies 

 

6.1 De praktijkervaringen geschetst 

We bezien dat vanuit de optiek van de inwoners van onze gemeente en hun belangen (duurzame 

energie-afname en ook anderszins). Bovengronds zijn we als inwoners met elkaar samen eigenaar 

van en belanghebbende bij het gehele gemeentelijk gebied. Vanuit de mijnbouwwet moeten we de 

extractie van geothermische warmte gedogen aan een vergunninghouder. Die vergunninghouder 

heeft dan de beschikkingsmacht over wat deze via extractie realiseert aan aardwarmte.  

Deze warmte extractie mogen we als gemeenschap echter ook zelf ter hand nemen als we zelf de 

vergunninghouder zijn.  De praktijk is dat het laatste nog onvoldoende gebeurt in Nederland. 

Bovendien claimen private partijen al op voorhand de beschikbare aardwarmtemijnbouwkavels.  

Het ministerie van EZK neemt in de afwegingen bij het beoordelen van vergunningsaanvragen de 

mate van burgerparticipatie niet mee. Zij handelt daarmee nog niet in lijn met het algemeen 

overheidsbeleid om participatie juist te bevorderen en als belangrijke voorwaarde te zien om te 

slagen. Ook wordt er nog nergens een relatie gelegd met de wijze waarop participatie invulling krijgt 

bij wind- en zonneprojecten 

 

De uiteindelijk gewonnen aardwarmte komt echter wel altijd onder de lokale voeten vandaan en moet 

bij voorkeur ook lokaal worden afgezet. Daarnaast is er vanuit de lokale beleving en de praktijk van 

alle dag voor de bovengrondbewoners en -eigenaren een unieke blijvende natuurlijke band tussen 

boven-en ondergrond. De mijnbouwwet, met name bij een te rigide hantering ervan bij geothermie 

door iedereen gelijke claimkansen te geven zonder tegelijk lokale randvoorwaarden erbij, wordt 

ervaren als wettelijke en juridische fictie die niet voldoende aansluit bij het lokale omgevingsbelang en 

-beleving. Waarbij je als eigenaars en inwoners zelf bovendien nog iets moet gedogen aan een 

ander: het via jouw bovengrond warmte winnen via extractie vanuit de diepe ondergrond. Die warmte 

moet je vervolgens weer van deze partij afnemen omdat er nauwelijks alternatieven zijn (want de 

overheid haalt je verplicht van het gas af). Waarvoor je moet betalen wat de warmte-exploitant vraagt. 

Bovendien kunnen er risico’s, schades en hindereffecten optreden. Al met al een set aan lasten 

waaraan niet automatisch en aantoonbaar een eerlijk ervaren evenwicht brengende set aan lusten 

verbonden wordt. Deze context leidt tot kritiek, weerstand, vragen en wensen en een roep om anders 

en beter. Want zoals eerder opgemerkt: het is in essentie wel een local play (extractie plus gebruik 

bijeen) 62 en die twee componenten zijn lokaal alleen kunstmatig uiteen getrokken door er private 

initiatiefnemers met eigen belangen tussen te laten en daarbij onvoldoende lokale meerwaarde tonen.  

 

Wat voor een lokaal belang aardwarmte situatie altijd nodig is en blijft is de aanwezigheid van een 

robuust maatschappelijk draagvlak. Want het energievoorziening-concept met aardwarmte is bedoeld 

om acceptabel te functioneren voor de langere termijn. Dan moet je elkaar tijdig vinden in deze 

oplossing en ook op elkaar kunnen vertrouwen en rekenen. Minimaal vereist is dat de extractie 

gebeurt met het waarborgen voor de omgeving-veiligheid en ook voor de volledige schade-

ontzorging. Dat stelt behoorlijke eisen aan eerlijke en inzichtelijke communicatie daarover en ook aan 

de kansen tot tijdige en reële participatie. Dat laatste kan bijvoorbeeld betrekking hebben op: a) 

omgevingsbelangen natuur en milieu b) redelijke afname-afspraken en c) transparantie en 

verantwoording over de gang van zaken in operationele en financiële zin.  

 

Een tijdige en afdoende dialoog is gebaseerd op het onderkennen van en wederzijds begrip voor 

elkaars belang. Waarbij er altijd een belangrijke lokale overheidsrol is weggelegd om dat qua 

procedure en inhoud tijdig en gedegen aan te sturen. Want het succes van communicatie en 

 
62 Bij gas en aardolie is dat anders: a) de bronnen zijn ‘uitbundig qua output’ en de afzet is daarom 
voornamelijk buiten het winningsgebied b) transport en distributie is goedkoop en efficiënt over grotere 
afstanden c) Vele bronnen en wereldwijd toegankelijk en in samenhang functionerend via een 
vrijemarktmodel   
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participatie is sterk afhankelijk van de houding van het bevoegde gezag en van de heersende 

bestuurscultuur. Daarbij zou de lokale overheid niet uitsluitend moeten (ver)wijzen naar een 

initiatiefnemer en zijn inzichten over inbreng en maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

Maar als lokale overheid vooral ook zichzelf aanspreken: hoe vul ik mijn zorgplicht naar de lokale 

gemeenschap zelf maximaal in hun belang in en hoe betrek ik allen tijdig en afdoende bij het kiezen 

van richtingen, afwegingen en ook bij de te maken keuzes? Kunnen ze dat doen op basis van 

transparante en voldoende informatie? Leer ik zelf van mijn fouten en stel ik dat tijdig bij? Is het 

communicatietraject van het type morfinespuit (tijdelijk verdovend)?  

Of werkt het uit en hanteer ik het als een waarheidsserum: articulerend waar de pijnpunten en 

oplossingen liggen waaruit men kan kiezen in het belang van de inwoners? 

 

Wat is tot nu toe de praktijk in de gemeente Pijnacker-Nootdorp geweest qua inbreng mogelijkheden 

vanuit de lokale bevolking naar initiatiefnemers, EZK en gemeente? Wij hebben dat in detail 

opgenomen in bijlage B4. Ons bevinden is dat wij ons behoorlijk in de steek gelaten voelen door de 

gelaten overheid op diverse niveaus qua tijdigheid communicatie, inbrengkansen, (extra) 

randvoorwaarden kunnen stellen afgestemd op het lokale belang en ook over de eigen rolopvattingen 

van de overheid die namens ons allen optreedt. 

 

In de Bijlage B1 is een overzicht opgenomen van de lokale mijnbouwverkaveling in onze gemeente.  

Men is kennelijk al jaren met verkaveling bezig geweest. Naast private één-putters zijn er ook 

consortia die verschillende expertises en belangen bundelen bij een aardwarmte mijnbouwproject.  

De feitelijke rolverdeling, de deelname-verhoudingen en ook bestuursstructuur is niet bekend noch 

simpel vast te stellen. Dat geldt ook voor de businessoogmerken en -verantwoording. In een wijdere 

omgeving dan onze gemeente lopen nog meer initiatieven en projecten. Waarbij onder meer blijkt dat 

ook grotere partijen in de energiewinning en distributie een steeds een prominentere rol gaan spelen; 

zie enkele voorbeelden daarvan in de referenties 63 64 65.  We plaatsen op basis van het voorgaande 

enige kanttekeningen: 

• Het claimen van geothermie mijnbouwkavels is kennelijk al veel langer aan de gang.  

Zeker in het begin ontbrak daarbij ook bij de centrale overheid het besef, oogmerk en wellicht 

plicht om het lokale belang daarbij als eerste optimaal te dienen en wat dat voor implicaties 

had. De TU- Delft (TUD) legt al in 2009 (of eerder) een enorme kavelclaim neer [>57 km2 in 

Zuid-Holland] en deze wordt door de centrale Overheid gehonoreerd. Het hoofdmotief daarbij 

is kennelijk: studie en onderzoek. Doch dit kan geen voldoende motief zijn voor een dergelijke 

claim. Want van een intentie om het zelf te gaan exploiteren is niet gebleken, noch past het 

bij deze wetenschappelijke Institutie en haar missie. 

• Later is die claim per saldo weer afgebouwd. Dat mede gepaard gaand met diverse 

samenvoegingen en splitsingen van kavels. Achterliggende motieven van betrokken partijen 

ontbreken in de stukken en de motieven kunnen ook divers zijn. Vrijwel zeker staat het eigen 

belang voorop en daarmee niet automatisch het voldoende afdekken van het belang van de 

lokale omgeving waar de aardwarmte wordt opgezocht, gewonnen en weer afgezet. Een 

overall kavel-optimalisatie streven en sturing door de overheid hebben wij niet aangetroffen.  

 
63 2019 Eneco en Shell hebben een aanvraag voor een opsporingsvergunning ingediend bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK), om te zoeken naar aardwarmte in de regio Rotterdam (Rotterdam, 
Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas).  
2021  Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft aan Shell en D4 een opsporingsvergunning 
verleend voor het opsporen en ontwikkelen van aardwarmte in het gebied ‘Rijnland’. 
64 2019 Onderzoek naar mogelijkheden voor geothermie in regio Ypenburg/Nootdorp  
Hydreco, HAL, Eneco, AgroEnergy, tuinders uit de regio Noukoop-Balijade en de gemeente Pijnacker-Nootdorp 
hebben op 18 januari 2019 een intentieovereenkomst gesloten. 
65 Hydreco, Wayland en anderen lijken al vanaf 2010 kavels en vergunningen aan het vergaren te zijn geweest. 
In 2010 liet de gemeente Pijnacker-Nootdorp een vergunning uitwissen en de gemeente Westland liet deze 
verlopen. Bron: EZK Excel sheet met status en mutatiegegevens over de periode 2005-februari 2022. 
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• De feitelijk set aan vergunninghouders in onze omgeving (PN) blijkt aldus een bont 

gezelschap te zijn geworden: een wetenschappelijke Institutie, diverse glastuinbouw-

ondernemingen en ook nog een landelijk opererend geothermie-ontwikkelingsbedrijf. 

Sommigen daarvan werken al samen in consortium-verband. Nergens treffen het lokale 

belang in brede zin afdoende vertegenwoordigd c.q. wordt dit expliciet benoemd door deze 

partijen. Want de/hun missie is veelal op een hoog abstractieniveau geformuleerd, zoals: ‘wij 

dragen bij aan het verder verduurzamen via aardwarmte’, etc.   

• De gemeente Pijnacker-Nootdorp, waar de door ons beschouwde kavels liggen, is zelfs 

geheel niet vertegenwoordigd en kan daarmee ook geen substantiële zeggenschap 

uitoefenen namens de lokale gemeenschap. Hoe dit alles zich verhoudt tot 

(overheid)vertrekpunten bij verduurzamen als ‘lokaal opwekken en lokaal gebruiken’ en 

‘lokaal belang’ als hoofdcriterium hanteren kunnen wij niet uitleggen op basis van de 

bevindingen. 

• Gehonoreerde claims soms langere tijd onbenut in de kast liggen, mogelijk wachtend op 

betere tijden en kansen. Het lijkt erop dat partijen claimen en desnoods termijn verlengen met 

de gedachte ‘wat in het vat zit verzuurt niet’ en het kost nauwelijks. Mogelijk zelfs er tevens 

op rekenen dat een doorschuiven van claims financieel gewin oplevert of andere voordelen. 

Hoe al die zaken precies liggen blijft onder de radar. 

 

6.2 ‘Visie op de geothermie in PN’ is hard nodig  

Wij ontlenen aan het voorgaande enkele belangrijke beleidsmatige gevolgtrekkingen: 

1. Naar onze beleving heeft het mijnbouwkavelgunningtraject weinig te maken met het 

uitgangspunt dat ‘de Geothermie exploitatie richt zich voornamelijk en evenwichtig op het 

lokaal belang van degenen onder wiens voeten de warmte via mijnbouwextractie vandaan 

wordt gehaald’.  

Zoals wij het overzien claimen private partijen vooral in eigen belang en zetten vervolgens 

lokale omgeving voor het blok qua uitvoering en bestuur- en beheerconcept. Overheid (EZK) 

sluit los van de omgeving een via gunning een contract af met een vergunning-aanvrager en 

biedt het exclusieve recht op uitwinning van aardwarmte in gebied van 5km2. Dat voor zelfs 

35 jaar onder voornamelijk technische voorwaarden en zonder al te veel verdere 

tegenprestaties als bijkomende verplichting. 

2. Aldus neemt EZK niet tegelijk en afdoende ‘de lusten en lasten’ van de omgeving (mens en 

natuur) mee. Dat zou wel zo moeten zijn, want de omgeving behoort tenminste volledig 

ontzien en ontzorgd te worden bij een mijnbouwvergunning qua risico en schades.  Want 

overheid heeft een zorg- en voorzorg-verantwoordelijkheid. Dat behoort alsnog beter en 

eenduidiger geregeld te worden. Bovendien missen we de omgeving medebetrokkenheid en 

ook een redelijk aandeel in de voordelen (de lusten). Want: waarom zouden private partijen 

het alleenrecht daarop verkrijgen, opererend als monopolist voor eigen rekening en belang in 

onze omgeving? De beste oplossing achten wij dat EZK niet allen een contract met de 

vergunninghouder, maar ook overeenkomst met de indeed lokale omgeving. Dat zou de 

gemeente kunnen zijn die ‘namens de gemeenschap en in overleg met de gemeenschap 

(onder)handelt. EZK vertaalt dat tevens door naar Private vergunninghouders. 

3. Pas dan zal er een afdoende draagvlak kunnen ontstaan, vooral berustend op een voldoende 

vertrouwen in met overheid gemaakte afspraken. Het waarborgt dat de lokale aardwarmte 

winning op een maatschappelijk verantwoorde wijze in het lokale belang door de puthouder 

geen vrijblijvend voorwaarde meer is.  

Wij kunnen als omgeving een vergunning toewijzing dus alleen accepteren als 

bovenbedoelde combinatie van afspraken (lasten en lusten) beiden goed geregeld zijn. 

En niet aanvaarden: uitsluitend de puthouderkant van dit doublet is geregeld en gelegaliseerd 

en de omgeving wordt achteraf ingelicht over risico’s/ de lasten en dat zonder enige inbreng 

van enige betekenis, zoals nu het geval is. 

4. De basisoptie om als lokale gemeenschap volledig zelf te kunnen beschikken over de lokale 

aardwarmte en het business wise ook zelf te doen (operationeel in regievorm via inzet van de 
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landelijk al ruim beschikbare expertise via een vrijemarktmodel waarbij de besten qua 

prijs/prestatie de beste papieren hebben om daadwerkelijk ingezet te worden) is tot nu vrijwel 

om zeep geholpen door de huidige EZK-aanpak met veel ruimte voor en accent op private 

initiatiefnemers. Daarnaast treft ook de lokale gemeente blaam: waarom zelf hierover niet 

tijdig aan de bel getrokken en vanuit het lokaal perspectief heldere eisen gesteld? Waarom 

ook de eigen inwoners zo lang en zo volstrekt in onwetendheid gelaten en nooit betrokken? 

In de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de initiatiefgroep Verantwoord Geothermie Pijnacker-

Nootdorp de gemeente een kort en bondig ‘visie en beleidsdocument’ gestuurd op basis van de 

opgedane ervaringen bij de Zienswijzeprocedure winningsplannen PN IV en PNV; zie bijlage B7. 

Voorts is er ook reeds een concept discussiedocument beschikbaar dat het voorgaande verder 

uitwerkt. De hoofdprincipes die wij daarin voorzien en hanteren zijn vermeld in bijlage B8. Kern van 

dat laatste stuk is dat de omwonenden en inwoners van een gemeente met geothermiekavels 

afdoende inbrengrechten en ook -macht wordt toegekend. Dat ze dat kunnen uitoefenen wanneer er 

volgens de EZK-aanpak nog iets (bij) te sturen valt. Dat men aldus volgens de maat van het eigen 

belang kan bepalen wat en hoe en door wie er iets in hun omgeving gebeurt op het gebied van 

aardwarmte-extractie.  

Wij vatten dat in één alinea samen als volgt: 

 

‘Betere (=meer toegankelijke) informatie over en regeling voor de veiligheid van omwonenden en 

de verdeling van lasten en lusten’ (omgevingsbelang centraal) bij het gebruik van geothermie.  

Oogmerk: “Iedereen in onze gemeente moet blij kunnen worden en blijven van aardwarmte.” 

Aanpak:    “Met respect voor elkaar en het samen naar ‘de omgeving-optimale oplossingen’ 

                     zoeken, deze overeenkomen en ze waarmaken.”  

 
Hier is ten opzichte van de huidige gang van zaken en status nog een forse reparatie en inhaalslag 

benodigd. Hopelijk zal de nationale politiek dat eveneens inzien, het ondersteunen, of zelfs het 

voortouw nemen. Mogelijk hebben ook zij (onze 2e Kamer) het ook niet allemaal zien aankomen. 

Want ontwikkelingen gingen snel, het ontsnapte aan de aandacht, of het om moverende redenen 

laten gebeuren. De politieke agenda is al overvol, het verduurzamen is onweerlegbaar belangrijk en 

bij sommigen legitimeert dat zelfs ongezien de bijeffecten en soms ook de ratio bij oplossingen.  

Bovendien werken we in Nederland regelmatig via het knijp- en piepsysteem (zie de vele dossiers 

waar nu herstelacties lopen of nodig zijn). Het moet soms eerst mislopen onder de radar en dan 

sturen we pas later bij en herstellen desnoods (maar niet altijd en afdoende) de ontstane schade. 

 

6.3 Wat zijn van lokale gemeenschap de mogelijke rollen bij lokale aardwarmte? 

1. Op basis van algemene overwegingen en kaders zoals verantwoorde investeringsomvang en 

-risico’s, wettelijke verantwoordelijkheden en -verplichtingen, aansprakelijkheid, vereiste 

professionaliteit, zijn er meerdere rollen en uitvoeringsopties in de waardeketen mogelijk: 

aardwarmte productie, levering en netbeheer en ook het organiseren van de afnemers.  

Daarnaast is te verbijzonderen in de lokale projectontwikkeling-, besturing- en control-

aspecten: planvorming, ontwikkeling, financiering, eigendom, overname. Dat alles met het 

oogmerk om het belang van de bewoners (afnemers-) maximaal te borgen. 

2. De meest geschikte organisatievorm en inbreng (eigenaarschap, medezeggenschap, 

governance) zal via afwegen van de mogelijke varianten door de inwoners moeten worden 

bepaald. De specifieke toegevoegde waarde van een onderneming met uitsluitend het 

oogmerk ‘lokale belang dienen’ bestaat uit: a) volledige zeggenschap (baas in eigen huis)  

b)  transparantie (we weten precies wat er gebeurt c) vertrouwen en draagvlak, ontleend aan 

eigen inbreng en prijsvoordelen d) de lokale economie wordt ondersteund (want geld en 

toegevoegde waard wordt geheel lokaal gehouden) e) belang van de afnemers (bewoners) 

centraal en dat naar eigen maatvoering, waaronder ook de prijsstelling e) keuzevrijheid bij de 

inwoners door het niet bij voorbaat verplicht en zonder inbreng van een abstracte partij de 
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warmte af te moeten nemen die uitsluitend op eigen voorwaarden en voor eigen voordeel 

opereert (take it or leave it levervoorwaarden en prijscondities). 
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Bijlagen 
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B 1: Geothermie Mijnbouwkavels en vergunninghouders gemeente Pijnacker-Nootdorp 

 

Hierna een overzicht van alle aardwarmte mijnbouwkavels in de gemeente, daarna volgt een 

specificatie per kavel. De informatie is ontleend aan ingediende aanvragen bij EZK, exploratie- en 

winningsplannen, databases van TNO, gegevens bij de KVK  en de website van deze private partijen. 

 

     

Zie voor details over de mijnbouwkavels de navolgende pagina’s. Bijvoorbeeld met behulp van 

kaarten van GOOGLE MAPS erbij is het eveneens mogelijk zich geografisch wat beter te oriënteren 

op de ligging van de kavels op het grondgebied van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.  
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PN IV (Ammerlaan; een potplantenkwekerij) 

 

Item Inhoud 

Status In exploitatie sinds 2010. Winvergunning-traject volgens de Mijnbouwwet 
loopt sinds 17 dec. 2021. Er zijn diverse zienswijzen ingebracht. 

Vergunninghouder Ammerlaan Real Estate B.V. Nootdorpseweg 15 Pijnacker 
KvK nr. 27229731, SBI-categorie: Financiële instellingen.  
Deelneming door de resp. Leon- en Menno Ammerlaan Holding.  

Gestort risicodragend dragend kapitaal EUR 18.195,00. 

Motieven 
vergunninghouder 

Warmte-exploratie en -exploitatie voor eigen rekening en rendement optiek. 
Prioriteit is warmte voor eigen bedrijf en ‘de rest’ gaat via lokale afzet naar 
bedrijven en burgers. 

Betrokkenheid 
omwonenden/ 
lokale 
gemeenschap 

Bij het winning-vergunning-traject (december 2021) werden de winning 
openbaar en konden omwonenden en inwoners gemeente PN naar EZK 
reageren. Puteigenaar heeft zelf geen inzichtelijk communicatie-traject naar 
de gemeenschap verzorgd over de putopzet en consequenties en haar 
exploitatie.  

Technische 
kenmerken  

Watertemperatuur productieput 77 °C; Productiediepte 2353 m.; Debiet 360 
m3/uur; Injectiedruk 39 Bar; Levenscyclus productievolume 51 Mln. m3. 
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PN V (Duijvestijn; een tomatenkwekerij) 

     

 
 

Item Inhoud 
Status In exploitatie sinds 2011. Winvergunning-traject volgens de Mijnbouwwet 

loopt sinds 3 dec. 2021. Diverse Zienswijzen zijn ingebracht. 

Vergunninghouder Duijvestein Energie B.V. Komkommerweg 25 in Pijnacker 
Kvk nr 27353801, SBI-categorie: ‘handel in elektriciteit en in gas via 
leidingen’. Deelneming door 4 Duijvestijn Beheerbedrijven en  
A. v. Adrichem Holding uit het Westland.  
Gestort risicodragend kapitaal EUR 25.020,00. 

Motieven 
vergunninghouder 

Warmte-exploratie en -exploitatie voor eigen rekening en rendement optiek. 
Prioriteit is warmte voor eigen bedrijf en ‘de rest’ gaat via lokale afzet naar 
bedrijven en burgers. 

Betrokkenheid 
omwonenden/  
lokale gemeenschap 

Bij het winning-vergunning-traject (december 2021) werden feiten openbaar 
en konden omwonenden en inwoners gemeente PN formeel inbreng konden 
leveren. Puteigenaar heeft zelf geen inzichtelijk communicatie-traject naar 
de gemeenschap verzorgd over de putopzet en consequenties en haar 
exploitatie. 

Technische 
kenmerken)             

Watertemperatuur productieput 76 °C; Productiediepte 2045 m.; Debiet 180 
m3/uur; Injectiedruk 72 Bar; Levenscyclus productievolume 52,5 Mln. m3. 
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Nootdorp Oost 2 (een Consortium) 66 

 

 
                                                       

Item Inhoud 
Status Opsporing vergunning is gegund  

Vergunninghouder Hydreco GeoMEC B.V 67, Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. en 
Eneco Warmte en Koude B.V gezamenlijk. Geen details over 
deelnemingen en verdere regelingen beschikbaar. 

Motieven vergunninghouder Warmte-exploratie en -exploitatie voor eigen rekening en 
rendement optiek via lokale afzet aan bedrijven en burgers. 

Betrokkenheid omwonenden/ 
lokale gemeenschap 

Febr. 2022 enkele keukentafel-gesprekken. Men voelt zich lokaal 
overvallen en te laat betrokken (vooral uitleg over wat er gaat 
gebeuren en onvoldoende en tijdige 

Technische kenmerken  Nog geen parameter-informatie beschikbaar 

 

  

 
66 Oorspronkelijk kavel Pijnacker-Nootdorp 6a volgens Staatcourant nr. 11275 in 2020. De productie- en injectieput komen 
waarschijnlijk uit in het natuur- en recreatiegebied Balij- Biesland vallende onder Staatsbosbeheer. Het opstijgpunt is 
voorzien ten zuiden van de ‘de Balije Tuin’.  
67  Hydreco Geomec, Minervum 7181, Breda. KvK nr. 52172872, 1 maart 2011. Branche: Productie van elektriciteit; 
transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas'. Deelnemingen onbekend. Als bestuurder of gevolmachtigde 
betroken bij: Geothermie Tilburg Noord BV, Geothermie Brabant BV, Haagse Aardwarmte Leyweg BV, GeoMEC-4P 
Realisatie & Exploitatie BV, GeoThermie Delft BV. 
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Nootdorp Oost 3-I 68(Wayland) 

 

Item Inhoud 

Status Winvergunningplan voor beide kavels in behandeling bij EZK.  
In 2022 komt de intentie tot gunning ter visie voor zienswijze inbreng.  

Vergunninghouder Wayland Energy Bergschenhoek BV, Weg en Land 2 Bergschenhoek 
Kvk nr 59469021, opgericht 2013, Branche ‘Productie van elektriciteit; 
transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas’. Het is een 
groepsmaatschappij van Stichting Administratiekantoor Blijspel. Naast 
Wayland Energy Bergschenhoek BV heeft Stichting Administratiekantoor 
Blijspel nog 29 andere bij de Kamer van Koophandel geregistreerde 
dochterondernemingen in Nederland. Wayland Energy Bergschenhoek BV zit 
ten opzichte van de top op niveau vier binnen de concernstructuur. 
Gestort risicodragend kapitaal onbekend. 

Motieven 
vergunninghouder 

Warmte-exploratie en -exploitatie voor eigen rekening en rendement optiek.  
Heeft sinds 2018 1 put in bedrijf, werft kavels en vergunningen (Noordpolder 
in Berkel en Rodenrijs (GTB); Schreyrackseweg en Overbuurtse Polder 
Bergschenhoek (GTB), Pijnacker Oost (GTB en Klapwijk) Leiden (woningen 
en Gebouwen) en tracht zo een speler van betekenis op aardwarmtegebied 
te worden. Bedrijf zelf is momenteel nog klein en men werft driftig. 

Betrokkenheid 
omwonenden/  
lokale gemeenschap 

Vanuit Klapwijk (proefwijk voor warmtenet met mogelijk aardwarmte 
Pijnacker) is er kennelijk een oriënterend bedrijfsbezoek geweest. Nadat EZK 
de inwoners van Rotterdam Ommoord (10.000) op 2,5 km van de putten) had 
ingelicht over de voorgenomen winning aan de Schreyrackseweg aardwarmte 
activiteiten heeft Wayland samen met gemeenten Lansingerland en 
Rotterdam alsnog een informatiesessie geweest om de omgevingseffect-
zorgen weg te nemen en daarnaast was er een installatiebezichtiging.  

Technische 
kenmerken)             

Watertemperatuur productieput 73 °C; Productiediepte 2400 m.; Debiet 500 
m3/uur; Injectiedruk? Bar; Levenscyclus- productievolume? Mln. m3. 

 

 
68 Oorspronkelijk kavel Pijnacker- Nootdorp 6a volgens vermelding in Staatcourant nr. 30241 in 2015. Het winningskavel 
(rosé omlijnd) valt iets daarbinnen. De geprojecteerde productieput komt uit bij het winkelcentrum van Delfgauw. De 
injectieput ligt onder Delft. De S tekens tonen (globaal) de posities van seismische meetpunten aan 
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Delft Campus (TU Delft c.s.)  69

 

Item Inhoud 

Status Winning-vergunning aangevraagd.  

Vergunninghouder TU Delft 70.  Werken samen met EBN, Hydreco Geomec en Shell. 
Ingeschreven is Geothermie Delft BV, Minervum 7181 Breda.  
KvK nr. 81146116, opgericht dec. 2020, Branche: 'Productie van 
elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en aardgas' 
Geen details over deelnemingen. Gestort kapitaal Euro 1.000,00. 

Motieven 
vergunninghouder 

Geothermie-onderzoek en eigen warmtebehoefte. In 2019 een 
samenwerkingsovereenkomst TU Delft met woningcorporaties en 

gemeente Delft voor een warmtenet om resterende aardwarmte op 50 
graden aan de wijken (14) te leveren. Retourwarmte is dan 30°C. 

Betrokkenheid 
omwonenden/  
lokale gemeenschap 

Informatie gericht op de Delftse kant van de A13. Woonwijk aan de 
andere kant van de A13(Emerald in Delfgauw; zie productieput traject) is 
nog niet betrokken geweest. 

Technische kenmerken   Watertemperatuur productieput 75 °C; Productiediepte 2300 m.; Debiet 
300 m3/uur; Injectiedruk? Bar; Levenscyclus- productievolume? Mln. m3. 

 

 
69 Het later gedefinieerde mijnbouwkavel voor de aardwarmte winning is rosé omlijnd. De geprojecteerde productieput 
komt uit bij het winkelcentrum van Delfgauw. De injectieput ligt onder Delft. De S tekens tonen (globaal) de 3 posities van 
de nog te installeren seismische meetpunten aan en zijn mede uit TUD studie-oogpunt van belang. 
70 Stichting Delft Aardwarmte Project (DAP). Stevinweg 1 Delft. KvK nr. 27307367. Opgericht in 2007. Doel: 
'Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk’. Heeft al in die beginperiode een exploratie vetgunning 
aangevraagd en verkregen. Naast het dagelijks Bestuur en een Raad van Beheer. Partners zijn de Overheid, Energie-
markpartijen en een bank.  
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B 2: Tijdlijn met gebeurtenissen i.v.m. geothermie mijnbouwkavels en vergunningen PN 

 

Staatscourant Mijnbouwkavel(s) 71 Wie de houder 

2020 nr. 11275 26 febr.  
Splitsing opsporingsvergunning 
aardwarmte Nootdorp-Oost en 
overdracht kavels aardwarmte 
Nootdorp-Oost 2 en Nootdorp-Oost 
3 

Voornamelijk gelegen in gemeente 
PN. Nootdorp-Oost 2 is 6,29 km2 en 
Nootdorp-Oost 3 is 14,33 km2, 
samen dus  21,62 km2 

1e kavel: Hydreco GeoMEC B.V., 
Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. en 
Eneco Warmte en Koude B.V. 
gezamenlijk houder.  
2e kavel: Wayland Energy B.V.  
Beiden worden vergunninghouder 
voor hun kavel via overdracht.  

   

2019 nr. 49902 12 sept. 
Opsporingsvergunning (4 jr.) 
verleend voor Nootdorp Oost, 
aanvraag betreft 35,20 km2 

Voornamelijk gelegen in gemeente 
PN. Gedefinieerd totaal 
aardwarmtekavel: 21,62 km2 

Vergunninghouder is Vattenfall N.V 
(voorheen NUON) voor 4 jaar op 
basis van een werkplan. Er zijn geen 
concurrerende aanvragen.  

2018 nr. 35359 27 juni Uitnodiging 
concurrerende aanvraag  voor 
(deel) Nootdorp-Oost, 12,02 km2,  

Voornamelijk gelegen in gemeente 
PN. Nootdorp Oost 3 deel I (klein 
kavel driehoek) 
Nootdorp Oost 3 II (veelhoek, groot 
kavel d, dat eronder ligt) 

Naam eerste aanvrager wordt niet 
genoemd. Anderen kunnen zich 
aanmelden als concurrerend. Dat is 
kennelijk niet gebeurd. 

2015 nr 30241 18 sept. 
Samenvoeging en splitsing 
opsporingsvergunningen 
aardwarmte Delft IV 
 

Delft V kavel wordt 38,76 km2 
PN IV = PN 4A wordt 4,38 km2 
PN V = PN 5A = 5,29 km2 
PN 5a en PN 6a ontstaan resp. 5,29 
km2en 9,34 km2 
 

Delft V houder blijft TUD; PN IV 
houder blijft Ammerlaan Real Estat 
B.V.; PN V houder blijft Gebroeders 
Duijvestijn Energie B.V.; PN 6A 
houder wordt Hydreco GeoMEC B.V.; 
Opsporingsvergunningen tot 
9 oktober 2015 

2010, nr. 7407 
Splitsing en overdracht aardwarmte 
Delft II, tot dan in handen van de 
TU Delft 

Splitsing in volgende kavels:  
Delft III (Delft, Pijnacker-Nootdorp, 
Midden-Delfland, Rijswijk, 
Lansingerland, Rotterdam en Den 
Haag), 49,70 km2; De Lier 4 (in 
gemeenten Delfland en Delft), 3,43 
km2; PN V in gemeente PN), 3,94 
km2  

Van Delft III blijft TU Delft houder; 
de Lier 4: Harting Vollebregt Beheer 
B.V; PN V Gebroeders Duijvestijn 
Beheer B.V. 
Opsporing vergunningen gelden tot 9 
oktober 2013. 

2010 nr 2010, 73 4 jan 
Splitsing en overdracht aardwarmte 
Delft, tot dan in handen van de TU 
Delft 

Kavel Delft II, gelegen in gemeenten 
Delft, Pijnacker-Nootdorp, Midden-
Delfland, 57,6 km2. Kavel PN IV, 
gemeente Pijnacker-Nootdorp, 4,13 
km2  

1e kavel en opsporing vergunning 
blijft TU Delft de houder.  
Houder van 2e kavel en opsporing 
vergunning wordt Ammerlaan Real 
Estate B.V. Opsporing vergunningen 
gelden tot 9 oktober 2013 

2009 27 aug. Brief EZK 
kenmerk ET/9142928, verlening 
opsporingsvergunning voor 
aardwarmte Delft 

Brief is niet openbaar beschikbaar Houder kavel en opsporing-
vergunning is TU Delft Facilitair 
Manangement 

  

Tijd-volgordelijk overzicht van afgegeven mijnbouwvergunningen in onze omgeving en mutaties   

 
71 Zie de kavelbijlage voor meer details 
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B 3: Procedure mijnbouwvergunningen 72 
 
Zowel voor de exploratie (opsporingsvergunning) alsook voor de exploitatie (winningsvergunning) is 
een vergunning nodig. De winvergunning volgt causaal een succesvolle exploratieboring naar 
aardwarmte. Want dan is reeds de haalbaarheid (technisch) en ook de winpotentie (economisch) 
afdoende nagegaan.  
Opsporingsvergunning. Een potentiële geothermist vraagt eerst een zoekgebied aan, op grond 
waarvan hij nader onderzoek kan doen naar de ondergrond, zijn subsidie kan motiveren en 
aanvragen en ook zijn financiering en technische organisatie kan regelen. Bij het verlenen van het 
zoekgebied wordt de business case beoordeeld en zal worden gekeken of er zicht is op afname van 
de te produceren warmte en ook is er onderzoek naar de financiële positie van de aanvrager. Een 
belangrijke toets is of het aangevraagde zoekgebied passend is bij de vraag naar warmte.  
Bij de beoordeling van het plan en de uitvoering daarvan wordt ook gekeken naar de ervaring van de 
aanvrager met de ontwikkeling van aardwarmteprojecten. De procedure voor de toewijzing van het 
zoekgebied is relatief licht. De toewijzing zoekgebied geeft de houder als enige het recht om voor het 
gebied waarvoor de toewijzing zoekgebied geldt een startvergunning aardwarmte aan te vragen. 
Anderen kunnen, zolang er een toewijzing zoekgebied geldt voor dat gebied, geen startvergunning 
aardwarmte aanvragen. Omdat het denkbaar is dat ook anderen aardwarmte willen winnen in (een 
deel van) het aangevraagde gebied, is voorzien in een procedure om een concurrerende aanvraag 
voor een toewijzing zoekgebied in te dienen. De betrokken provincie(s), gemeente(n) en 
waterschap(pen) wordt daarbij om advies gevraagd. Gemeenten hebben een belangrijke rol in de 
energietransitie en aardwarmte want het is veelal een lokale activiteit. 
Startvergunning. Deze vergunning is de basis voor de uitvoering van opsporings- en 
winningsactiviteiten.  Bij de aanvraag ervan is reeds duidelijk waar in het zoekgebied de aanvrager 
aardwarmte wil opsporen en winnen. Na toewijzing kan er gestart worden met het boren, testen en is 
er de eerste periode van winning. De vergunninghouder heft tevens andere vergunningen nodig, 
zoals een omgevingsvergunning voor het aanleggen van de boorgaten en voor de winningsinstallatie. 
De ruimtelijke inpassing van de opsporing en winning van aardwarmte moet zijn of worden voorzien in 
bestemmingsplannen. Voor de EZK-beoordeling van de startvergunning is voorzien in een aantal 
(wettelijke) adviseurs. 
Winningsvergunning. In deze vervolgvergunning wordt de grootte van het winningsgebied definitief 
vastgelegd en bepaald en ook onder welke voorwaarden en voor hoe lang de houder aardwarmte 
mag gaan winnen in dat toegewezen gebied. De winning van een aardwarmtedoublet wordt meestal 
voor 35 jaar vergund. Een vervolgvergunning zal in de praktijk alleen worden aangevraagd wanneer 
er voldoende uitzicht is op een economisch winbare hoeveelheid aardwarmte. Voor het opsporen en 
winnen van aardwarmte is, naast de startvergunning en de vervolgvergunning op grond van de 
Mijnbouwwet, ook altijd een vergunning vereist als bedoeld in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo) in het kader van het oprichten van een mijnbouwwerk en inwerking 
hebben van de bijbehorende inrichting. Er is daarnaast ook een omgevingsvergunning nodig voor het 
aanleggen van de locatie, het uitvoeren van de boringen en het in bedrijf hebben van de 
winningsinstallatie. De wetgever heeft tevens voorzien in het kunnen loskoppelen van de 
vergunninghouder en de uitvoerder. De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijft daarbij 
berusten bij de houder. Bij een concurrerende aanvraag is er een overleg verplichting met de andere 
partij(en). 
 

 

  

 
72 Bron: 2e Kamerstuk 35 531 Wijziging van de Mijnbouwwet. 
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B 4: Inbreng-ervaringen inwoners gemeente P-N bij mijnbouwkavels 

 

We behandelen dat de tot nu toe ervaren inbrengmogelijkheden van de inwoners in relatie tot 

belangrijkste spelers, zijnde EZK, Gemeente PN en de Initiatiefnemers. 

 

EZK 

• December 2021 worden postkaartjes in de gemeente Pijnacker-Nootdorp duizenden kaartjes 

in de brievenbus gedropt met daarop een beeld van de putten PN IV (Ammerlaan) en PN V 

(Duivestijn) 73. Deze locatieprentjes duiden de trajecten aan van de productie- en 

injectieputten (doubletten). Binnen 6 weken is zienswijze-inbreng mogelijk en er wordt 

verwezen naar de vele (technische) stukken op de site van EZK. Ondersteuning en toelichting 

via een lokale maatwerk-informatiesessie werd niet nodig geacht door EZK. Ongezien in de 

prullenbak stoppen door velen en een schrikreactie bij sommige omwonenden die beter 

keken. Dan voor het eerst inzien wat geothermie mijnbouw daadwerkelijk betekent/kan 

betekenen voor de naaste omgeving. Maar zelf de complexe expert-stukken en -adviezen 

over bevingen en trillingen niet naar waarde kunnen inschatten. Wel begrijpen ze al meteen 

dat de puteigenaar in eigen belang de aardwarmte letterlijk onder hun voeten vandaan haalt. 

Ook dat er bij de putten PN IV en PN V gedurende jaren zonder lokale inbreng, transparantie 

en invloed warmte-extractie plaatsvindt en onduidelijk is wat er mee gebeurt en onder welke 

randvoorwaarden en ook dat nog onduidelijk is of het kwaad kan op korte of langere termijn. 

• Het mail- en telefooncontactpunt van EZK is wel behulpzaam gebleken. Maar het kan, 

behalve de gestelde vragen op een voortreffelijke en tijdige wijze beantwoorden, niet veel 

extra toevoegen. De zienswijze procedure is strikt formeel en inflexibel qua inhoud en tijdlijn, 

waar niet van wordt afgeweken. Nergens is in de EZK-motivering te vinden dat het om een 

lokaal belang gaat en of en hoe dat afdoende wordt afgedekt. Het gaat over risico’s, techniek 

en beheer. Een inhaalslag van wellicht 10 jaar achterstand lijkt nodig in onze situatie.  

Want andere gunningopties, met omgevingsinstemming vooraf, hebben geen kans hebben 

gekregen. Willen we het nu bij die simpele constatering laten en alles zo voor de komende 30 

jaar gaan bevriezen? Wellicht leuk voor de initiatiefnemer-monopolisten die als first mover 

optraden. Maar het is de toch de vraag of de lokale geothermie warmte afnemers hier erg blij 

mee kunnen zijn. Want ook voor de toekomst is hun inbreng zo nihil en kunnen ze afnemen 

en betalen wat de putmonopolist hen toestaat en vraagt.  

 

Gemeente PN (inclusief de Raad) 

• Deze stellen zich passief en afwijzend op als de voorzitter van de bewonersvereniging 

Delfgauw in dec. 2021 inspreekt tijdens een Raadsvergadering om zorgen te uiten over 

aardwarmte vergunning-trajecten zonder tijdige afdoende communicatie en participatie en 

onvoldoende risico-aandacht. Want dit alles, ook deze gang van zaken, past toch prima in het 

gemeentelijk transitieplan (ambitie/doelstelling)? Geen notie bij B&W en Raad merkbaar dat 

een energietransitie-doelstelling niet tegelijk en ongezien alle middelen en methoden en 

uitkomsten heiligt zonder afdoende inspraak. Nog erger: Raad en B&W vinden het opkomen 

 
73 In het lokale nieuws vinden we terug: (.) “Zomaar een kaartje in de bus, afkomstig van het Ministerie van 

Economische Zaken. Of de bewoners behoefte hadden om te reageren op het ‘ontwerp-instemmingsbesluit 

opgesteld voor de instemming met het winningsplan Pijnacker-Nootdorp V voor de winning van aardwarmte 

(geothermie)’. Wel opschieten, want uw reactie moet binnen zes weken, uiterlijk op 13 januari, binnen zijn. Veel 

inwoners van Delfgauw voelden zich nogal overvallen toen ze begin deze maand dat postkaartje op hun 

deurmat vonden. De meesten hadden geen idee waar het over ging en de website van EZK waar naar werd 

verwezen gaf ook weinig duidelijkheid. Inderdaad: iets met aardwarmte, met mijnbouwvergunningen en 

winningsplannen. Maar wat moet je daarmee, als inwoner van het gemoedelijke Delfgauw? (..)” 
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voor het omgevings- en bewoner belang bij uitstek een zaak van omwonenden, 

bewonersorganisaties en natuurverenigingen als het gaat om aardwarmteputten en de 

consequenties daarvan! Men stelt zich in deze geheel niet op als belangenbeschermers of 

volksvertegenwoordiging, noch qua risico’s nog qua energieafname en randvoorwaarden 

daarbij. En gaat vervolgens over tot de orde van de dag, want er zijn belangrijker zaken die 

prioritair aandacht vergen van de Raad en B&W. 

• Vervolgens start vanuit de bewoners- en natuurverenigingen het “Initiatief Vertrouwd 

Geothermie Pijnacker -Nootdorp” (VGPN) die gemeente-breed contacten organiseert, 

informatie verzamelt en verstrekt, een eigen zienswijze opstelt, gericht contacten zoekt met 

de Initiatiefnemers Duijvestijn en Ammerlaan en met EZK en de verantwoordelijke wethouder 

binnen de gemeente. Met veel inwonersinspanning tijdig een zienswijze tot stand die een 

breed draagvlak heeft (zie de vele medeondertekenaars) 74. Een van de bijlagen van dat stuk 

omvat de ontboezemingen van diverse inwoners over het als onbeholpen ervaren 

communicatie-voortraject en ook over het structureel veronachtzamen van het lokale belang 

niet expliciet meenemen door overheid (centraal en decentraal) en de initiatiefnemers. 

• De gemeente PN dient zelf eveneens een zienswijze in. Daarin benadrukt ze de risico-

reductievoorwaarden, waaronder via beheersing via monitoring. Ze komt echter niet terug op 

haar eerdere bijdrage richting EZK waarbij ze benadrukte dat ‘een hoge geothermie output bij 

de putten wezenlijk is bij het afwegen van belangen en risico’s’ (= doelstellingfocus voorop). 

• Nooit en nergens werd er vanuit de gemeente PN gecommuniceerd over de diverse private 

mijnbouwkavel aanvragen en -mutaties daarin binnen onze gemeente, de gunningen en 

activiteiten, de gewenste en mogelijke betrokkenheid van de inwoners zelf, enz. Het is zelfs 

niet eens zeker dat er bij de gemeente zelf gedegen aandacht aan werd besteed. Dit gegeven 

het feit dat we vooral zelf achter alles moesten komen en de gemeente desgevraagd naar 

anderen verwees zonder bruikbaar concreet te iets te bieden dan lokale beleidsstukken met 

een generieke inhoud die het voorgaande op geen enkele wijze adresseerden. 

Initiatiefnemers/exploitanten 

• De lokale één-putters Ammerlaan en Duijvestijn (glastuinbouwers) lieten het qua 

communicatie over de lokale impact, lokale inbreng en behartiging van lokale belangen al 10 

jaar lang (de gehele gedoogperiode tot heden) volledig afweten. Mogelijk omdat men zelf niet 

ook niet begreep dat dit nuttig en absoluut nodig was. En dat een op het omgevingsbelang 

gerichte communicatie op een website wat meer veronderstelt (en zelfs iets geheel anders 

behoort in te houden) dan vooral promotie informatie over het eigen kunnen en handelen op 

tuinbouwgebied. Kennismakingsbezoeken op het bedrijf (kom eens kijken in de kas) zijn daar 

eveneens op geen enkele wijze een vervanging van. Desgevraagd door VGPN is er in 

december 2021 een oriënterend gesprek geweest met deze puteigenaren, waarbij er één van 

de twee op het laatste moment niet kwam opdagen. Bij dat overigens nuttige gesprek kwam 

het in het vorige punt geconstateerde manco helder op tafel. Later is er nog vervolgcontact 

geweest met een recent bij de fa. D. aangestelde Omgeving-manager (wat een ongelukkig 

woord voor een communicatie-verbeterrol). Men overzag inmiddels dat er een inhaalslag 

nodig was en is er ook mee bezig. Deze communicatie-persoon vertelde tevens dat ze met 

informatiesessies ervaring had opgedaan bij de fa. Wayland in Bergschenhoek in verband 

met hun winning plan. Maar zo te horen was ook die aanpak kennelijk voornamelijk van het 

‘tell and sell’ type: men had al een vergunning en dus moest je van daaruit redenerend vrijwel 

alles accepteren omdat die vergunning legaal verkregen was (echter zonder afdoende reële 

inbrengkansen).In de ogen van deze persoon, betaald door de vergunninghouder (slager die 

zijn eigen vlees kent en keurt) waren de mijnbouwrisico’s als nihil te beschouwen. 

• In februari 2022 kwam een consortium voor de exploratie van Noukoop in beeld door 

‘keukentafelgesprekken met omwonenden aan te gaan. Dat leidde prompt tot vele vragen en 

gefronste wenkbrauwen. Want opnieuw: een overvalmodel, met daarbij de communicatie-

 
74 VGPN- Zienswijze d.d. 1 januari 2022, bereikbaar op website bewonersvering Delfgauw en mijnbouw 
Website EZK in e zienswijzebundel voor de Putte PN IV en PN V. 
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focus op ‘we zijn/gaan hier aan de gang en zo wordt het dus’. Een behoorlijk voortraject is 

volstrekt afwezig geweest en ook de legitimatie van het gekozen uitvoeringsconcept 

ontbreekt. Evenals duidelijkheid in wiens belang men nu feitelijk bezig is of gaat en of en hoe 

men daarbij de lokale belangen respecteert en tijdig en afdoende inbrengmogelijkheden biedt 

op korte en langere termijn. 

• Tot nu toe heeft ook bij dit traject de gemeente Pijnacker geen enkele moete gedaan om de 

lokale belangen daadwerkelijk te etaleren, de omgeving tijdig en afdoende te betrekken en in 

overleg met de inwoners passende randvoorwaarden te bepalen en deze te waarborgen  

• Initiatiefnemer voor het kavel Nootdorp Oost 3 (firma Wayland) kwam in beeld toen de VGPN 

medio februari2022 de database van ThermoGIS ontdekte en deze nazocht. Want er was 

behoefte aan een compleet status overzicht van alle lokale mijnbouwkavels in onze gemeente 

omdat dat ontbrak. Dat was eerder aan EZK en ook aan gemeente PN gevraagd. De laatste 

had het zelf niet voorhanden. EZK leverde later alsnog een vergelijkbaar overall kavelplaatje 

op vanuit database NLOG. Er blijkt helder uit dat vrijwel onze gehele gemeente mijnbouw 

technisch al verkaveld is! De VGPN heeft deze informatie meteen verspreid onder de 

bewonersverenigingen en andere belanghebbenden. Want dat alles mag je toch allemaal wel 

even weten. Over tijdigheid en afdoende erbij betrokken kunnen we het niet hebben.  

• Ook het kavel Delft 1 (TUD, Delft Campus) komt op dat kavel-overzichtskaartje voor.  

Deze initiatiefnemer is eveneens al geruime tijd bezig. Haar kavel ligt voor een belangrijk deel 

in de gemeente PN en de haar geprojecteerde productieput ligt midden onder de woonwijk 

Emerald in Delfgauw. Maar ook deze partij heeft tot nu toe geen enkele moeite gedaan om 

met de voorhaar relevante mijnbouwomgeving bovengronds van gedachten te wisselen. 

Mogelijk is dit wel gebeurd aan de Delftse kant van de A13 (want het Delftse 

bestemmingsplan moest nog aangepast worden). Maar zeker niet met de mensen in 

Delfgauw. Want dat is: a) toch ten oosten van de A13 (andere gemeente) en b) onder- en 

bovengrond zijn toch te onderscheiden/te scheiden qua belang en betrokkenheid? 

• De TUD als wetenschappelijke maatschappelijke institutie zou beter moeten weten en ook 

handelen. Ze heeft geothermie studie en -technologieontwikkeling in haar portfolio. Of gaat 

het bij de studenten uitsluitend om de techniek en niet om de bredere maatschappelijke 

aspecten, behoeften en belangen?  Het goede voorbeeld kun je daarbij als TUD zelf geven 

en de ervaringen daarbij als praktijkcasus benutten. 

• Via enig nazoekwerk is ons verder duidelijk geworden dat de TU Delft al in 2009 een groot 

kavel (57 km2) claimde en verkreeg. Later is dit weer herverkaveld en ook ten dele 

afgebouwd. Hoe dat allemaal feitelijk is verlopen (met gesloten beurzen of toch anders?) en 

op welke gronden qua belangenafweging is onduidelijk en hebben wij ook niet nagezocht. In 

ieder geval hebbende mensen die boven die kavels wonen er geen weet van gehad, dus al 

zeker niet tijdig en afdoende kunnen inbrengen. Nu lijkt het mijnbouwkavelgunningentraject 

formeel juridisch vrijwel rond te zijn en hebben de mensen in de omgeving het nakijken. 

Behalve dat ze direct en indirect de lasten/risico’s zullen mogen ervaren. 

• ‘Gelukkig’ voorspellen de gehanteerde theoretische risicomodellen (seismisch, bodemdaling) 

kennelijk dat het wel goed zal gaan. Dat zeiden ze destijds echter ook over Groningen. Maar 

door schade en schande is daar flink bijgeleerd vanuit de harde praktijk.  

Dat we dat in onze omgeving wel tijdig zullen bijleren zonder kleerscheuren op te lopen is 

beslist nog geen zekerheid omdat ook hier de ervaring te gering is.   
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B 5: Aardwarmte Lusten- en Lastenbalans illustratie 

 

Lusten Lasten # 

Winvergunninghouder/exploitant (D)  

• Exploitatie baten van ruim 50 miljoen m3 

water 76 graden aardwarmte gedurende 

35 jr. 

• SDE+-subsidies van overheid. 

• Risicoafdekking door overheid. 

• Energievoordelen eigen bedrijf 

• Aanwending vrijkomend gas  

(1m3/m3 water) voor eigen bedrijf 

• Batig Saldo Verlies- & Winstrekening. 

• Belastingvoordelen. 

• Imago voordelen. 

• Monopolie lokaal (macht en invloed.) 

• Exploitatielasten van aardwarmte/jr. gedurende 

35 jr. 

• Risico-reserveringen voor inwoners en omgeving. 

• Idem voor aanpassingen, herstel en putafbouw. 

• Imago-nadelen bij incidenten. 

• Communicatie met omgeving. 

• Zeggenschap-invloeden. 

1, 

2, 

3, 

4, 

5, 

6 

Glastuinbouw Pijnacker-Nootdorp   

• Warmteput dichtbij; nemen x aardwarmte 

af tegen speciale? Prijzen. 

• Overheidssubsidies bij investeringen en 

exploitatie. 

• Belastingvoordelen. 

• Energie komt niet ten laste van 

(toekomstige) CO2-quotum en -prijzen 

• Afname en kosten van deze energievoorziening 

zijn verplicht of onvermijdbaar als onderdeel van 

transitie-eisen Overheid. 

7, 

 8 

Inwoners en omgeving (natuur e.d. gemeente Pijnacker-Nootdorp  

• Warmteput dichtbij; speciale prijzen en 

voordelen? 

• Nemen van deze put x m3 aardwarmte af 

• En daarnaast y? m3 warmteafname van het 

regionale distributienet (tegen dezelfde of 

hogere prijzen? 

• Wie bepaalt die mix en op welke gronden? 

• Afname en kosten van deze energievoorziening 

zijn verplicht/ onontkoombaar als onderdeel van 

energietransitie-eisen van de Overheid. 

• Risico van schades aan woning en omgeving en 

emotionele schade.  

• Gedoe en zorgen om belangen voldoende en 

tijdig af te dekken; nog veel onbekend en 

langdurig onzeker. 

• Dat wordt aanmerkelijk bij feitelijke schades en 

verhaal. Bij ernstige schades exponentiële 

impactvergroting voor betrokkenen. Oorzakelijk 

verband lastig aan te tonen. 

• (Nog) geen zeggenschap/invloed op de winning, 

de exploitatievoorwaarden en aandeel in 

resultaten.  

• Bij wind/zonneprojecten wel burgerparticipatie, 

bij aardwarmte niet. 

9 

 
      Overzicht van Lusten- en Lastenbalans per doelgroep bij aardwarmte afname   
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In deze bijlage maken we via een voorbeeld nog iets concreter wat we zoal aan lusten en lasten per 

doelgroep/ betrokken partij kunnen onderkennen. Dit vanuit de rol/optiek van een warmteproducent 

en leverancier (in dit geval een glastuinbouwbedrijf met een eigen warmteput) en zijn potentiële 

afnemers in de glastuinbouw of ‘de burger ’in de nabije omgeving. Deze lusten- lastenbalans heeft tot 

doel het beter herkenbaar maken van deze aspecten en als basis voor overleg daarover tussen de 

betrokken spelers en de rol van de gemeente en de omwonenden meer inhoud te geven. We 

besteden aandacht diverse lusten- en lastenkenmerken per doelgroep. Het overzicht is reeds als zelf-

verklarend opgezet en na de volgende alinea over de puthouders is nog extra toelichting opgenomen  

 

De uitwerking is gekoppeld aan de bestaande geothermieputten van de tuinbouwfirma’s Duijvestijn en 

ook Ammerlaan in onze gemeente, respectievelijk   vergunninghouders en exploitanten van de 

aardwarmteputten PN V en PN IV.  De corebusiness van de firma D. is het kweken van tomaten in 

massa in diverse variëteiten (een bedrijf van 25 ha). Complementair nevenbedrijf is sinds enkele jaren 

Geothermie-energiewinning. Men exploiteert een enkele geothermieput op het eigen bedrijfsterrein. 

Voor zover bekend heeft deze onderneming zelf geen noemenswaardige zelfstandige expertise op 

het gebied van geothermie-exploitatie in huis. De aardwarmte wordt voornamelijk benut voor het 

eigen bedrijf. Het surplus wordt rendabel afgezet naar andere partijen in de omgeving.  

De potplanten tuinder Ammerlaan (geothermisch is in meerdere opzichten vergelijkbaar bezig in onze 

omgeving. Hij voorziet tevens enige tuinbouwbedrijven, een aantal woningen en een sportcentrum 

van warmte. Net als Duijvestijn is hij een ‘first mover’ op het lokale geothermie schaakbord. Beiden 

worden vanaf de opstart mede ondersteund door de TU-Delft op het gebied van complexere 

vraagstukken oplossen, bijzondere expertises en vernieuwingen 

 

Onderstaand overzicht geeft toeliching gekoppeld met de verwijzingnummer is figuur x, in e kolom #.  

1. Opbrengsten vrij zeker en voldoende omdat overheid energietarieven altijd boven de kostprijs stelt. 

2. Subsidies en belastingen: er zijn diverse investeringen en exploitatie regelingen bij de Overheid.  

3. Zeggenschap nu bij huidige aandeelhouders (Euro 25 k) gestort kapitaal 75.  

4. Financiering is feitelijk met vreemd vermogen omdat het in feite een nutsfunctie is (aanname).  

5. Overheid dekt exploratie risico’s af, helpt bij financiering gevraagd en/of staat garant. 

6. Vooralsnog geen transparante tariefregelingen en voorwaarden  

7. Subsidies en belastingen: er zijn diverse investeringen en exploitatie regelingen bij de Overheid. 

    Verder zijn of waren er vriendelijke energietarieven voor deze grootafnemers van energie 

8. Er zijn geen verplichtingen om duurzame energie uitsluitend maatschappelijk effectief in te zetten 

9. Omgevingsbelang zou bijvoorbeeld geborgd kunnen worden via Euro 26K plus E1 aan 

eigenvermogen erbij en de positie van meerderheidsaandeelhouder. Daardoor ontstaat zeggenschap 

over de activiteiten, aandeel in de voordelen, belangenbehartiging, risico control en schadeborging. 

Daar wordt al wel voor gepleit bij wind en zonneprojecten, maar bij deze aardwarmteprojecten (nog) 

 
75 Drimble bedrijveninformatie: https://drimble.nl/bedrijf/pijnacker/16786939/duijvestijn-energie-bv.html 
Openbare informatie van KvK nr. 27353801. Gestort kapitaal per 21-2-2016 EUR 25.020,00. De activiteiten van 
Duijvestijn Energie BV vinden (onder andere) plaats in de branche: Handel in elektriciteit en in gas via 
leidingen, met als een subcategorie 'Productie van elektriciteit; transmissie en distributie van elektriciteit en 
aardgas'.  
Deelnemingen: A.J. van Adrichem Holding BV. Westland; P.J.M. Duijvestijn Beheer BV. Pijnacker; R.G.M. 
Duijvestijn Beheer BV. In Wateringen; R.N.M. Duijvestijn Beheer BV in Pijnacker; T.L.M. Duijvestijn Beheer BV 
in Pijnacker. Kortom: een familiebedrijfje met minimaal gestort risicodragend vermogen. Oogmerk is voorzien 
vooral in de om kosten-efficiënt te voorzien in de zeer forse warmtebehoefte van de corebusiness 
tomatenkweken in massa. Wat aan putcapaciteit overblijft beoogt men renderend naar andere lokale partijen 
af te zetten. De levervoorwaarden zijn onbekend. 
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niet. Terwijl de gemeenschap mede in de vorm van garantstelling de aanleg en continuïteit van een 

lokale geothermiebron heeft gefaciliteerd.   
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B 6: Aandachtspunten bij business case van aardwarmte en haar risico-aspecten  

 
Aardwarmte exploratie en exploitatie is in onze omgeving een belangrijk issue aan het worden.  

Er is grote behoefte aan duurzame warmte voor woningen en bedrijven. Het exploreren en 

exploiteren gebeurt tot nu toe vooral door ‘initiatiefnemers’ (waaronder grote tuinders maar het kan 

ook een energiebedrijf, gemeente of een consortium zijn) die daartoe een vergunning verwerven. Een 

aantal aandachtspunten daarbij: 

 

1. Afzonderlijke vergunningen af te geven of beter samenhang bezien (portfolio)? 

2. Gemeenschapsbelang in het eigendom verankerd of uitsluitend vrije markt en gewin? 

3. Afzet, prijs en gebruiksafspraken vooraf of dat ongezien z’n beloop laten? 

4. Risicodeling en -beheer; is daarin afdoende voorzien en op wiens schouders gelegd? 

5. Financieringsopties; welke zijn er en wat is waarom aantrekkelijk en voor wie? 

6. Subsidies en belastingen; de voor- en nadelen en de uitwerking daarvan? 

Dat alles telt mee en komt terug bij het opzetten van een aardwarmte business case. 

We werken Hierna een aantal aspecten daarvan wat verder uit vanuit de standaard aanpak bij 

financiële analyses (Cashflow, Netto Contante Waarde, Risico- en gevoeligheidsanalyse, 

Rentabiliteit):  

Financieel model aspecten. 

1. Financieel Model: wat heb je nodig? 
a. Specificatie van investeringen en hun variaties  
b. Potentie van de put/puttencluster om deze (langdurig) te exploiteren 
c. Doelgroep, afzet, prijs en omzet gegevens/ veronderstellingen 
d. Exploitatiekosten specificatie (onderdelen, ontwikkeling, variatie) 
e. Centrale Overheid spelregels (prijzen, financiering, rendementen, subsidies, 

belastingen, overige randvoorwaarden) 
f. Lokale Overheidsspelregels (medezeggenschap, meedelen, afzetregels en andere 

afspraken voor gebruik en medegebruik en/of faciliteiten) 
g. Verplichte put-opruimkosten en verdere bijzondere reserveringen 
h. Verplichte schadevergoeding reserveringen en onzekerheden daarbij 
i. Risicoafdekkingen (bv: tegen een premie van 7% dekt de overheid het 

exploratierisico af; verzekeren externe schade, verzekeren van een onvoldoende put 
functioneren) 

j. Synergieaspecten van meerdere putten/ licenties (risico reductie, extra kennis, 
performance standard, exploitatielasten verlaging, businesspotentie) 

k. Rendementsvoeten (eigen vermogen, vreemd vermogen, financiering %, etc.) 
2. Wat rekenen we uit? 

a. Cash out flow en in flow over de jaren van de exploratie- en exploratiefase 
b. Risicoanalyse; meerdere scenario’s (best -medium- wordt) bij meerdere bedrijfsopties 

(eigendomssituatie, randvoorwaarden, bedrijf keuzes) 
c. Gevoeligheidsanalyse (wat zijn de meest kritische elementen; exploratie risk, wijze 

financiering, schade impact, monopolie of niet) 
3. Wat tonen we aan wie? Wie beslist op basis daarvan (mee)? Welke eindeffecten? 

a. Wat: de uitkomsten van 2 en de latere updates en verantwoording 
b. Wie krijgt het te zien en beslist (mee)? 

i. Alles in één hand (puteigenaar) en daarmee een black box naar de omgeving 
(nul invloed en transparantie) 

ii. De overheid stelt regels (matige invloed en transparantie) 
iii. De gemeenschap betrokken en deelt mee (max invloed en transparantie) 

c. Eindeffecten 
i. Waar de lusten en lasten uiteindelijke terecht komen 
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ii. Risicoafdekking en -afwenteling  
iii. De schadevergoeding borging  
iv. De aandacht voor het milieu 
v. De aandacht voor maatschappelijk verantwoord handelen 
vi. Acceptatie/ draagvlak (of niet), gekoppeld met het voorgaande. 

vii.  

Risico-aspecten 

a. Exploratie- en putboring hoogste risico/onzekerheidsfactor. Kwaliteit van het 

seismisch vooronderzoek key-factor daarbij. Risico verzekeren mogelijk via 

de Overheid, gezamenlijk (als pool van aardwarmte ondernemers) of via een 

verzekeringsmaatschappij. Kosten 7,5% van het investeringsrisico 

(voorbeeld: put van Euro 20 mln. misboren kost je dan zelf (bij voorbaat) 

Euro 150.000,-.) 

b. Exploitabele capaciteit valt stevig tegen; dat is eveneens vooraf te 

verzekeren 

c. Bij een portfolio aan putten komt er een statistische slaagkans van succesvol 

boren en winnen uit. Dit risico zelf nemen is eenduidig en simpel af te wegen 

t.o.v. verzekeren 

d. Door de learning-curve en innovaties wordt het putten boren goedkoper (tot 

40%).  

Mogelijk zijn de Putten PN IV (Ammerlaan) en PN V (Duijvestijn) relatief te 

duur t.o.v. de huidige mogelijkheden en inzichten. Om prijscompetitief te zijn 

en blijven moete er dan extra worden afgeschreven op de initiële 

investeringen. 

e. Afzet/omzet kan tegenvallen, mede door prijsrestricties door de overheid of 

alternatieven 

f. Interestkosten vreemd vermogen financiering kunnen al dan niet 

voorzienbaar oplopen  

g. Financieringsproblemen: vooral in de beginfase met veel onzekerheid over 

afloop 

Soms is zelfs overheidssteun nodig om financiering rond te maken 

(Ammerlaan) 

h. Overheidssteun kan onvoldoende zijn om project op tempo door te zetten 

7. Rentabiliteit en variaties daarin (gevoeligheden) 

a. Risico aspecten bepalen de slaagkansen en rentabiliteit, zie eerder.  

b. Bij te veel onzekerheid worden hoge rendementen op het risicodragend 

vermogen gevergd, zelfs tot boven de 20%. Ook het vreemd vermogen is 

qua interestvoet mede gekoppeld aan het risico-aspect (bedrijf kan zelfs 

bewust failliet gaan als dat zo uitkomt). Maar ook aan de verhouding eigen-

vreemd vermogen kleven risico-aspecten. 

c. Uiteindelijk overall rendement (WACC) wordt bepaald door a en b samen.  

De NL-overheid gaat bij aardwarmte uit van een EV-rendement tussen de 12-

15% en een WACC van ca 5%. Daarbij is er kennelijk een vreemd-

/eigenvermogen (VV/EV financieringsverhouding van 70%/30% 

verondersteld. 

d. Uit praktijk analyses blijken met name de putinvestering, afzetcondities en 

interest op vreemd vermogen grote invloed te hebben op de business cases 

en het renderend zijn. 

e. Subsidies, belastingen en aanbodrestricties/voorwaarden kunnen eveneens 

het verschil maken. Daarbij speelt mee dat dit een uitruil van 

gemeenschapsgeld naar privaat vermogen is. Belangrijk is welke condities 

de oveheid daaraan verbindt vanuit haar oogmerken. 

8. Subsidies en belastingen 
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a. Oveheid kent regelingen waardoor aardwarmte exploratie- en exploitatie 

bevorderd wordt. 

Zie verder het vermelde in het volgende hoofdstuk en ook op de site van de 

Overheid. 

b. Bedrijven kunnen slim verliezen en winsten compenseren indien deze uit 

meerdere onderdelen bestaan. Dat kan men tevens sturen via onderlinge 

transferpricing van producten en diensten. Werk een bedrijf internationaal 

dan zijn de mogelijkheden nog ruimer. 

9. Vrije markt versus Lokaal gemeenschapseigendom/ -deelname 

a. Alle eigendomsvarianten blijken in de wereld voor te komen. Soms is dat 

politiek bepaald soms pragmatisch ontstaan in een vrije keuzesituatie (alles 

kan en mag). 

b. Indien de geothermie-warmte aanbieder monopolist kan zijn dan is zijn 

slaagkans beslist groter doch dat gaat mogelijk ten koste van de afnemers 

c. Voor het renderend kunnen exploiteren van een geothermie put is niet 

bepalend wie de eigenaar is (ondernemer, conglomeraat, gemeenschap) 

maar: de potentie/eigenschappen van het project, de markt en zeker ook: 

professioneel management over de levensduur. 

d. Een eerlijke lusten/lasten verdeling tussen eigenaar en omgeving 

betrokkenen is iets wat je tijdig en afdoende vooraf moet aankaarten en 

regelen. Achteraf vrijwel onbegonnen zaak omdat de belangen veelal te ver 

uiteen liggen en eigendomsrechten plus aanvullende privileges en voordelen 

niet gemakkelijk worden opgegeven. 
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Afbeelding met de verschillende varianten om een geothermische business op te zetten 76. 

 

Dat varieert van ‘alles door en in handen van de overheid tot het gehele traject Privaat. 

met name in landen met weinig eigen expertise en financiële slagkracht (ontwikkelingslanden) zal 

men kunnen neigen naar buitenlandse investeerders en projectontwikkelaars. Die vragen echter forse 

 
76 Worldbank report, page 101, 2012. 
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rendementen (>> 12%).  

Als met er lokaal grip op wil hebben moet men gedegen afspraken vooraf maken.   
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B 7: Aanzet tot Visie en Beleid Geothermie Pijnacker-Nootdorp 
 
Waar gaat het ons als lokale belanghebbenden om?    

 

Dat is in één alinea samengevat:   

‘Betere (=meer toegankelijke) informatie over en regeling voor de veiligheid van omwonenden 

en de verdeling van lasten en lusten’ (omgevingsbelang centraal) bij het gebruik van 

geothermie.  Met als oogmerk: “Iedereen in onze gemeente moet blij kunnen worden en blijven 

van aardwarmte.” En als aanpak: “Met respect voor elkaar en het samen naar ‘de omgeving-

optimale oplossingen’ zoeken, deze overeenkomen en ze waarmaken.”  

Vanaf 2 december 2021 tot 13 januari 2022 lag het ontwerp-instemmingsbesluit over de 
warmtewinningsplannen voor de geothermiebron van Duijvestijn (aangeduid Pijnacker-Nootdorp V 
(PN V)) ter inzage. Vanaf 17 december 2021-27 januari 2022 die van Ammerlaan (PN IV). 
Hierdoor kwamen wij er voor het eerst achter wat er zoals speelt op het gebied van geothermie in 
onze gemeente. Het nodige spit en speurwerk volgde daarop om ons blikveld nog wat verder uit te 
bouwen en te verhelderen. 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is de bevoegde instantie voor deze 
geothermiebronnen. Zowel qua exploratie als initiële vergunning als voor het warmtewinningsplan 
(exploitatie) van een geothermiebron. Ook de gemeente dient hen daarbij van advies.  
Tot dusver is de rol van de gemeente te terughoudend in de richting van EZK en ook haar eigen 
burgers. De gemeente behoort daarin duidelijker zichtbaar te worden en eenduidiger op te komen 
voor al haar burgers, zowel qua adequate en transparante informatieverschaffing als qua 
belangenbehartiging. 

Van onze overheid verwachten we dat ze zich daarbij altijd houdt aan de Algemene Beginselen van 
Behoorlijk bestuur:  

1. Volgens het zorgvuldigheidsbeginsel moet de overheid een besluit zorgvuldig voorbereiden 
en nemen.    

2. Volgens het motiveringsbeginsel moet de overheid een besluit goed motiveren: de feiten 
moeten kloppen en de motivering moet logisch en begrijpelijk zijn.   

3. Volgens het rechtszekerheidsbeginsel moet de overheid haar besluiten zo formuleren dat de 
burger precies weet waar hij aan toe is en wat de overheid van hem verlangt.  
  

Naar de mening van de Initiatiefgroep Verantwoord Geothermie Pijnacker-Nootdorp (VGPN) en ook 
die van de indieners van een aantal zienswijzen voldoet het nu voorliggende ontwerpbesluit daar nog 
onvoldoende aan. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit het feit dat de overheid enerzijds benadrukt goed te 
communiceren met de omgeving en anderzijds het zelfs niet nodig acht (zowel gemeente als EZK!) 
een informatieavond o.i.d. te organiseren om de betrokken inwoners actief voor te lichten. Daarnaast 
zijn er diverse inhoudelijke inconsistenties tussen de adviezen van deskundige instanties en het 
ontwerp-instemmingsbesluit. Dat gebeurt zonder nader beargumenteren waarom van adviezen wordt 
afgeweken en welke consequenties dat heeft voor de veiligheid van de omwonenden en het milieu. 
Voorts blijft de burger altijd zelf belast met het aantonen van een oorzakelijk verband tussen 
eventuele schade en de warmtewinning. En we weten waar dat in andere situaties toe heeft geleid 
(Groningen, Twente etc.). 
 
Zonder voldoende aanpassingen in de ontwerp-instemmingsbesluiten (scherper omlijnd ‘wat wel en 
niet mag en kan ’en ook: ‘wat moet’) en completere randvoorwaarden (veiligheid borging, schade-
ontzorgen, informatie transparantie, adequate verantwoording, medezeggenschap, meedelen, met de 
omgeving overeengekomen maatschappelijk verantwoord gebruik en spelregels bij de exploitatie van 
de natuurlijke hulpbron ‘aardwarmte ’onder onze voeten en hoe te handelen bij incidenten) achten wij 
deze gunning onzorgvuldig en onvoldoende onderbouwd. Daardoor zullen ze geen draagvlak en 
vertrouwen van ons als betrokkenen in de omgeving verdienen en krijgen. 
 
In de afgelopen 6 weken is ons ook duidelijk geworden dat er een structureel beleidskader ‘lokale 
aardwarmtewinning’ dient te komen. Dat moet dan gaan over de maatschappelijk relevante aspecten 
van de aardwarmte-exploratie en -exploitatie in onze gemeente en het dient goed aan te sluiten op 
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het beleidskader van de centrale Overheid. Nu missen wij beiden en onze inwonerinbreng is en was 
minimaal! Maar het gaat wel over onze omgeving, en dat zonder ons er voldoende en passend bij te 
betrekken. Wij en vele anderen met ons zijn onaangenaam verrast door de publicatie van het 
ontwerp-instemmingsbesluit over het aardwarmtewinningsplan van beide geothermiebronnen in onze 
gemeente.  

 
Naar onze mening is een goed voorbeeld van hoe geothermie-ontwikkeling wel in nauwere 
samenspraak met de inwoners kan worden vormgegeven hoe het in Nieuwgein verloopt/ is verlopen. 
 We verwijzen kortheidshalve naar het voorbeeld van Nieuwegein (https://www.ban-
groep.nl/Visie_aardwarmte_bewoners_230220.pdf)  dat reeds diverse aanknopingspunten geeft en 
dat nog met diverse andere aandachtspunten kan en moet worden aangevuld om completer dekkend 
te zijn. 
 
Ook de rapporten van het Staatstoezicht op de Mijnen, de Nationale Rekenkamer en andere 
instituties bieden meerdere behartigenswaardige aandachtspunten die eveneens in het decentrale 
beleid behoren te worden verwerkt en daarmee kunnen bijdragen aan een verantwoorde inbedding 
van aardwarmte als een ons allen passend te benutten energiebron in onze woonomgeving met 
draagvlak van de bevolking.   

Wij verwachten van zowel de centrale en lokale overheid dat ze hieraan tijdig nader vorm en inhoud 
geven. Wij gaan daarbij uit van een aanpak waarbij veel meer aspecten worden meegenomen dan 
uitsluitend het risico. Dit volgens de integratiegedachte zoals uitgewerkt in de Omgevingswet en 
daarbij tegelijk voorzien van een zorgvuldige participatieprocedure die de daadwerkelijke 
samenleving-inbreng afdoende borgt. Centrale en lokale overheid vullen dat beide afzonderlijk in 
(altijd elkaar aanvullend) en borgen daarbij niet alleen het consistent zijn, maar vooral ook in de 
kwaliteit ervan, de inwonerinbreng en zo vervolgens ook: het draagvlak. Alleen op die manier 
realiseren we een optimaal gebruik van de natuurlijke hulpbron aardwarmte (lokaal gewonnen) op 
een wijze die ons allen past en tegelijk ook ons allen voordelen oplevert.   

De Initiatiefgroep Verantwoord Geothermie in Pijnacker- Nootdorp (VGPN)77 
w.g.  
Januari 2022  

 
77 De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie in Pijnacker-Nootdorp 

Website: https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte/  

E-mail   : infovgpn@gmail.com 

Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo zorgvuldig en volledig 
mogelijk van advies te zijn. Wij doen dit naar beste weten met geen ander belang dan van een mede-inwoner. Wij hopen u 
hiermee van dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden van informatie is geheel uw verantwoordelijkheid. 

https://www.ban-groep.nl/Visie_aardwarmte_bewoners_230220.pdf
https://www.ban-groep.nl/Visie_aardwarmte_bewoners_230220.pdf
https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte/
mailto:infovgpn@gmail.com
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B 8: 10 principes voor het inpassen van geothermie in P-N 

 

Wij, de Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie Pijnacker Nootdorp 78, achten de volgende 10 principes 
essentieel voor de inwoners van onze gemeente om te hanteren bij de ontwikkeling en het gebruik 
van geothermieputten:  

1. Het principe van allemaal gelijke rechten op en lusten van de lokale aardwarmte.  
Wij met z’n 55.000 inwoners delen samen de aardwarmterechten onder onze voeten zonder 
onderling onderscheid. Er is geen ander recht daarop bij de initiatie, exploratie en exploitatie. 
Deze drie fasen behoren niet te gebeuren zonder onze instemming vooraf. Dit dient als 
vertrekpunt mede te worden aanvaard door EZK en initiatiefnemers. Het vertaalt zich in onder 
meer in waar geothermiebronnen en -installaties wel en niet kunnen, de afzet- en 
contractvoorwaarden, de resultaatdeling, de medezeggenschap en de informatie 
transparantie 

2. Het principe van ‘veiligheid gaat voor alles ’en dat is optimaal geborgd. Alle exploratie- 
en exploitatie initiatieven dienen a priori aan te tonen: gedegen onderbouwd, gecertificeerd 
bewaakt en nader geborgd door onafhankelijke expertinstanties. Het management dient in 
alle project- en bedrijfsvoeringfases daarvoor volledig en professioneel ondersteund in te 
kunnen staan (quality standards hanteren bij de opzet van het warmtewinning-concept, de 
projectrealisatie, de operationele activiteiten en de ‘control’)  

3. Het principe dat schade-aansprakelijkheid ontzorgd geregeld behoort te zijn. Primair 
uitgangspunt is geen aantasting van woongenot, leefomgeving, natuur e.d. voor de 
omwonenden. Mocht er door welke oorzaak dan ook toch omgevingsschade ontstaan (aan 
woningen, infra, natuur), dan is reeds daarvoor al het noodzakelijke en mogelijke gedaan om 
dat te voorkomen. De feitelijke schade wordt vastgesteld door het verschil met een objectieve 
nulmeting. De schadeafwikkeling is los van de putexploitant doch wel op diens kosten. 
Hiertoe wordt een voorziening geregeld die tijdig en adequaat gevuld wordt door de voor de 
warmteput verantwoordelijke partij. Dat voor de levensduur van de put en zo nodig zelfs 
daarna. Dit wordt mede bezien en beoordeeld door een onafhankelijke expert.  

4. Het principe van volledig informatie-transparantie. 
In alle realisatiefasen (van exploratie tot en met het beëindigen van de exploitatie) is er 
volledig inzicht en doorzicht voor de omgeving belanghebbenden beschikbaar aangaande het 
operationele en financiële reilen en zeilen. Voorkomen dient te worden dat de warmte-
exploitant winstmaximalisatie als hoogste doel heeft. Een redelijk rendement is voldoende 
waarbij klantgerichtheid (hoofdzakelijk inwoners en bedrijven in de directe omgeving van de 
aardwarmtebron) belangrijk is. De monopolypositie mag niet misbruikt worden. 

5. Het principe dat ‘lokale synergie en voordelen ’vóórgaan op de focus gericht op 
onderneming- synergie en -voordelen’. De geothermiebron behoort lokaal optimaal worden 
ingepast in een groter geheel aan warmtevoorzieningen en ruimtelijke ordening. Putten in een 
portfolio zijn beter en efficiënter te managen en voordeliger uit te baten. Maatschappelijke 
voordelen (lokaal bezien) gaan boven onderneming-voordelen van de afzonderlijke bedrijven 
indien die belangen niet geheel synchroon lopen.  

6. Het principe dat we met elkaar recht hebben op adequate en tijdige voorinformatie plus 
voldoende ruimte voor dialoog en participatie. 

 
78 De Initiatiefgroep Vertrouwd Geothermie in Pijnacker-Nootdorp 

Website: https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte/  

E-mail    : infovgpn@gmail.com 

Disclaimer: wij beogen in het belang van de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp zo zorgvuldig en volledig 
mogelijk van advies te zijn. Wij doen dit naar beste weten met geen ander belang dan van een mede-inwoner. Wij hopen u 
hiermee van dienst te zijn geweest. Gebruik en/of verspreiden van informatie is geheel uw verantwoordelijkheid. 

https://bewonersverenigingdelfgauw.nl/verantwoorde-geothermie-aardwarmte/
mailto:infovgpn@gmail.com
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Betrouwbare en onafhankelijke informatievoorziening en goede en vroegtijdige 
burgerparticipatie zijn beiden nodig om de risico’s en kansen van een geothermielocatie te 
kennen, te begrijpen en om goed onderbouwde besluiten in hun aller belang te kunnen 
nemen. Naast informatievoorziening door de initiatiefnemers omvat dit het tijdig kunnen 
raadplegen en desnoods ook advies vragen van experts op gebied van aardwarmtewinning. 
56 

7. Het principe dat er overleg gericht op inbreng plaatsvindt op het moment dat er nog 
iets te kiezen valt. Dit sluit aan op het voorgaande punt: reële inbrengruimte! Het 
tegengestelde is dus nooit de bedoeling: een uitleggen dat het al rond is en het 
noodgedwongen door de inwoners moeten accepteren of goedkeuren achteraf. Dat geldt 
zowel voor de initiatie- als de exploratiefase en ook later. Zijn er meerdere initiatiefnemers 
dan tonen deze via een ‘beauty-contest’ aan welke van hen uiteindelijk de voorkeur van de 
lokale omgeving krijgt. Dit behoort zwaar mee te wegen bij EZK bij haar gunningen en 
natuurlijk ook in Raadsbesluiten lokaal.  

8. Het principe dat lokaal beleid en afspraken gaan vóór branche of andere afspraken.  
Het lokale gemeentelijk toetsingskader (omvat dit hoofdstuk en de operationele uitwerking 
daarvan en verdere lokale vertrekpunten) moet verplicht worden overgenomen door 
initiatiefnemers. De gemeente borgt dat tijdig en afdoende in met initiatiefnemers vastgelegde 
afspraken.   

9. Het principe van ethisch verantwoord en zorgvuldig handelen. 
Respect voor elkaar qua belangen, mogelijkheden en noodzakelijkheden en met elkaar 
constructief, integer en zorgvuldig toewerken naar haalbare en zinvolle oplossingen is de 
manier waarop we met elkaar omgaan. Als dat niet (meer) lukt dan stopt het traject en wordt, 
met vermelding van de problematiek en mogelijke oplossingen, het in handen gelegd van 
gemeentebestuur en Raad ter afhandeling.  

10. Het principe dat aardwarmtemonopolisten zich behoren te richten op het optimaal 
dienen van het belang van hun lokale afnemers. 
De aardwarmte-exploitant voedt en werkt in een lokaal warmtenet. Hij zal zich primair dienen 
te richten op het belang van de lokale afnemers vooral op de aspecten prijs, hoeveelheid en 
leveringscondities. Duidelijk is dat aardwarmte lokaal gewonnen en ook lokaal afgezet moet 
worden, anders ontstaat er te veel energieverlies en hogere kosten voor transport. Er is door 
de verkaveling van de ondergrond sprake van een monopolypositie in een vrij beperkt gebied. 
Een alternatieve warmte-aanbieder zal er logischerwijs dan ook nooit komen. Het 
monopolistisch belang is om maximaal renderend en risico-minimaliserend de potentie van de 
put langjarig uit te nutten. De geothermiemonopolist heeft (te) veel ruimte voor prijsbepaling, 
groep-isolatie (burgers en tuinders apart behandelen) en overige condities. 

 

 

Opgesteld door de VGPN in februari 2022 
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B 9: Partijen betrokken bij aardwarmtewinning 

 

Overzicht van betrokken organisaties 79 

Rijk: 

- Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ontwikkelt beleid en verleent 

vergunningen. 

- De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Infrastructuur en Waterstaat, 

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit regelen de afstemming over ruimtelijke ordening, 

landbouw, en natuur- en bouwbeleid. 

- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ziet toe op naleving van de Mijnbouwwet, de veiligheid 

van de mens en bescherming van het milieu bij gebruik van de ondergrond. 

Provincies: 

- Wijzen drinkwaterbeschermingsgebieden aan. 

- Bieden ondersteuning bij het inpassen van projecten in de omgeving, reserveren tijdig de 

benodigde ruimte in ruimtelijke plannen. 

- Geven advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het verlenen van 

opsporings- en winningsvergunningen (volgens artikel 16 Mijnbouwwet). 

Gemeenten: 

- Stemmen ruimtelijk‐ en milieubeleid en vergunningverlening af met het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat (volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht). 

- Worden door provincies betrokken bij advies over lokale omstandigheden voor opsporings- 

en winningsvergunningen. 

- Worden door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om advies bij 

omgevingsvergunning. 

- Werken vóór eind 2021 de ‘Transitievisie Warmte’ uit als onderdeel van de Regionale Energie 

Strategie. 

- Bieden ondersteuning bij het inpassen van projecten in de omgeving en reserveren tijdig de 

benodigde ruimte in ruimtelijke plannen. 

- De rol van gemeenten kan veranderen als de Warmtewet wordt aangepast. 

Waterschappen: 

- Handhaven de milieu- en waterwetgeving, onder meer met behulp van de ‘watertoets’. 

Andere partijen: 

- Energie Beheer Nederland (EBN) participeert (financieel) als partner in aardwarmtewinning 

en steunt actief de ontwikkeling van aardwarmte. EBN zet zich in voor vrijmaken van potentie 

/ optimale benutting van de Nederlandse ondergrond. (SCAN) 

- Het Expertise Centrum Warmte (ECW) geeft technische en economische ondersteuning aan 

gemeenten op het gebied van de (duurzame) warmtetransitie van woningen en gebouwen. 

- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) deelt kennis, ondersteunt innovatie en 

verstrekt subsidies. o.a. via de SDE+ 

- TNO Geologische Dienst Nederland adviseert het Ministerie van Economische Zaken en 

Klimaat, RVO en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De Mijnraad adviseert de minister van 

Economische Zaken en Klimaat over de verlening van aardwarmte vergunningen. 

 
79 Ontleend aan ‘Alles over aardwarmte’ 
 https://allesoveraardwarmte.nl/wie-is-wie-in-de-aardwarmtewinning/  

http://sodm.nl/
https://www.ebn.nl/energietransitie/new-energy/aardwarmte/
https://www.expertisecentrumwarmte.nl/default.aspx
https://demijnraad.nl/
https://allesoveraardwarmte.nl/wie-is-wie-in-de-aardwarmtewinning/
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- Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een nationaal instituut gericht op 

beleidsanalyses zoals advies over de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE) en 

toekomstperspectieven voor duurzame energie 

- De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is een onafhankelijke commissie 

en  adviseert en informeert burgers die te maken hebben met bodembeweging door 

mijnbouw. 

- Natuur en Milieufederaties (NenM): belangenbehartiger van natuur en leefomgeving 

- Huiseigenaren/omwonenden (VEH, Milieudefensie): belangenbehartiger woningeigenaren en 

belang omwonenden 

- De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bewaakt de uitvoering van 

de wet NORM voor de opslag van natuurlijk radioactief materiaal. 

- Belangenorganisaties 

- Geothermie Nederland is de brancheorganisatie voor geothermie. Zij verenigt  alle 

ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector en bevordert 

de toepassing van aardwarmte, een natuurlijk bron van duurzame energie. 

- Informatie- en Consultatieorgaan Aardwarmte (ICO) biedt onafhankelijke kennis, signaleert in 

lokale dialogen en adviseert burgers en stakeholders.rondom de winning van aardwarmte in 

de regio Utrecht. 

- Natuur- en Milieufederaties behartigen de belangen van de natuur en de leefomgeving. 

- Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies. 

- Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) vertegenwoordigt alle Nederlandse gemeenten. 

- Unie van Waterschappen is de vereniging van alle Nederlandse waterschappen. 

- VEWIN is de vereniging van Nederlandse drinkwaterbedrijven 

- Woningcorporaties behartigen de belangen van huurders in de omgeving. 

- Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en 

werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers en deelt kennis op het gebied van 

verduurzaming van de glastuinbouw. 

- Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) is een branchevereniging voor 

ondernemers in duurzame energie. 

- Energie-Nederland is de branchevereniging voor alle partijen die stroom, gas en warmte 

produceren, leveren en verhandelen. 

- Kennisinstellingen 

- TNO onderzoekt de potentie van de ondergrond, beheert gegevens over de ondergrond en 

deelt kennis met publieke en private partijen via de website NLOG (www.NLOG.nl). 

- Partijen met een zakelijk belang: 

- Aardwarmte-ontwikkelaars/operators ontwikkelen, bouwen en beheren aardwarmteprojecten. 

- Warmtebedrijven of energiebedrijven exploiteren warmtenetten. 

- Warmtevragers, zoals de ondernemers in de glastuinbouw en gebruikers/eigenaren van 

gebouwen en huizen, gebruiken warmte voor de verwarming van kassen, kantoren of 

woningen. 

- (Geologische) adviesbureaus. 

- Financiële dienstverleners, zoals banken, leveren kapitaal voor aardwarmteprojecten. 

- (Her)verzekeringsmaatschappijen (her)verzekeren projectrisico’s.  

 

Er zijn dus tal van partijen betrokken bij de aardwarmtewinning in Nederland. De rol van enkele 

organisaties is hieronder uitgelicht. Alle partijen zijn in een overzicht bijeengebracht. 

Geothermie Nederland 

Geothermie Nederland is de nieuwe brancheorganisatie voor geothermie. De nieuwe organisatie is in 

januari 2021 ontstaan door het samengaan van Platform Geothermie en DAGO en verenigt alle 

ondernemingen en organisaties met een zakelijk belang in de geothermiesector. Geothermie 

Nederland zet zich met haar leden in voor de beschikbaarheid van duurzame en betaalbare warmte 

voor burgers en bedrijven. Zie voor meer informatie geothermie.nl  

Geothermie Nederland is initiatiefnemer en beheerder van allesoveraardwarmte.nl, om bewoners, 

https://www.autoriteitnvs.nl/
https://geothermie.nl/index.php/nl/
https://nlog.nl/
https://geothermie.nl/
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overheden en bedrijven beter en completer te informeren over wat aardwarmte is, hoe het werkt, wat 

de voor- en nadelen zijn en hoe het past (en soms niet) in de warmte/energietransitie. 

EBN (Energie Beheer Nederland) 

Energie Beheer Nederland (EBN) is een overheidsonderneming die zich richt op een doelmatige 

opsporing en winning, een planmatig beheer en een optimale afzet van koolwaterstoffen. Ook 

adviseert EBN de overheid over energie- en klimaatbeleid. EBN zet haar kennis in voor het maximaal 

benutten van energie in de ondergrond en het verduurzamen van de energievoorziening. Dit gebeurt 

onder meer door de aardwarmtesector te versterken en de ontwikkeling van aardwarmte te 

versnellen. EBN neemt ook (financieel) deel aan de winning van aardwarmte op locaties. Zie ook 

ebn.nl. 

Stichting Warmtenetwerk 

In Stichting Warmtenetwerk (SWN) zetten spelers uit de warmteketen, van gemeente tot leverancier, 

zich in voor de energietransitie met duurzame collectieve warmte via warmtenetten. Het is mogelijk 

onderdeel te worden van het SWN-netwerk in de gehele warmtesector door lid te worden van 

Stichting Warmtenetwerk. Zie ook warmtenetwerk.nl. 

Mijnraad 

De Mijnraad adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat over onder andere het 

verlenen van opsporings- en winningsvergunningen. De Mijnraad is onafhankelijk en beoordeelt of 

verlening verantwoord is. Daarbij bekijkt ze de aanvraag en de adviezen van TNO, EBN en eventueel 

de provincie én de Mijnbouwwet. Regels over de werking van de Mijnraad staan in de Mijnbouwwet. 

Zie ook demijnraad.nl. 

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

De Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is een rijksinspectiedienst. De dienst valt onder de 

verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken en Klimaat. SodM zorgt voor de 

naleving van wettelijke regels en voor het (veilig) opsporen, winnen, opslaan en transporteren van 

delfstoffen. SodM heeft zowel een rol als adviseur als toezichthouder. Lees meer over de taken van 

SodM in Veiligheid. Zie ook sodm.nl. 

Omwonenden 

Omwonenden kunnen in hun directe leefomgeving iets merken van aardwarmte-activiteiten. Vaak zijn 

ze belanghebbende bij een besluit tot verlening (of afwijzing) van een vergunning. Bij een aanvraag 

van een omgevingsvergunning kunnen omwonenden daarom hun zienswijzen naar voren brengen. 

Operators besteden in alle fasen van aardwarmteontwikkeling en -winning aandacht aan 

omgevingsbetrokkenheid, waar omgevingscommunicatie onderdeel van uitmaakt. Tijdens 

bijeenkomsten krijgen omwonenden informatie en kunnen zij vragen te stellen over het proces en de 

activiteiten. Omwonenden zijn warmte-afnemer als de aardwarmte wordt gebruikt voor het verwarmen 

van hun woning.  

 

  

https://www.ebn.nl/energietransitie/new-energy/aardwarmte/
http://www.warmtenetwerk.nl/
https://demijnraad.nl/
https://allesoveraardwarmte.nl/veiligheid/
http://sodm.nl/
https://allesoveraardwarmte.nl/van-concept-tot-uitvoering/#communicatie-omwonenden
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B10: De overheden (Rijk, Provincie of Gemeente) vervullen verschillende rollen 80 

 

Rollenoverzicht van de Overheid, naast wetgever: 
 

1. initiatiefnemer  

2. opdrachtgever  

3. beleidsontwikkelaar en –uitvoerder  
4. vergunningverlener (Mijnbouwwet, Waterwet, e.a.)  

5. handhaver  

6. aandeelhouder (bijvoorbeeld bij drinkwaterleidingbedrijven)  

7. klant (afnemer van energie, drinkwater).  
 
De overheid kan (en moet) ondergronds een regierol invullen. Op hoofdlijnen is dat vergelijkbaar met 
in de ruimtelijke ordening bovengronds, bijvoorbeeld in de vorm van een bestemmingsplan 
ondergrond, subsidiëring en/of cofinanciering van de laatste fase van het voortraject (pilotfase);  

 verstrekken van zachte en/of achtergestelde leningen, garanties en het doen van investeringen 
voor het afdekken van dat deel van de risico’s/aansprakelijkheden dat niet door de markt kan worden 
afgedekt.  

 consistente fiscale regelingen voor duurzame energieprojecten;  

 maatschappelijk draagvlak voor initiatieven helpen realiseren.  
 
Overheden spelen dus verschillende rollen bij het tot stand komen van financierbare business cases 
voor ondergrondprojecten. Uitgangspunt hierbij is dat de centrale en lokale overheden de kansen zien 
om de ondergrond optimaal te benutten en voor zichzelf een rol zien weggelegd bij de financiële 
ondersteuning tijdens de ontwikkelings- en bouwfase van projecten. Er is immers een lonkend 
duurzaam en economisch perspectief in zicht. De in de interviews genoemde rollen zijn vooral:  

 langetermijnvisie ontwikkelen waarbij langetermijn baten (kwalitatief en kwantitatief) leidend zijn, 
boven kortetermijn kosten;  

 het voeren van regie op de ondergrond, misschien in de vorm van een bestemmingsplan 
ondergrond. Logisch zou zijn om activiteiten die bijvoorbeeld grondwater met een goede kwaliteit 
nodig hebben of veel warmte vragen, te clusteren;  

 niet door de markt op zich te nemen risico’s/aansprakelijkheden afdekken.  

 subsidiëring en/of financiering van de beginfase van het voortraject, vanuit bredere maatschappelijk 
doelstellingen zoals duurzaamheid of betere leefomgevingskwaliteit;  

 consistenter worden in beleid, onder andere in de fiscale regelingen;  

 maatschappelijk draagvlak voor initiatieven helpen realiseren;  

 de overheid speelt een belangrijke rol bij dit soort projecten vanwege de beperkte rendementen, 
lange looptijden en vaak significante technische en operationele risico’s. Middels zachte en/of 
achtergestelde leningen, garanties en investeringen kan de overheid risico’s gedeeltelijk mitigeren en 
bijdragen aan de realisatie van projecten  

  

 
80 Rapportage Financierbare business cases ondergrondprojecten, Triple Bridge, 2014  
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B11: Rol Provincie bij Mijnbouw 81 

 

Algemeen 

Provincies kunnen in de hoedanigheid van grondeigenaar, adviserend bestuursorgaan, of 

belanghebbende betrokken zijn bij geothermie. Op gemeenlijk niveau is dat vrij goed vergelijkbaar 

aan de orde, zij het op een nader schaalniveau en veel directer en specifieker.  

De gemeente heeft bij uitstek de rol om als hoedster van het lokale belang (omgeving en inwoners) 

op te treden. Gemeentebestuur en Raad doen dat op democratische grondslag namens de inwoners. 

In feite zijn zij in dienst van hen overnemend bezig om de lokale belangen te beschermen en daarbij, 

naast welbevinden, de lokale groeikansen in het gemeenschapsbelang te benutten of deze mogelijk 

te maken. Dat vereist van hen een proactief handelen op basis van de met de inwoners afgesproken 

doelen, beleid en uitvoeringsacties. Communicatie met, inbreng van en participatie door de inwoners 

zijn van eminent belang voor afdoende vertrouwen en draagvlak. 

Grondeigenaar 

Provincies die als grondeigenaar te maken krijgen met gas- en andere delfstofwinning, moeten de 

daarmee gepaard gaande werkzaamheden en bouwwerken op hun terreinen gedogen. De 

mijnbouwmaatschappij moet rekening houden met de wensen van de eigenaar ten aanzien van het 

grondgebruik. 

Adviserend bestuursorgaan 

Provincies treden op als adviseur van de minister bij opsporings- en winningsvergunningen die op 

hun provincie betrekking hebben (artikel 16 Mbw). Het adviesrecht heeft betrekking op provinciale 

belangen. De provincies kunnen als eigenaar van de drinkwaterbedrijven hiermee aandacht vragen 

voor het beschermen van de kwaliteit van de regionale grond- en oppervlakte wateren. Als voor een 

proefboring een wijziging van het inpassingsplan nodig is dan vraagt de minister aan de provincie een 

‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb) om de omgevingsvergunning voor het afwijken van 

inpassingsplan te kunnen verlenen. Een Vvgb is niet nodig wanneer de minister in overeenstemming 

met de minister van I&M beslist dat een project van nationaal ruimtelijk belang is of de 

rijkscöordinatieregeling van toepassing is.  Bij deze procedure, die niet lichtvaardig wordt toegepast, 

komt de minister in goed overleg met de betreffende provincie(s) tot een besluit. 

De provincie heeft een algemeen adviesrecht bij de instemming van de minister met het 

winningsplan. Dit adviesrecht geldt ook wanneer de minister het winningsplan wijzigt of intrekt.  

De provincie kan ook in andere gevallen met betrekking tot milieu, omgeving en ruimtelijke ordening 

om advies gevraagd worden indien:  

- een omgevingsvergunning is vereist waarbij het Rijk bevoegd gezag is; 

- een vergunning is vereist op grond van de Natuurbeschermingswet; 

- de activiteiten plaatsvinden in een grondwaterbeschermingsgebied, zoals opgenomen in de 

Provinciale Milieuverordening; 

- bij het onttrekken of lozen van water van bepaalde hoeveelheden of voor bepaalde 

doeleinden (industriële toepassingen) een vergunning vereist is (in andere gevallen is een 

vergunning vereist van het Waterschap);  

o de activiteiten plaatsvinden op een geluidgezoneerd terrein; 

o sprake is van een monument buiten de bebouwde kom; 

o sprake is van de gecoördineerde omgevingsvergunning.  

Provinciale Staten wordt om een Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) gevraagd bij: 

o afwijking van een inpassingsplan;  

o afwijking van de ruimtelijke verordening waarin regels worden gesteld om een gebied 

te beschermen tegen ingrepen; 

 
81 Overzicht van betrokken partijen bij aardwarmte; Provincie. 
https://hoewerktaardwarmte.nl/info/betrokken-partijen/provincie  

https://hoewerktaardwarmte.nl/info/betrokken-partijen/provincie
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o de injectie van productiewater in het reservoir; 

o wijzigingen van voormalige provinciale inrichtingen; 

o ondergronds opslaan van afvalstoffen van buiten het mijnbouwwerk, of van 

gevaarlijke stoffen;  

o gebruik van gronden of bouwwerken waar deze in strijd zijn met de provinciale 

verordening (zie ook Wro);  

o de aanvraag van een omgevingsvergunning bij ‘injectie- en opslagprojecten’.  

Belanghebbende partij 

Als de provincie een belang heeft bij de verlening van een winnings-, of omgevingsvergunning, is de 

provincie een belanghebbende. In deze rol kan de provincie bezwaar instellen tegen het besluit tot 

verlening (of niet) van een opsporingsvergunning en beroep instellen tegen het al dan niet verlenen 

van de omgevingsvergunning. Een beroep tegen een omgevingsvergunning is niet mogelijk als het 

een project van algemeen nationaal belang betreft waarop de Crisis- en Herstelwet (Chw) van 

toepassing is.   

Een provincie kan ook haar zienswijze indienen bij de Commissie-m.e.r. ten behoeve van het 

opstellen van de richtlijnen voor een MER 
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B12: Gemeente kiezen zelf voor een actieve rol of passieve rol bij geothermie  

Algemeen  

Voor de beeldvorming daarover geven we hieronder enige passages weer uit een RWS-rapport 82. 

Daaruit wordt duidelijk dat de gemeente in overleg met haar eigen inwoners allereerst zelf bepalen 

hoe ze zich in het geothermie speelveld positioneert. Dat vereist het helder in beeld te brengen en 

met de inwoners te bespreken van de voor- en nadelen van de verschillende strategische opties, hun 

consequenties en hun perspectieven. Aldus komt men tot een verantwoorde keuze die door de open 

en democratische aanpak het vereiste inwonersdraagvlak heeft verkregen.  

Belangrijke voorwaarde voor een zorgvuldig en succesvol traject is de tijdige, heldere en voldoende 

complete informatieverstrekking op basis van een professionele vooranalyse van de mogelijkheden. 

Vervolgens de feitelijke dialoog met de inwoners daarover en tenslotte een keuze die algemeen 

draagvlak en vertrouwen verkrijgt en verdient. Gebeurt het voorgaande niet of te beperkt dan zal de 

praktijk ‘de gemeente en haar inwoners overkomen’ in plaats van dat ze deze bepalen en besturen. 

Want de private speler nemen dan het initiatief over en leggen al snel hun eisen op tafel, soms zelfs 

met de wet in de hand als drukmiddel om het te bespoedigen of om hun zin te krijgen. 
 

Blz 34  van aangehaald RWS Rapport  (..):  

 

2.3 Accenten 

2.3.1 Combinatie van rollen van de gemeente onder de Mijnbouwwet 

Uit de beschrijving van de fasering in paragraaf 2.2 volgt dat de gemeente in deze klantreis 

meerdere rollen vervult. In het kader van het Mbw-vergunningtraject is de gemeente is enerzijds 

initiatiefnemer; anderzijds heeft zij een adviesrol. Daarnaast heeft zij in het Ow-vergunningtraject 

een advies- en instemmingsrecht. In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de combinatie van 

deze verschillende rollen. 

 
De adviesrol van de gemeente volgens het Wetsvoorstel Mbw is beperkt tot het belang van een 

‘planmatige ontwikkeling of het beheer van delfstoffen, aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen 

(waaronder grondwater met het oog op de winning van drinkwater) of de mogelijkheden tot het 

opslaan van stoffen.’ Zoals beschreven in de tabel in paragraaf 2.2.2, volgt uit de MvT bij het 

Wetsvoorstel Mbw dat in dat kader mede kan worden betrokken of er nog andere geothermie-

initiatieven bestaan in het betrokken gebied. ‘Het moet dan gaan om kenbare plannen […].’ Daarbij 

wordt gesteld dat een aanvraag kan worden afgewezen als er andere initiatieven zijn en het 

wenselijk wordt geacht om tot een meer optimale winning van aardwarmte te komen, bijvoorbeeld 

door de initiatieven met elkaar te combineren. Als de gemeente tevens (mede)aanvrager is van de 

Mbw-vergunning, is het voorstelbaar dat de gemeente bij het in kaart brengen van de andere 

aardwarmte-initiatieven (in het kader van haar adviestaak) – onbewust – een voorkeur of 

positieve(re) waardering uitspreekt voor haar eigen initiatief, althans dat haar dat verwijt wordt 

gemaakt; bijvoorbeeld door de omgeving of door de initiatiefnemers van andere geothermie-

projecten. Een vergelijkbare situatie kan zich voordoen met betrekking tot het Ow-vergunningen-

traject: ook daarin kan de gemeente (althans burgemeester en wethouders) zowel aanvrager zijn, 

als een orgaan met een advies- en instemmingsrecht. 

 
Het hebben van een adviesrol naast de hoedanigheid van (mede)aanvrager, hoeft niet per sé tot 

problemen of (een schijn van) belangenverstrengeling te leiden. In algemene zin regelt de 

 
82 Samenloop Omgevingswet en Mijnbouwwet Fase II Klantreizen in 2020. Uitgevoerd in opdracht van 
Rijkswaterstaat Leefomgeving/ Uitvoeringsprograam bodem en ondergrond, Paragraaf 2.3. 
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Algemene wet bestuursrecht (art. 2:4 Awb) dat een bestuursorgaan zijn taak zonder 

vooringenomenheid vervult (en dient het ervoor te waken dat tot het bestuursorgaan behorende of 

daarvoor werkzame personen die een persoonlijk belang bij een besluit hebben, de besluitvorming 

beïnvloeden). Verder heeft de provincie, althans het college van gedeputeerde staten, onder het 

Wetsvoorstel Mbw een met de gemeente vergelijkbaar adviesrecht (o.g.v. artt. 24g, 24r en 24 ai 

Wetsvoorstel Mbw). Wij zouden ons kunnen voorstellen dat onder de gegeven omstandigheden op 

dat advies(recht) meer nadruk komt te liggen dan op het gemeentelijke advies(recht). Onder de Ow 

bestaat een dergelijke mogelijkheid niet. Daarin wordt alleen de gemeente aangewezen als 

bevoegd ter zake van het advies- en instemmingsrecht. We kunnen ons voorstellen dat dit onder 

omstandigheden onwenselijk is. De Ow biedt daarvoor geen oplossing. Praktisch gezien zou het 

bijvoorbeeld wenselijk kunnen zijn om dan het advies- en instemmingsrecht door, bijvoorbeeld, een 

bovengemeentelijke omgevingsdienst te laten uitoefenen. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat 

de belangenafweging in het kader van het omgevingsrechtelijke spoor beperkt is tot de belangen 

die de fysieke leefomgeving raken en dat er geen exclusief recht wordt gegund. Anders dan ten 

aanzien van de Mbw-vergunningen, betekent verlening van de omgevingsvergunning voor het ene 

initiatief niet noodzakelijkerwijs de weigering van een ander initiatief. 

 

Tot slot zij benadrukt dat zowel onder het Wetsvoorstel Mbw als onder de Ow de minister van EZK 

bevoegd gezag is. EZK dient zich er daarbij van te vergewissen dat de advisering door de 

gemeente op een juiste wijze tot stand is gekomen. Daarbij zij gewezen op art. 3:9 Awb, dat 

bepaalt dat indien een besluit berust op een onderzoek naar feiten en gedragingen dat door een 

adviseur is verricht, het bestuursorgaan zich ervan dient te vergewissen dat dit onderzoek op 

zorgvuldige wijze heeft plaatsgevonden. 

 
Volledigheidshalve zij tot slot opgemerkt dat de gemeente nog een andere (derde) hoedanigheid 

kan hebben, namelijk die van de regisseur van de warmtetransitie in de betrokken gemeente en 

bevoegd ter zake van de aanwijzing van een warmtekavelbedrijf (op grond van de Warmtewet 2). 

EZK dient zich in voorkomend geval ook van dat belang bewust te zijn. 

 
2.3.2 Keuze voor de rol voor de initiatiefnemer 

Het tweede accent in deze klantreis betreft de keuze voor de rol van initiatiefnemer.  

In deze klantreis geeft de gemeente aan te kiezen voor de rol van initiatiefnemer om te voorkomen 

dat andere partijen eerder een Mbw-vergunningaanvraag indienen. Dat kan worden verklaard 

doordat het wetsvoorstel Mbw voor de Mbw-vergunningen (d.w.z. de toewijzing zoekgebied en 

startvergunning) regelt dat die worden geweigerd indien voor het betrokken gebied al een 

vergunning is verleend; zie artt. 24i lid 1 sub b en 24u lid 1 sub b Wetsvoorstel Mbw. In zoverre is 

een Mbw-vergunning dus een schaarse vergunning: een eerdere vergunningverlening aan een 

andere, private partij verhindert dat voor hetzelfde gebied een tweede vergunning (aan de 

gemeente) kan worden verleend. Tegelijkertijd biedt het wetsvoorstel Mbw een aantal 

mogelijkheden om te borgen dat vergunningverlening slechts plaatsvindt aan een kansrijk initiatief 

dat past binnen de gemeentelijke (warmte)strategie. 

 
Ten eerste is voor de toewijzing van een zoekgebied en een startvergunning vereist dat een 

initiatiefnemer EZK ervan overtuigt dat de warmteafzet voldoende is verzekerd. Indien de plannen 

van deze initiatiefnemer niet zijn afgestemd met die van de gemeente (en er geen verband bestaat 

met aangewezen warmtekavels en het warmtekavelbedrijf) zou EZK tot de conclusie kunnen 

komen dat die warmteafzet onvoldoende is verzekerd, althans ingeval het gaat om de afzet van de 
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warmte in de gebouwde omgeving. Opvallend wat dat betreft is dat het adviesrecht van de 

gemeente volgens het Wetsvoorstel Mbw op die warmtevraag geen betrekking heeft. Wij zouden 

ons kunnen voorstellen dat, mede in het licht van de Kamerbrief van het wetsvoorstel voor de 

Warmtewet 2 (althans de Wet collectieve warmtevoorziening) en de daarin uiteengezette 

systematiek van warmtekavels, het adviesrecht van gemeenten op dit punt nog wordt uitgebreid 

ten opzichte van het Wetsvoorstel Mbw (uit juni/juli 2019). 

 
Ten tweede wordt in het toetsingskader van de Mbw-vergunningverlening acht geslagen op het 

planmatig beheer en ontwikkeling van, onder meer, aardwarmte. Hieromtrent heeft de gemeente 

een adviesrecht aan EZK. Over deze boeg kan de gemeente haar belangen onder de aandacht 

van EZK brengen, waardoor in voorkomende gevallen geen behoefte hoeft te bestaan bij de rol van 

initiatiefnemer. Daarbij zij benadrukt dat EZK niet gebonden is aan een advies van de gemeente, 

althans niet volgens de gekozen formulering in het Wetsvoorstel Mbw. Daaruit volgt slechts dat 

EZK met het advies rekening moet houden en dat het belang van een planmatig beheer en 

ontwikkeling zich kan verzetten tegen vergunningverlening. In zoverre heeft een gemeente meer 

zekerheid als zij kiest voor de rol van initiatiefnemer en uit dien hoofde zelf de vergunning 

aanvraagt. Verder kan men zich afvragen of er geen gespannen verhouding bestaat tussen de 

gemeentelijke regierol voor de warmtetransitie en de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid van EZK 

(met het betrekken van het gemeentelijke advies). 

 
 
2.3.3 Samenwerking met een private partij 

Het derde accent betreft de samenwerking met een private partij. In het licht van het Wetsvoorstel 

Mbw kan deze samenwerking thans vooral worden geduid in het licht van de verplichting om aan 

te tonen dat een initiatiefnemer de technische capaciteiten in huis heeft om het geothermieproject 

te ontwikkelen en exploiteren. Een initiatiefnemer kan die technische capaciteiten ook inhuren en 

een derde partij als uitvoerder aan te wijzen. Alleen de uitvoerder mag de werkzaamheden feitelijk 

realiseren. De uitvoerder hoeft niet medevergunninghouder te zijn, maar vaak zal de uitvoerder 

medevergunninghouder willen worden (aldus de MvT, p. 11). 

 
EZK dient in te stemmen met een door een initiatiefnemer voorgedragen uitvoerder. Daartoe 

dient hij bij zijn startvergunningaanvraag de overeenkomst(en) met de aangewezen uitvoerder te 

voegen. Aan de hand daarvan zal EZK beoordelen of die uitvoerder de operationele ruimte heeft om 

het werk goed en veilig uit te voeren. 

 
Benadrukt zij dat de aanwijzing van de uitvoerder (vooralsnog) in beginsel losstaat van de 

aanwijzing van een warmtekavelbedrijf (volgens de criteria die zullen worden opgenomen in 

Warmtewet 2). Volgens de genoemde Kamerbrief van 20 december 2019 en het wetsvoorstel Wet 

collectieve warmtevoorziening van 22 juni 2020 zal de gemeente een warmtebedrijf aanwijzen na 

het doorlopen van een transparante aanwijzingsprocedure, die in Warmtewet 2 wordt opgenomen. 

Aan die aanwijzingsprocedure kunnen zowel publieke als private warmtebedrijven deelnemen. 

 In tijd hoeft het aanwijzen van een uitvoerder onder de Mbw-vergunning niet gelijk te lopen met de 

aanwijzing van het warmtebedrijf. Verder kunnen dit andere partijen zijn.  

 

(.) einde citaaat (op blz. 36 aangehaald Rapport) 
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B13: Gedoogplicht en gebruiksvergoeding in de Mijnbouwwet 

 

Mijnbouwwet (Mbw) 84 85 86 87 88 

De Mbw gaat in op de regels die betrekking hebben op het opsporen, winnen en opslaan van 

delfstoffen. De Mbw biedt kaders voor een verantwoorde en doelmatige mijnbouw in Nederland, 

zowel voor mijnbouw op land als op zee. De Mbw is van toepassing op de winning en opsporing van 

delfstoffen en aardwarmte en het opslaan van stoffen beneden de oppervlakte van de aardbodem.  

In de Mbw is geregeld dat mijnbouwwerken (zoals het opsporen, winnen en opslaan van delfstoffen) 

die plaatsvinden op een diepte van meer dan 100 meter beneden de aardoppervlakte verplicht 

kunnen worden om te worden gedoogd door de rechthebbenden ten aanzien van de oppervlakte. In 

het geval van een dergelijke gedoogplicht heeft de rechthebbende ten aanzien van de 

aardoppervlakte recht op een schadevergoeding en een zogenoemde gebruiksvergoeding.  

De gebruiksvergoeding wordt vastgesteld door de Minister en is afhankelijk van de impact van het 

mijnbouwwerk op de gebruiksrechten en waarde van de oppervlakte voor de rechthebbende ten 

aanzien van de oppervlakte. Voor het vaststellen van deze gebruiksvergoeding is geen instrument 

gedefinieerd. 

Gedoogplicht en gebruiksvergoeding in de Omgevingswet 

Tijdens de behandeling van de Invoeringswet Omgevingswet is een amendement aangenomen dat 

 
84 Een gedoogplicht wordt van rechtswege opgelegd en je kunt je niet daartegen in rechte verweren.  
Het opleggen van een gedoogplicht aan de grondeigenaar wordt onder meer gerechtvaardigd met een 
verwijzing naar het algemeen belang van de staat bij de ontginning van de aan de staat toekomende) 
delfstoffen. Als de staat dit recht doorzet naar andere partijen dat behoort de staat er ook op toe te zien dat 
de delfstoffen inderdaad te algemene nutte worden gewonnen (en de voordelen niet in private handen vallen) 
85 “Artikel 5 Mbw: Voor de toepassing van de Belemmeringenwet Verordeningen en de Belemmeringenwet 
Privaatrecht worden werken die worden of zijn uitgevoerd ten behoeve van het opsporen van CO2-
opslagcomplexen, het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte of ten behoeve van het opslaan van 
stoffen, aangemerkt als openbare werken van algemeen nut.” En voorts:  
“Een rechthebbende gedoogt dat de houder van een vergunning voor het opsporen van CO2- 
opslagcomplexen, het opsporen of winnen van delfstoffen of aardwarmte of het opslaan van stoffen als 
bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet, in de ondergrond CO2-opslagcomplexen opspoort,  delfstoffen of 
aardwarmte opspoort of wint respectievelijk stoffen opslaat volgens de voor die activiteiten geldende regels, 
voor zover die activiteiten plaatsvinden op een diepte van meer dan  honderd meter beneden de oppervlakte” 
86 Belemmeringenwet privaatrecht (Bwp) In de Bwp worden diverse gedoogplichten benoemd, zoals het 
gedogen van de aanleg en instandhouding van een openbaar werk (artikel 1), het gedogen van verandering of 
verplaatsing van het werk binnen de belaste onroerende zaak (artikel 3), het gedogen van verplaatsing van het 
werk ten laste van de leidingbeheerder (artikel 5) of de gedoogplicht van de rechthebbende om toegang te 
verschaffen tot de onroerende zaak, inclusief het betreden van een woning (artikel 12). Ter compensatie van 
de opgelegde gedoogplicht conform de Bwp heeft de rechthebbende van de onroerende zaak het recht op 
schadevergoeding (artikel 1). Vóórdat een gedoogplicht wordt opgelegd, dient de aanlegger van het openbare 
werk eerst te bewerkstelligen dat hij met betrekking tot de aanleg en instandhouding overeenstemming 
bereikt met de rechthebbende van de onroerende zaak (artikel 2). Indien hij die overeenstemming niet bereikt 
dient hij een verzoek tot het opleggen van een gedoogplicht in te dienen bij de minister van Verkeer en 
Waterstaat. Een opgelegde gedoogplicht is een inschrijfbaar feit. Oplegging van een zodanige gedoogplicht is 
geen onteigening van de eigendom, maar een beperking van het eigendomsrecht. De leidingbeheerder dient 
voor toepassing van de Bwp onder meer te beschikken over een concessie. Naast de concessie aanvraag is het 
ook mogelijk om de Kroon te verzoeken het openbare belang van het werk te erkennen. 
87 In het Burgerlijk Wetboek (artikel 21, tweede lid, van Boek 5) is een beperking neergelegd van het 
eigendomsrecht van de grondeigenaar, waar het betreft activiteiten die plaatsvinden zo hoog boven of zo diep 
onder de aardoppervlakte, dat hij geen belang heeft zich daartegen te verzetten. De terminologie «zo diep…. 
dat hij geen belang heeft» geeft goed weer hoe de belangenafweging in het algemeen dient plaats te vinden 
88 Bij invoering van het NBW werd het zakelijke BP-recht afgeschaft en werd titel 8 boek 5 BW van toepassing 
verklaard. Verder dan deze toepasselijkheidsverklaring van titel 5.8 gaat de Invoeringswet BW niet. De in de 
kadastrale registratie al ingeschreven BP-rechten behoefden niet tot opstalrecht vernoemd te worden.  

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001865&g=2022-02-16&z=2022-02-16
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001936&g=2022-02-16&z=2022-02-16
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0001936&g=2022-02-16&z=2022-02-16
https://www.navigator.nl/document/openCitation/id0634604e5bee888e0edf59310eca7861


 
 

WILD WEST GEOTHERMIE  IN PIJNACKER NOOTDORP?  V1a             Pagina 67 van 75 
 
 

de gebruiksvergoeding in de Omgevingswet introduceert (kenmerk: KST3498622, d.d. 4 maart 2019, 

hierna: Amendement Bisschop/Ronnes).  Met het amendement wordt artikel 13.3e aan de 

Omgevingswet toegevoegd. Op de voet van dit artikel ontvangt de rechthebbende (van een 

initiatiefnemer) een redelijke gebruiksvergoeding bij het opleggen van twee soorten gedoogplichten, 

tenzij de initiatiefnemer een netbeheerder of bestuursorgaan is. De rechthebbende ontvangt de 

gebruiksvergoeding bovenop de vergoeding die wordt verkregen ter compensatie van de schade die 

een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van het opleggen van een gedoogplicht 89.  

Voor de berekening van de gebruiksvergoeding wordt daarbij gedacht aan een formule opgebouwd 

uit de volgende twee factoren: a) Marktwaarde van de meters grond waarop de gedoogplicht rust; en 

b) rendement. Deloitte meldt daarover vervolgens:  

“De  voorkeursvariant gaat uit van een periodieke vergoeding. Wij doen de aanbeveling om de 

ministeriële regeling te laten voorzien in een eenmalige afkoop van de gebruiksvergoeding. Voorts ligt 

het in de rede dat de gebruiksvergoeding toekomt aan de grondeigenaar en dat eventuele gevolgen 

van het ontvangen van de gebruiksvergoeding in de contractuele sfeer tussen andere 

rechthebbende(n) en de grondeigenaar worden besproken. worden besproken. Daarnaast doen wij 

een voorstel wanneer en hoe de aanspraak op de gebruiksvergoeding geëffectueerd kan worden”.  

Financiële afwikkeling van gedoogplichten in de Omgevingswet 90 

De Omgevingswet bepaalt welke schade door gedoogplichten de initiatiefnemer moet vergoeden. 

Ook bevat de Omgevingswet voor een beperkt aantal gedoogplichten een regeling voor een 

gebruiksvergoeding.Bij gedoogplichten proberen de initiatiefnemer en rechthebbenden 

overeenstemming te krijgen over:  

a) de inhoud van het te gedogen werk  

b) de voorwaarden voor de gedoogplicht  

@ b Onderdeel van de voorwaarden kan de hoogte van de schadevergoeding en gebruiksvergoeding 

zijn. Afdeling 15.2 Omgevingswet bevat de regels over de schadevergoeding bij schade door de 

gedoogplichten uit de afdelingen 10.1 en 10.2 van de Omgevingswet. Artikel 13.3e van de 

Omgevingswet en afdeling 14.2 van de Omgevingsregeling bevatten de regels over de 

gebruiksvergoeding. 

De rechthebbenden op een onroerende zaak hebben recht op vergoeding van de schade door een 
gedoogplicht uit afdeling 10.2 en 10.3. De initiatiefnemer is degene die de schade moet vergoeden 
(artikel 15.12 Omgevingswet). Voor de schade door gedoogplichten uit de afdelingen 10.2 en 10.3 
van de Omgevingswet, bevat de Omgevingswet in afdeling 15.2 een specifieke regeling. Deze 
regeling gaat voor op de algemene regeling voor schadevergoeding door rechtmatig 
overheidshandelen (nadeelcompensatie) uit afdeling 15.1. 

De omvang van de schadevergoeding verschilt voor de verschillende gedoogplichten. Schade door 
de wettelijke gedoogplichten uit afdeling 10.2 komt voor vergoeding in aanmerking: 
- als die boven het normale maatschappelijke risico uitgaat  
- voor zover de rechthebbende in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen  De 
schade door gedoogplichten opgelegd bij gedoogplichtbeschikking (afdeling 10.3 gedoogplichten) 
wordt aan de rechthebbenden volledig vergoed. Dit geldt ook voor gedoogplichten op grond van 
artikel 10.3 lid 3 voor grondwateronttrekking of infiltratie ter aanvulling van grondwateronttrekking. Dit 
staat in artikel 15.14, lid 1 van de Omgevingswet. Bij onteigening gaat de eigendom over en is de 
schade door de onteigening altijd direct en eenmalig. Dit kan bij een gedoogplicht anders zijn. De 
schade kan bij een gedoogplicht ook in de toekomst ontstaan. Die schade komt ook voor vergoeding 

 
89 Onderzoek uitwerking gebruiksvergoeding bij gedoogplichten i.o.v. Ministerie van BiZa door Deloitte, 2020 
90 In Mijnbouwwet van Napoleon (1810) was een concessie-vergoeding (revedance genoemd) voorzien voor 
alle grondeigenaren die in het gebied van de concessie woonden aan de orde. Dat was ongeacht of er 
delfstoffen werden aangetroffen c.q. werden gewonnen. Omgerekend naar het heden zou die tegenwoordig 
uitkomen op zo’n Euro 35 uitkering ineens per hectare, dus niet zeker niet hemelbestormend te noemen. Dit 
uitkeringsmodel heeft bij de gaswinning in Groningen nog gepeeld doch de NAM heeft dat al snel afgekocht. 
In de nieuwe Mijnbouw komt het ook niet terug.  

https://iplo.nl/thema/ruimtelijke-ontwikkelingen/bijzondere-onderwerpen/nadeelcompensatie/
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in aanmerking. Schade door een gedoogplicht kan dus tijdens de gehele periode van instandhouding 
van het werk blijken en worden gevorderd. 

Nieuw onder de Omgevingswet is dat een rechthebbende op een onroerende zaak recht heeft op een 
gebruiksvergoeding bij gedoogplichten voor: 

• energie en mijnbouw (gedoogplichten op grond van artikel 10.14). Hierbij is de initiatiefnemer 
geen netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet of de Warmtewet.  

• het tot stand brengen of opruimen van andere werken van algemeen belang (gedoogplichten 
op grond van artikel 10.21), als de initiatiefnemer geen bestuursorgaan is.  

Dit staat in artikel 13.3e, lid 1 van de Omgevingswet. 

Met de gebruiksvergoeding kan de rechthebbende delen in het profijt (voordeel) dat de initiatiefnemer 
van het gebruik van de gedoogplicht heeft. Afdeling 14.2 van de Omgevingsregeling bevat de 
methode voor het berekenen van de hoogte van de gebruiksvergoeding. Deze regeling is via de 
Aanvullingsregeling grondeigendom aan de Omgevingsregeling toegevoegd. 
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B14:  Juridisch kader i.v.m. ondergrond gebruik  

Eigendomsrecht 92 

Het eigendomsrecht geeft de eigenaar een exclusieve bevoegdheid om over het recht te beschikken 

en de exclusieve bevoegdheid om het te gebruiken. Die bevoegdheid geldt tegenover iedereen. 

Eigendom wordt altijd beperkt door rechten van anderen, door wettelijke voorschriften en door regels 

van ongeschreven recht 93.  

Hierna voor de beeldvorming enkele juridische begrippen en hun uitleg 94, voornamelijk ontleend aan  

Rapport Fysiek en Juridisch kader van de ordening van de ondergrond, Universiteit Utrecht, 2021.  

Bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan, in zijn provinciale en nationale variant ‘inpassingsplan’ geheten, is (nog altijd) 

het centrale juridische instrument in de ruimtelijke ordening. Vormen van ruimtegebruik zijn 

alleen toegelaten, voor zover het bestemmingsplan zich daartegen niet verzet. In het 

bestemmingsplan wordt, door het leggen van bestemmingen (gebruiksdoeleinden) op gronden - 

waaronder dus ook de ondergrond moet worden begrepen – het juridische toegelaten gebruik 

aangeduid. Alle gebruik anders dan volgens de gelegde bestemming is ingevolge art. 7.10 Wro 

verboden. 

 

Het voornaamste ruimtelijke-ordeningsinstrument, het bestemmingsplan, is vanwege het feit dat 

het een heel verschillende inhoud kan hebben (conserverend dan wel ontwikkelingsgericht en 

alle vormen daartussen) niet eenduidig in één sturingsstrategie in te delen. De voornamelijk op 

bescherming van natuurwaarden in het landelijk gebied gerichte bestemmingsplannen zijn als 

passief dan wel reactief te karakterisen (tenzij zij juist op natuurontwikkeling gericht zijn), de 

bestemmingsplannen die (grootschalige) nieuwe ontwikkelingen beogen mogelijk te maken, zoals 

stedelijke herstructurering of de aanleg van een nieuw havengebied, zijn duidelijk proactief.  

Wel moet hierbij, nogmaals, worden vermeld dat een bestremmingsplan een ontwikkeling slechts 

planologisch-juridisch mogelijk kan maken en haar realiasatie niet kan afdwingen. 

 

Waterwetgeving 

De waterwetgeving stelt bepaalde randvoorwaarden aan ondergronds ruimtegebruik, doordat dit  

gebruik van invloed kan zijn op het bereiken van de doelstellingen van het waterbeheer. De 

winning van grondwater is daarnaast een belangrijke vorm van ondergronds ruimtegebruik, en 

daarom voor de planning van ondergronds ruimtegebruik een factor van belang. Iedere nieuwe 

activiteit, zoals de bouw van ondergrondse parkeergarages of andere infrastructurele werken, het 

leggen van kabels en leidingen, de aanleg van koude- warmtesystemen, 

grondwateronttrekkingen, de winning van delfstoffen als zout en gas en de opslag van stoffen in 

de bodem zal getoetst moeten worden op effecten op de doelstellingen van het waterbeheer. 

 

Naast de vergunningplicht geldt er een algemene zorgplicht voor een ieder inzake de 

verontreiniging of aantasting van de bodem of de oever van oppervlaktewaterlichamen. 

De gemeente heeft daarnaast een drietal zorgplichten op het terrein van het stedelijk waterbeheer: 

- Een afvalwaterzorgplicht 

 
92 Zie Burgerlijk Wetboek Boek 5 
93 Volgens jurisprudentie geldt de bevoegdheid van de eigenaar van de grond om deze te gebruiken, ook de 
bevoegdheid omvat tot gebruik van de ruimte boven en onder de oppervlakte (artikel 5:21 lid 1 BW).  
Deze exclusieve gebruiksbevoegdheid maakt onderdeel uit van het eigendomsrecht van de grondeigenaar.  
Voorbeeld: eigenaar hoeft niet te gedogen dat de windturbine-rotorbladen 60 meter boven de grond zullen 
draaien. Want door de overdraai ontstaat namelijk slagschaduw, waardoor de landbouwproducten die de 
perceeleigenaar onder en nabij de rotorbladen verbouwt, minder licht krijgen. Ook zal de regen die tegen de 
rotorbladen slaat voor een natter perceel zorgen met minder oogst tot gevolg. De overdraai zou daar bovenop 
ook nog kunnen leiden tot verdergaande beperking van gebruiksmogelijkheden van het perceel. 
94 Betreft een -weliswaar letterlijk- doch compacte weergave; de original teksten zijn uitgebreider. 

http://www.wetboek-online.nl/wet/Burgerlijk%20Wetboek%20Boek%205.html
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- Een hemelwaterzorgplicht 

- Een grondwaterzorgplicht. 

Om aan deze zorgplichten invulling te geven dient gebruik gemaakt te worden van 

bevoegdheden en instrumenten uit de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening en de 

Gemeentewet. De zorgplicht wordt nader uitgewerkt in het rioleringsplan op grond van de 

Wet milieubeheer, waarbij de gemeente ook de bevoegdheid heeft een gemeentelijke 

verordening te maken om de zorgplicht nader vorm te geven. 

 

 

 Wet bodembescherming 

De Wet bodembescherming (Wbb) biedt in de eerste plaats een grondslag voor het stellen van 

regels ter bescherming van de bodem en bevat zelf ook zulke regels. De regels die op grond van 

de Wbb zijn vastgesteld, zijn primair opgenomen in een aantal zogeheten algemene maatregelen 

van bestuur, waaronder het Besluit bodemkwaliteit, het Infiltratiebesluit bodembescherming en het 

Lozingenbesluit bodembescherming. Deze regels kunnen weer nader zijn uitgewerkt in regelingen 

die door de Minister van VROM zijn vastgesteld. 

Onder het belang van de bescherming van de bodem verstaat de Wbb het belang van het  

voorkomen, het beperken of het ongedaan maken van veranderingen van de  

hoedanigheid van de bodem, die een vermindering of bedreiging betekenen van de 

functionele eigenschappen daarvan voor mens, plant of dier. Het spreekt voor zich dat de 

regels die op grond van de Wbb ter bescherming van de bodem zijn vastgesteld van 

belang zijn bij ondergrondse activiteiten. Tot die regels behoren onder meer regels met 

betrekking tot het verrichten van handelingen waarbij stoffen die de bodem kunnen 

verontreinigen of aantasten, op of in de bodem worden gebracht, om deze daar te laten. 

Belangrijk is ook dat op basis van de Wbb regels kunnen worden gesteld betreffende het 

uitvoeren van werken op of in de bodem, waarbij ingrepen worden verricht of stoffen 

worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.  

 

Mijnbouwwet 

 De Mijnbouwwet bevat regels met betrekking tot het onderzoek naar en het winnen van 

delfstoffen en met betrekking tot de met de mijnbouw verwante activiteiten. Met uitzondering van 

één bepaling, die betrekking heeft op de onttrekking van delfstoffen voor zover die op een diepte 

van minder dan 100 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem aanwezig zijn, is de wet 

alleen van toepassing op delfstoffen die zich op een diepte van meer dan 100 meter bevinden. 

Wat betreft aardwarmte is de Mijnbouwwet alleen van toepassing voor zover deze op een diepte 

van meer dan 500 meter beneden de oppervlakte van de aardbodem aanwezig is. 

De kern van de Mijnbouwwet wordt gevormd door een vergunningstelsel. De wet verbiedt 

het opsporen en winnen van delfstoffen en van aardwarmte zonder vergunning van de 

Minister van Economische Zaken. Ook voor het opslaan van stoffen is een vergunning van 

de Minister vereist. Deze verboden gelden overigens niet altijd. Bij algemene maatregel van 

bestuur kunnen daarop uitzonderingen worden gemaakt. In dat geval kunnen de 

opsporing, de winning en de opslag plaatsvinden zonder vergunning, mits wordt 

gehandeld in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regels. 

  

Warmtewet 

Op 10 februari 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoortstel Warmtewet 

(voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent 

de levering van warmte aan verbruikers). Het wetsvoorstel beoogt kleinverbruikers die zijn 

aangesloten op het warmtenet te beschermen tegen misbruik van een economische 

machtspositie door de warmteleverancier. Het wetsvoorstel introduceert daartoe een 

vergunningstelsel, dat levering van warmte aan kleinverbruikers verbiedt, behoudens een 

daartoe strekkende vergunning. Op een vergunninghouder rust vervolgens de wettelijke 

plicht om te zorgen voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke prijzen en 

voorwaarden en een goede dienstverlening. De Warmtewet geeft een nadere uitwerking 
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aan het in de Mededingingswet vervatte verbod op misbruik van een economische 

machtspositie. De aanwezigheid van bepaalde energie-infrastructuur (warmtenet of 

gastransportnet) wordt als gegeven beschouwd, waarmee het wetsvoorstel niet raakt aan 

het gebruik van de ondergrond zelf. 

 

De eigendom van de grond omvat ook de gebouwen en werken die duurzaam met de 

grond verenigd zijn, zoals een ondergrondse parkeergarage, etc. We spreken hier ook wel 

van natrekking.Ten aanzien van ondergrondse leidingnetwerken bestaat een uitzondering 

op deze natrekkingsregel. Te weten, de eigendom van een net, bestaande uit een of meer 

kabels of leidingen, bestemd voor transport van vaste, vloeibare of gasvormige stoffen, 

van energie of van informatie, dat in, op of boven de grond van anderen is of wordt 

aangelegd, behoort toe aan de bevoegde aanlegger van dat net dan wel aan diens 

rechtsopvolger. 

 

Ook de (ondergronds) gelegen delfstoffen zijn geen eigendom van de eigenaar van de 

bovengrond. De Staat is namelijk eigenaar van de ondergronds gelegen delfstoffen (art. 3 

Mijnbouwwet). Door het winnen van de delfstoffen met gebruikmaking van een 

winningsvergunning, gaat de eigendom van deze gewonnen delfstoffen over op de 

vergunninghouder. 

 

Gedoogplicht en onteigening 95 
Indien de grondeigenaar geen zakenrechtelijke toestemming geeft en het opleggen van een 

gedoogplicht niet mogelijk is, maar gebruik van de ondergrond wel noodzakelijk is, dan kan de 

bovengrond verworven worden door middel van onteigening. Om eventuele voortijdige verkoop te 

voorkomen kan voorafgaand een voorkeursrecht in de zin van de Wet voorkeursrecht gemeenten te 

worden gevestigd, waardoor de gemeente of provincie het eerste recht van koop verkrijgt. 

Aansprakelijkheid bij mijnbouwactiviteiten  

Bij de exploitatie van een mijnbouwwerk kan uitstroom van delfstoffen (aardolie of 

aardgas) plaatsvinden. De schade die ontstaat als gevolg van die uitstroom kan bestaan in 

een verontreinigende uitstroom, maar ook in een brand of een ontploffing. Ook kan de 

exploitatie van een mijnbouwwerk bodembeweging (bodemdaling, bodemtrillingen of 

bodemstijging) tot gevolg hebben De schade die door bodemdaling ontstaat, bijvoorbeeld 

nadelige invloed op de grondwaterstand. 

 
Niet de eigenaar van de bovengrond, maar de exploitant van een mijnbouwwerk is 

aansprakelijk voor de schade tengevolge van de uitstroming of de bodembeweging (artikel 

6:177 BW). De gebrekkigheid van het mijnbouwwerk behoeft niet te worden aangetoond, 

het betreft hier aldus een vergaande risicoaansprakelijkheid. De oorzaak van de 

uitstroming dient gelegen te zijn in onbeheersbare ondergrondse natuurkrachten. In geval 

de oorzaak bijvoorbeeld is gelegen in een gebrek in de leidingen, dan is sprake van 

risicoaansprakelijkheid zoals die geldt voor andere ondergrondse werken, welke hierna zal 

worden besproken. 

 
95 Opmerking: in de Mijnbouwwet is bepaald dat er geen enkele beperking is van het recht op schadevergoeding als er 

sprake is van gedoogplicht. Dus: niet alleen vergoeding van het stukje land afstaan maar ook van de nadelige gevolgen en 
bijeffecten van mijnbouwactiviteiten op enig moment. Op de bevoegde initiatiefnemer rust de verplichting om alle 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs gevergd kunnen worden teneinde schade te beperken en ook eventuele schade 
veroorzaakt door de aanleg en instandhouding te (blijven) vergoeden. De gebruikelijke aanpak is dat partijen via minnelijk 
overleg eruit komen. Lukt dat niet dan is onteigening altijd mogelijk c.q. onvermijdelijk. Maar dat kan in voorkomende 
gevallen eveneens vrij langdurig en moeizaam verlopen omdat praktijkcases complex zijn of juridisch dat kunnen worden. 
Want partijen hebben bij voorbaat strijdige belangen en zullen die breed gaan uitmeten en het tegendeel bestrijden. Dan is 
soms het hek van de dam. De eigenaar hoeft bij incidentele schade niet aan te tonen dat de initiatiefnemer oorzaak is maar 
wel dat causaal de oorzaak geothermie-mijnbouw is. Al met al heeft de grondeigenaar uitsluitend lasten (ten hoogste 
gecompenseerd) en geen voordelen/baten in dit model. 
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Aansprakelijkheid bij grondwaterontrekking 

Echter: bij de onttrekking van grondwater ten behoeve van grond- en bouwactiviteiten of koude warmte 

opslag is er sprake van concrete handelingen waardoor grondwater wordt verplaatst ten gevolge 

waarvan verontreinigende stoffen in de bodem worden verspreid en op plaatsen kunnen komen waar 

deze (nog) niet aanwezig waren. Dat kan worden aangemerkt als het verrichten van handelingen 

waardoor een nieuwe verontreiniging ontstaat waarop de zorgplicht van artikel 13 Wbb van toepassing 

is. 

 
Die zorgplicht geldt voor degene die het grondwater onttrekt. Indien voor de onttrekking van het 

grondwater een vergunning nodig is, kan het overheidsorgaan binnen de mogelijkheden van die 

vergunning daaraan voorschriften verbinden om nadelige effecten van de onttrekking op ( de 

grondwatersanering van) nabijgelegen percelen te voorkomen of te beperken. Deze vergunning wordt 

verleend op grond van de Waterwet door de provincie of het waterschap.  
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 B15: Communicatie kwaliteitseisen volgens het Verdrag van Aarhus en de EU Richtlijnen  
 
Het onderstaand is vanuit maatschappelijke inbreng (zie het Kamerstuk 0522) aan de orde gesteld in 
2017 bij de behandeling-omgevingswet-eerste-kamer 98 99. Kermpunt is dat de burger recht heeft op 
een tijdig, afdoende en zorgvuldig opgezet en uitgevoerd inbrengproces. 
 
 
1. Er moet sprake zijn van redelijke termijnen voor de verschillende fases, er moet genoeg tijd zijn om 
burgers te informeren en om hen in staat te stellen zich voor te bereiden en deel te nemen.  
2. Burgerparticipatie moet vroegtijdig plaats vinden op een moment waarop alle opties nog open zijn 
en waarop burgerparticipatie doeltreffend kan plaats vinden.  
3. Aanvragers van een besluit moeten worden aangemoedigd om burgers te informeren en om met 
die burgers in gesprek te gaan.  
4. Bevoegde overheidsinstanties moeten - specifieke uitzonderingen daargelaten - burgers zo snel 
mogelijk toegang geven tot alle relevante informatie.  
5. Burgers moeten in de gelegenheid worden gesteld om, schriftelijk of mondeling, alle informatie, 
analyses of meningen naar voren te brengen die zij relevant achten.  
6. Het bevoegd gezag moet waarborgen dat er in het uiteindelijke besluit naar behoren rekening 
wordt gehouden met het resultaat van burgerparticipatie.  
7. Burgers moeten terstond op de hoogte worden gebracht als er een besluit is genomen en de tekst 
van dat besluit en de redenen en overwegingen daarbij moeten toegankelijk zijn voor burgers.  
 
Dit zijn dus allemaal eisen waaraan Nederland moet voldoen bij het inrichten van burgerparticipatie. 
Zowel in het Verdrag van Aarhus als in de EU Richtlijnen worden deze eisen reeds uitermate 
gedetailleerd uitgewerkt, bijvoorbeeld als het gaat om de informatie die aan burgers verschaft moet 
worden. Nederland is verplicht te garanderen dat aan bovenstaande eisen en aan de uitwerking en 
hantering ervan wordt voldaan: ‘De burgers van dit land hebben daar letterlijk recht op’. 
 

Wat kunnen we verder leren van de praktijk tot nu toe, met name vanuit de mijnbouwervaringen van 

Groningen 100, Limburg en Twente tot heden, voor verbetering van de relatie tussen overheid en 

burger/inwonende van mijnbouwgebied in wording:   

1. Meer en beter  inzicht in procedures, keuzes, beslissingen en normeringen.  

En leg daarbij helder uit wat deze voor hen betekenen. Houd bewoners op de hoogte van de 

voortgang, ook als die er niet is. Maak de informatie toegankelijk en begrijpelijk. 

2. Geef een concrete invulling aan de zorgplicht.  

Voorbeeld: zoals door de Rijksoverheid voor de inwoners van Groningen die geconfronteerd 

werden en worden met de problemen rondom gaswinning. Neem actief de 

verantwoordelijkheid voor de gevolgen van de gaswinning. Wees het aanspreekpunt voor 

Groningers. En neem de schadevergoedingen en het schadeherstel zelf in de hand.”  

 
98 Verdrag van Aarhus en van de Richtlijnen 2001/42/EG, 2003/35/EG en 2011/92/EU. Die twijfels richten zich 
in het bijzonder op drie aspecten: (1) het ontbreken in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit van 
inhoudelijke kwaliteitseisen inzake burgerparticipatie zoals die worden geëist door het Verdrag van Aarhus en 
de drie Richtlijnen; (2) het feit dat de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit geen eisen stellen aan 
burgerparticipatie en de kwaliteit daarvan als gemeenten het bevoegd gezag zijn; (3) het feit dat in de 
projectprocedure de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit burgerparticipatie beperken tot de fase van de 
verkenning. 
99 Het Verdrag geeft het publiek (lees: burgers) recht op toegang tot milieu-informatie, tot besluitvorming over 
milieuaangelegenheden en tot de rechter bij milieugeschillen. Hierna enkel de bepalingen over toegang tot 
besluitvorming. Artikel 6 gaat over de besluitvorming in relatie tot concrete projecten en artikel 7 over 
besluitvorming in relatie tot algemene plannen en programma’s 
100 Nationale ombudsman: als het misgaat tussen u en de overheid. Een fundament met scheuren: stop met 

bouwen op wantrouwen en neem Groningers serieus.  
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3. De overheid moet op specifieke omstandigheden van burgers letten.  

En bereid zijn om daarbij af te wijken van algemeen beleid wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld 

om onbedoelde of ongewenste gevolgen te voorkomen. De overheid moet steeds naar 

maatregelen en 

oplossingen zoeken die passen bij de specifieke omstandigheden van het individu. 

4. Het volgen van de procedure moet niet leidend zijn: de veiligheid en het perspectief 

voor de individuele burger, de lokale gemeenschap en de woning en omgeving wel.  

Algemene procedures werken niet (meer) door het gebrek aan vertrouwen. Bewoners giet je 

niet in een mal met hun buren. En ook niet met anderen in een vergelijkbare situatie. 

Bewoners moeten inspraak hebben in een plan op maat, dat is afgestemd op hun eigen 

situatie. De overheid moet burgers proactief bij deze inspraak faciliteren. 

5. Verbeter de mogelijkheden voor inspraak en participatie sterk.  

Inwoners moeten in belangrijke mate inspraak hebben 

6. Ga de relatie met burgers aan en herstel hun vertrouwen door de overheid-

verantwoordelijkheid te nemen en te tonen op elk niveau (dus ook lokaal):: 

a. Doorbreek de vicieuze cirkel. De burger moet voorop staan, niet rechtmatigheid. 

Maak een menselijk bezwaarproces en ga met bewoners in gesprek. Richt een fonds 

op voor juridische ondersteuning, zodat bewoners beter toegang hebben tot het recht 

b. Wees eerlijk en duidelijk. Communiceer op een gelijkwaardige manier met bewoners 

c.  Treed op als één loket. Zorg ervoor dat de burgers weten waar ze moeten zijn en 

wanneer • Bied regelingen waarvoor bewoners in aanmerking komen proactief aan 

d. Geef bewoners inspraak. Behandel hen als gelijkwaardige partner. 

Merk het aardbevingsgebied aan als crisisgebied  

e. Vertrouw bewoners. Stop met wantrouwen en breng de kosten van experts en 

juristen in balans met de vergoedingen die uitgekeerd worden. • Zet vaart achter de 

versterking. Zorg ervoor dat Groningers veilig zijn 

f.  Vergoed de schade ruimhartig en neem gedoe over bouwkosten weg. 

g. Investeer in de toekomstige leefbaarheid. Bied een nieuw en hoopvol perspectief 

aan! 

 

Mijnbouwervaringen: conclusie 

 Zowel in Groningen als in Limburg heeft heel Nederland en gedurende tijd van het overvloedige 

aanbod van energieproducten via mijnbouwextractie. Steenkolen werd destijds het zwarte goud 

genoemd en aardgas is daarmee vergelijkbaar qua waarde en betekenis ook een vorm van goud in te 

zien. Echter de lokale omgeving in Groningen en Limburg profiteerde er zelf niet al te uitbundig van 

mee en uiteindelijk lieten we hoopjes ellende achter in vorm van mijnbouwschades.  

Zo zou het nergens meer moeten gaan en hopelijk leren we tijdig dat bij aardwarmte de voor- en 

nadelen uitsluitend in samenhang qua lusten en lasten benut mogen worden. 
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